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DCTools konfigurációs szoftver 
 

Az Eaton® DCTools az Eaton 
egyenáramú rendszereinek 
helyszíni telepítését és 
karbantartását végző 
szervizmérnökök számára 
készült új konfigurációs szoftver. 
A szoftver ingyenesen letölthető 
az internetről, és feladata, hogy 
leegyszerűsítse az összes Eaton 
egyenáramú rendszer beállítási 
és üzemeltetési műveleteit. 

A DCTools nagy segítséget fog 
nyújtani a helyszínen dolgozó 
kollégák számára bármely Eaton 
egyenáramú rendszer, CellSure 
akkumulátor felügyeleti rendszer 
vagy SiteSure kiegészítő 
felügyeleti és vezérlő rendszer 
telepítése, problémamegoldása 
és támogatása során. 

A még nagyobb rugalmasság 
érdekében, a DCTools 
háromféleképpen 
csatlakoztatható egy Eaton 
egyenáramú rendszerhez: 
közvetlenül egy RS232 soros 
kapcsolaton keresztül, 
telefonvonalas vagy mobil 
modemmel, illetve Ethernet 
LAN/WAN kapcsolat 
segítségével. 

A DCTools az ideális választás 
helyszínen dolgozó 
szervizmérnökök számára a 
beállítások és a diagnosztika 
elvégzéséhez. Segítségével 
rendkívül egyszerűen 
konfigurálhatnak egy Eaton 
egyenáramú terméket, valamint 
megtekinthetik az 
állapotjelzéseket és riasztási 
eseményeket. 

A DCTools használatának 
előnyei között sorolhatjuk fel a 
lecsökkent telepítési időt, a 
rövidebb hiba válaszidőket, a 
helyszíni látogatások számának 
csökkenését, valamint a 
könnyebb hozzáférést a 
hibaelemzéshez szükséges 
működéssel kapcsolatos 
adatokhoz, illetve olyan 
üzemhelyzetekhez, amelyek a 
terhelés növekedése kapcsán 
merülnek fel. 

Ennek köszönhetően, az 
áramforrás telepítési és 
üzemeltetési folyamatai 
hatékonyabbá válnak, és 
könnyebben lehet tényleges 
megtakarításokat elérni az 
üzemeltetés költségeiből. 

A DCTools letölthető a 
www.powerware.com/downloads 
oldalról. 

 

Fő jellemzők 
• Egyenáramú rendszerkonfigurációs szoftver 

• Windows® kompatibilis 

• Könnyen használható grafikus kijelző 

• Minden Eaton egyenáramú rendszerrel, illetve CellSure™ és 
SiteSure™ megoldással használható 

• Helyi (soros RS232) vagy távoli (telefonvonalas modem vagy 
Ethernet) kapcsolat 

• Ingyenesen letölthető az internetről 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.powerware.com/downloads


Műszaki specifikációk 
Minimum 
számítógépes 
követelmények 
Operációs rendszer Windows 98, Windows NT 4.0 vagy későbbi 
verzió 
RAM 16Mb Ram Windows 98, 24 Mb Windows NT 
 
Csatlakozás Szabványos soros port (Com port) 
Internet kapcsolat Csak a letöltéshez szükséges 

Interfészek 
Támogatott RS232, Ethernet vagy modem 
kommunikációs 
interfészek 

Elérhetőség 
Ingyenes letöltés a  www.powerware.com/downloads oldalról. 
 

Tekintettel a folyamatos termékfejlesztésére, a specifikációk külön 
figyelmeztetés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartjuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-mail: dc.info@eaton.com 
Honlap: www.eaton.com/telecompower 

Az Eaton, a CellSure, a SiteSure, a DCTools és 
a PowerManager az Eaton Corporation, 
illetve leányvállalatainak és fiókvállalatainak 
bejegyzett márkaneve, védjegye és/vagy 
szolgáltatási védjegye. Minden más 
felhasznált márkanév felett a saját 
tulajdonosai rendelkeznek. 
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