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Konfigurationsprogram 
Typ ABS AquaProgTM

AquaProg är ett Windows-baserat program som är speciellt framta-

get för att ställa in och följa upp Sulzer undercentraler.

AquaProg kan användas för att:
• Konfigurera understationer inklusive upprätta korsreferenslistor för 

register och IO

• Kontrollera och bekräfta larm

• Kontrollera händelser

• Samla in loggdata

• Visa huvudstatus för stationen

• Visa status för regulatorns/panelens in- och utdata

• Samla in och skicka konfigurationsdata till understationen

• Programvaruuppdatering för understation

• Online trendvisning

Huvudanledningen att använda AquaProg är att det är ett enkelt 

sätt att konfigurera och säkerhetskopiera konfigurationer av Sulzers 

styrningar och operatörspaneler.

Sulzer-produkter som stöds
Följande Sulzer-produkter kan användas tillsammans medAquaProg:

• CP 112/212 •  CP 116/216

• PC 242 •  PC 441

• PCx

Äldre produkter som stöds
Följande utgångna Sulzer-produkter kan också användas tillsam-

mans med AquaProg:

• PC 4 •  PC 241

• DL 44 / EL 44 •  UCE/UP 20

• CPU 30 (PCx) •  LPP/LSP 4000

• PH 4000/4100 •  LF/LPF 4100

• SDM 200

AquaProg hanterar en undercentral i taget. Undercentralen kan 

anropas via ett modem, TCP eller anslutas direkt via en fast linje 

till en serieport. Flera AquaProg kan startas och anslutas till olika 

undercentraler. Flera AquaProg kan också anslutas till samma under-

central, vilket i vissa fall kan gör det enklare att avläsa värdena från 

undercentralen.

Maskinvara
AquaProg kan köras på alla Windows-baserade datorer av standard-

typ.

Programvara
Den programvara som behövs för att köra AquaProg är:

• Windows XP eller senare

• AquaProg

Vi rekommenderar att programvaran MS EXCEL läggs till.

(Behövs dock inte för standardkonfigurationen.)

Exempel på statusskärm på en PC 441 ansluten till AquaProg

Exempel på konfigurationsskärm vid anslutning till en PC 441

Exempel på ett trenddiagram online när en styrning är ansluten till 
AquaProg


