OPEN FXL

DEOS programmeringsværktøj
Hurtig og sikker konfiguration

Grafisk visualisering

DEOS AG-programmeringsmiljøet med det grafiske
OPEN FXL-programmeringsværktøj sikrer hurtig og
komplet systemprogrammering i få trin.
Gratis biblioteker til hele systemer og systemdele
gør det muligt hurtigt at oprette kontrol- og
automatiseringsmoduler, inklusive den nødvendige
dokumentation

Systemet kan vises valgfrit via OPEN-web (BMS fra
DEOS AG), en standard webbrowser, OPENview
ControlPanel (lokal softwareklient) eller pr. DEOS
android-app.
Afhængigt af projektkravene kan systemoperatøren
vælge frit og endda bruge dem parallelt.
Den nyeste HTML5-teknologi muliggør også
platform-uafhængighed af pc, tablet eller
smartphone (Windows, android eller iOS).

Omfattende biblioteker inkl.
systemgrafik
Takket være makrobiblioteket er
systemprogrammeringen hurtig ved hjælp af en
standardiseret proces. Det sparer tid og øger også
idriftsættelses-kvalitet, da du straks kan skabe
reproducerbare resultater for efterfølgende
projekter.
De leverede varer inkluderer også
standardsystemsimuleringer og en automatisk
sandsynlighedskontrol.
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Nem og praktisk betjening

Tids- og omkostningsbesparende
programmering

Hurtig idriftsættelse
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OPEN FXL

DEOS programmeringsværktøj
Høj kvalitet og pålidelighed

Rutineopgaver bliver nemmere

OPEN FXL er det centrale programmeringsværktøj
fra DEOS AG til forudviklede standardsystemer og
individuelle kundeløsninger. Dette værktøj giver
brugerne mulighed for at skabe projekter der er
lige til, såvel som de mest avancerede
automatiseringsprojekter ved hjælp af
kvalitetstestede grafiske komponenter.
De mange gange prøvet og testet styringer til
systemoptimering er også inkluderet. Dette giver
dig mulighed for markant at reducere
energiomkostningerne i din bygning og øge
komforten for bygningsbrugerne.

OPEN FXL understøtter dig i behandling af
tidskrævende programmeringstrin, såsom fejlfinding
eller systemdokumentation.

ÅBNE FXL-værktøjer
Uanset om det er netværkskonfigurator, MacroEditor
eller DDC loader - disse og andre nyttige værktøjer
er inkluderet i OPEN FXL. Dette giver dig mulighed
for at designe den omfattende
systemprogrammering med kun ET softwareværktøj:
OPEN FXL fra DEOS AG

Inkluderet er, prøvede og testede og
energioptimerings styringsalgoritmer

Mere end 1000 makroer inden for
ventilation, opvarmning og køling

Gratis programmering af OPEN EMS og

Komplet, grafisk visualisering
(systemvisninger)

BMS i et enkelt trin

Integreret online dokumentation
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