
Kolay kullanılabilen teşhis yazılımı ile standart ASi ağları yanısıra ASi Safety at work’ü de incelemeniz mümkün . Artık emniyet blokla-
rın durumunu kronolojik sırayla görebilirsiniz.  Yazılımlarında güncelleme fonksiyonu ile, uygun lisansa sahip müşteriler şimdi en güncel
sürümü indirebilir .

Çok Genişletilmiş Bilgi ve Önerilen Çözümler
Genişletilmiş, somut hata bilgisinden ve çözüm önerilerinden yararlanın. Müşterilerimizin bir çok önerisini hayata geçirdik. Bilgi ve çö-
zümler yazılım maskesinde açık bir şekilde sunulmaktadır. Böylelikle yazılım, deneyimsiz ASi kullanıcılarına test sırasında ortaya çıkan hata-
lar için doğrudan ‚ kendi kendine yardım etme ‘ yardımları da sunmaktadır. Daha fazla yardım için, test sonucunu doğrudan bir düğme-
ye basarak Bihl+Wiedemann’ın destek hattına bildirebilirsiniz.

Resim: Teşhis yazılımındaki ‘hata’ sekmesi, somut bir hata mesajı, ayrıntılı bir açıklama ve düzeltme için anlaşılması kolay çözüm sunar.
 

Halka Arabelleği Sorun Gidermeyi Kolaylaştırır
Özellikle ara sıra oluşan hatalar için yeni halka arabelleğimiz sizi destekliyor. Böylece ilk kez bir haftaya kadar bir süre boyunca 24 saate
kadar sürekli ölçümler mümkündür.
 

Tesislerin Teslim Sırasında Detaylı Test Raporu
ASi ağları çok sağlamdır, işlem sırasındaki hatalar istisnadır. Teşhis yazılımımız ayrıca tesis tesliminde değerli hizmetler sunmaktadır. Yar-
dımınızla ürün gönderiminden önce kurulumunda ki hataları kontrol edebilirsiniz . Serbest bırakma  ölçümünün de otomatik olarak de-
taylı test raporu ve PDF oluşturulur.

Teşhis Yazılımımıza Detaylı Bakış
Gerilim, akım ve simetrinin yanı sıra konfigürasyon, periferik ve telegraf hatalarının elektrik testi gibi Bus bilgilerin incelenmesi – Mas-
ter’a bağlı olarak
Safe Link dahil olmak üzere standart ASi ağların ve ASi Safety at work’ün incelenmesi
Birçok hata türüne yönelik somut bigi ve çözüm önerileri, deneyimsiz ASi kullanıcıları için ‘kendi kendine yardım etme’ imkanı
Halka arabelleği sayesinde en güncel verilerin kaydedilmesiyle sürekli test yapılmasına izin verir (son dakikadan son 24 saate kadar)
ASi kurulumunun belgelerini içeren test raporu (ASi ağ geçidin ve tüm bağlı Slave’ler için)
Bihl+Wiedemann’ın Yazılım Paketlerine (BW2902 ve BW2916) teşhis yazılımı dahildir

Questions about our products and solutions?
We would be happy to assist you.
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