
SVAB GP Config Tool är ett program för PC som kan köras på din 
dator. Med det tillhörande Com-kit kopplas GP Controller ihop med 
datorn via USB. Från datorn kan sedan GP Controller konfigureras 
och ställas in via ett användarvänligt grafiskt gränssnitt.

Med GP Config Tool kan du enkelt spara inställningar för att 
vid senare tillfälle snabbt ställa in en GP Controller med dessa 
förinställningar. Detta kan exempelvis effektivisera inställningar 
av en ny maskin eller snabbt hjälpa dig att återställa en kunds 
unika inställningar om dessa gått förlorade. Du kan även kopiera 
inställningar från en tidigare inställd maskin och spara dessa på 
datorn. 
 
GP Config har I/O övervakning vilket förenklar diagnostik och 
felsökning.

Ett vanligt arbetssätt vid nyinstallation med GP Config Tool är att 
logikprogrammering, som förenklas genom det grafiska gränssnittet, 
först görs via PC. Efter detta justeras nivåer direkt på GP Controller 
och slutligen kopieras alla inställningar till PC och sparas till ett unikt 
namn.

Nyttan med SVAB GP Config Tool
• Enkel diagnostik och felsökning i fält.

• Effektiviserar både service och installation vilket sparar tid och 
pengar.

• Enklare för montören eller serviceteknikern att fullända de 
mest avancerade inställningarna i ett SVAB maskin- och 
redskapsstyrningssystem med GP Controller.

SVAB GP CONFIG TOOL

SVAB GP Config Tool effektiviserar service och installation av 
maskin- och redskapsstyrningssystem med GP Controller.

SVAB GP CONFIG TOOL

DRIVING SERVICE

USB-gränssnitt mot PC.

Stöd för operativsystemen Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista 

och Microsoft Windows 7. 32&64 bitars.

USB-sticka med programvaran GP Config. 

12V transformator för strömförsörjning av GP Controller.

Användaren av SVAB GP Config Tool bör vara bekant med och hantera 

grundläggande inställningar i GP Controller. SVAB erbjuder kursen: ”Maskin- 

och Redskapsstyrning med GP Controller” för detta ändamål. Läs mer om 

detta på www.svab.se eller kontakta en säljare på SVAB för mer information.

Tekniska fakta SVAB GP Config Tool
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DRIVING SERVICE
Vi vill att SVAB ska vara synonymt med fulltäckande service. Entreprenadmaskiner utrustade 
med våra styrsystem och komponenter ska vara en garanti för effektivitet och produktivitet, 
utan längre avbrott.
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