Programmeertools

Tot 90% tijd besparen
HVAC-installaties snel programmeren
DEOS AG ontwikkelt al meer dan 50 jaar niet alleen hoogwaardige hardware, maar ook programmeertools voor de
gebouwenautomatisering. Dankzij de feedback van onze meer dan 250 systeempartners weten we wat belangrijk is:
softwaretools voor snel en foutloos programmeren, die minder inspanning kosten. Vooraf geconfigureerde bibliotheken, automatisering van steeds herhalende activiteiten, eenvoudig in een ontwikkelingsomgeving programmeren en
een intuïtieve weergave van de installatie. De DEOS programmeertools bieden u daarmee een voordeel ten opzichte
van uw concurrenten!

OPEN FXL

OPEN FXL – professioneel grafisch programmeren
Met dit pragmatische ontwikkeltool kunnen installaties grafisch worden geprogrammeerd en
in 3D weergegeven, alles binnen ÉÉN programmeeromgeving
 Maximale flexibiliteit door vrij programmeren
 Meer dan 1.000 geteste macro's zoals
 Flexibele editor voor het vervaardigen van grafische afbeeldingen van de installatie

OPENproject – configureren in plaats van programmeren
Het tool voor het snel en foutloos instellen en configureren van grote hoeveelheden parameters
 Eenvoudig in het gebruik, weinig programmeerervaring nodig
 Onder meer voor ventilatie-installaties, verlichting, VAV, FCU etc.
 Bewaking en optimalisering van het energieverbruik

BACnet DataCenter – apparaten in een netwerk configureren
Tool voor de inbedrijfstelling en het onderhoud voor monteurs om kleinere
of grotere hoeveelheden parameters in te stellen
 Beheer van back-ups
 Eenvoudig in het netwerk browsen
 Klonen
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Tot 90% tijd besparen
MakBib – voor tijdbesparing en een hogere kwaliteit
De macrobibliotheek (MakBib) is onderdeel van OPEN FXL en bevat alle
vooraf gedefinieerde grafische afbeeldingen van installaties
 Meer dan 1.000 macro's voor MSR-/HVAC-installaties
 Alle macro's kunnen individueel worden aangepast
 Gelijktijdig de DDC en de gebouwautomatisering programmeren
Templates – voorbeelden voor complete HVAC-installaties
De sjablonen uit de MakBib kunt u gemakkelijk als voorbeeld opslaan en
snel en eenvoudig voor andere projecten gebruiken
 Installaties met Drag & Drop samenstellen
 Volledige grafische weergave
 Optimalisering van de regeling
OPEN FXL tools
Een set tools met bijvoorbeeld:
 Macro Editor
 Netwerkconfigurator
 DDC-lader

Overzicht van de voordelen
Snel een complete installatie maken
dankzij uitgebreide bibliotheken en
Drag & Drop van componenten

Tot 90 % tijd besparen bij het
programmeren en documenteren van de installatie

Eenvoudig programmeren en foutloos grote hoeveelheden parameters
instellen zorgen voor een probleemloze en snelle inbedrijfstelling

ÉÉN enkele ontwikkelingsomgeving voor programmeren
en visualiseren
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