Aplikační software CETA Soft 2G

Oblast využití

Podporované přístroje

Přehled funkcí
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Řídící a vyhodnocovací software CETA Soft 2G je program vyvinutý speciálně
pro komunikaci s přístroji série CETATEST x15. Umožňuje řízení těchto přístrojů,
přenášení parametrů, ukládání měřených hodnot a vyhodnocení meřených
hodnot (včetně automatického hodnocení zkoušeného dílu).
•

CETATEST 515

•

CETATEST 715

•

CETATEST 815

•

CETATEST 915

•
•
•
•

záznam sérií měření včetně měřených průběhů
spravování sérií měření
změna parametrů programů
provoz offline
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Změny ve smyslu technického pokroku vyhraženy

Aplikační software CETA Soft 2G
Výsledky měření a série
měření

•
•
•
•
•
•
•

založení a uložení série měření
pokračování ve vybrané sérii měření
import a export sérií měření
spravování sérií měření
srovnání sérií měření
zadání doplňujících dat k sérii měření (odstavec a komentář)
uložení měřených hodnot s datem a časem

Export dat

•
•

export dat jako textový soubor (.txt) a v CSV-formátu (.csv)
tiskový výstup sérií měření a parametrů programů

Statistické vyhodnocení

•
•
•
•
•

počet všech měřených hodnot v sérii
počet výsledků měření (i.O., n.i.O., přerušení)
maximální a minimální hodnota ze série měření
střední hodnota a standatrdní odchylka
zařazení/vyřazení jednotlivých výsledků zkoušky

•

diagram měřených hodnot (průběh měřených hodnot,
barevné zobrazení vyhodnocení měřených výsledků)
histogram (barevné zobrazení vyhodnocení měřených výsledků)
měřená křivka s uloženou předchozí naměřenou křivkou

Grafické zobrazení

•
•

Výměna parametrů s
přístroji CETA

•

nastavení typu testu a zadání parametrů v jednom pro zadávací masku
specifickou zkušebí metodě

Provoz více přístrojů CETA

•
•

řízení více přístrojů jedním PC
záznam měřených dat z každého přístroje

•
•

vyhodnocení sérií měření bez připojeného měřicího přístroje
porovnání měřených sérií

•

import/export měřených sérií

•

němčina a angličtina (přepínatelné v programu)

Provoz offline

Podporované jazyky

•

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32/64 bit)

•
Minimální požadavky na PC
•
•

Intel Core i3 nebo srovnatelný vícejádrový procesor
2 GB RAM
rozlišení displeje 1024 x 768

Obsah dodávky

•

program (CD), návod k použití (PDF)

•

adaptér USB / RS-232 (Option)

CETA Testsysteme GmbH
Marie-Curie-Straße 35-37
40721 Hilden
DEUTSCHLAND

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Internet:

Zastoupení v ČR a SR

www.cressto.cz, firma@cressto.cz
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+49 (0) 2103 / 2471 - 75
+49 (0) 2103 / 2471 - 76
sales@cetatest.com
www.cetatest.com

Změny ve smyslu technického pokroku vyhraženy

