Information Technology Solutions

uCon – Puts you in Control
Med uCon från Larmia Control AB kan du
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enkelt ansluta till din Atlantis-server eller

40 års erfarenhet av styrsystem

Avalon PLC för att styra och övervaka

för VVS, varav 30 år med

anläggningens status.

datoriserade system.
Samtliga system på både DHC-

Appen är gratis att ladda ner men för att

och PLC-nivå är bakåtkompatibla

ansluta mot PLC eller SCADA krävs en
uCon-serverlicens samt att

vilket ger kunden största trygghet

webbserverpaketet är version 3.2 eller
vid kompletteringar och

senare.

systembyten.

Larmia Controls produkter
kännetecknas av högsta kvalitet
med lägsta LCC (Life Cycle
Cost) och bästa tänkbara
användargränssnitt.
Produktsortimentet innefattar allt
från avancerade PLC:er
baserade på PC-teknik med
grafiska pekskärmar till centrala
mjukvarulösningar som SCADA,
webb, energiprogram,
optimeringsprogram,

Appen är uppdelad i tre olika
huvudvyer: Anläggningar, Larmlista och
Grupplista.

prognosstyrning mm.
Anläggningsvyn används för att skapa och konfigurera
Larmia Controls systemlösningar
har belönats med

anslutningar, och för ansluta mot olika PLC:er eller
SCADA-system. Du ansluter enkelt mot en anläggning
genom att klicka på den.

Energimyndightens BELOK-pris
för det bästa styrsystemet på
marknaden.

larmia
c ont rol

Grupplistan visar samtliga grupper i
PLC:n eller SCADA-systemet.
Klicka på en grupp för att visa dess
objektlista. Objektens status
uppdateras dynamiskt i objektlistan.

Genom att klicka på ett objekt öppnar
du dess dialog där du, beroende av
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objekttyp, t.ex. kan ställa manövrar

40 års erfarenhet av styrsystem

och börvärden samt se statistik.
för VVS, varav 30 år med
datoriserade system.
Samtliga system på både DHCoch PLC-nivå är bakåtkompatibla
vilket ger kunden största trygghet
vid kompletteringar och
systembyten.

Larmlistan visar samtliga larm i PLC:n eller SCADAsystem dynamiskt. Klicka på ett larm i listan för att öppna
dess dialog.

Larmia Controls produkter
kännetecknas av högsta kvalitet
med lägsta LCC (Life Cycle

I dialogen kan du kvittera okvitterade larm samt se
larmstatistik.

Cost) och bästa tänkbara
användargränssnitt.
Produktsortimentet innefattar allt
från avancerade PLC:er
baserade på PC-teknik med
grafiska pekskärmar till centrala
mjukvarulösningar som SCADA,
webb, energiprogram,
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SCADA-system

optimeringsprogram,
prognosstyrning mm.

PLC:er
Energi- och Driftuppföljning
Webbklienter

Larmia Controls systemlösningar
har belönats med

Mobilapplikationer
Industriella larmsystem

Energimyndightens BELOK-pris
för det bästa styrsystemet på
marknaden.
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