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1. Úvod
1.1

Úvod
Tento návod obsahuje veškeré potřebné postupy a nastavení, nutné pro ovládání a používání přístroje. Před použitím přístroje jej pozorně přečtěte. Neprovádějte úkony
v návodu nepopsané, při jakýchkoli potížích se obraťte na servisní zastoupení výrobce.

l

Přístroj obsahuje prvky citlivé na elektrostatické napětí.
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2. Popis
2.1

Displej a ovládací prvky

1

Ne z úrovně konfigurace, v níž byl již změněn parametr.
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2. Popis

Životnost displeje lze prodloužit používáním funkce spořiče obrazovky.
CF karta se nesmí vysunovat, pokud svítí LED přístupu k paměti.
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2. Popis
Verze s čelním panelem z nerezové oceli

U této verze je slot pro CF kartu a konektor pro konfiguraci přístroje umístěn na přístroji vzadu.
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2. Popis
2.2

Ovládání a grafické symboly

Tlačítka

Přístroj se ovládá osmi tlačítky. Tři tlačítka mají pevné funkce, funkce pěti softtlačítek se mění a je vyznačena na displeji.
 viz 2.1 – Indikátory a ovládací prvky.

Soft-tlačítka

Jejich funkce je vyznačena na spodní řádce displeje textově nebo pomocí symbolů.

Stavová řádka Stavová řádka je umístěna nahoře na displeji a obsahuje údaje důležitých provozních stavů. Stavová řádka je na displeji zobrazena vždy a ve všech provozních režimech přístroje.

Datum a čas
Skupina nebo jméno přístroje
Přihlášený uživatel
Alarm

zobrazují se aktuální údaje
v režimu vizualizace se zobrazuje název skupiny kanálů, ve
všech ostatních režimech název přístroje
Není-li přihlášen žádný uživatel,objeví-li se
symbol
. Pokud se někdo přihlásí je zde zobrazeno jeho uživatelské jméno.
při alarmu (např. překročení hlídaných mezí) symbol zvonku
bliká

Informace
Symbol přesýpacích hodin oznamuje, že přístroj
provádí nějaký úkon a proto jej nelze ovládat.
Symbol H označuje, že zobrazená data jsou z minulosti,
čtená z kruhové RAM paměti.
V případě poruchy symbol bliká. Příčinu lze vyčíst z menu
Info o přístroji (, kap. 3.7 – Info o přístroji).
Blikající symbol klíče označuje zamknutí
ovládacích tlačítek.
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2. Popis
CF karta / interní paměť

zobrazuje se informace o volné kapacitě CF karty nebo interní
paměti. Volba symbolu se provádí v nabídce Parametrizace.
(  kap. 3.6 – CF karta).
Volná kapacita CF paměťové karty.
Volná kapacita interní paměti. Tento tyrkysový symbol se objeví,
když jsou data čtena z CF paměťové karty.
Volná kapacita interní paměti. Tento tmavě modrý symbol
se objeví, když jsou data čtena z po sériové komunikaci nebo
po Ethernetu.

Alarm

Pokud nastane alarm (např. překročení meze), bliká v tomto poli
symbol zvonku.

Označení kanálů

Řádka kanálů obsahuje hodnoty aktivních kanálů zvolené skupiny včetně fyzikálních jednotek a dále informace o stavu
kanálu (porucha, alarm, měření mimo rozsah).
Zvolený kanál
Údaje zvoleného kanálu jsou zobrazeny výrazně.
Hodnota přes rozsah
OFF
Kanál je ve zvolené skupině vypnut.

Fyzikální jednotka

Hodnota pod rozsah
Alarm
Při alarmu (např. překročení meze)
je hodnota zobrazena v červeném poli.

9
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2. Popis
2.3
Interní
analogové
vstupy

Analogové vstupy
KS 3012 může mít 6 nebo 12 analogových vstupů.
Při konfiguraci (viz kap. 4.2 – Tabulka konfiguračních parametrů) jsou označeny
jako Analogový vstup 1 – 12.
Kromě interních analogových vstupů lze do přístroje zavést i externí analogové
vstupy po komunikační lince.

Externí
Externí vstupy lze do přístroje zavést po komunikační lince dvěma způsoby.
analogové
vstupy po
Sériové rozhraní (Modbus) / Ethernetové připojení
komunikační
lince
Data Monitor pracuje jako podřízené zařízení (slave), data přicházejí z externího
nadřízeného zařízení (Modbus master).
Při konfiguraci (viz kap. 4.2 – Tabulka konfiguračních parametrů) jsou označeny
jako Externí vstup 1 – 36. Další informace o použití sériové komunikační linky
jsou uvedeny v samostatném návodu k použití komunikační linky.
PROFIBUS-DP
Data Monitor je třeba objednat s volitelným vybavením – s komunikací ProfibusDP.
Při konfiguraci (viz kap. 4.2 – Tabulka konfiguračních parametrů) jsou označeny
jako Externí vstup 1 – 36. Další informace o použití komunikační linky
PROFIBUS jsou uvedeny v samostatném návodu k použití.
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2. Popis
2.4

Binární signály

Typy signálů Kromě sedmi binárních vstupů jsou v přehledu uvedeny i binární signály inicializované přístrojem:
Binární signál

Popis

Binární vstup 1 - 7

Sedm binárních vstupů přístroje jako volitelná
výbava

Skupinové alarmy 1 - 6

Logický součet všech překročení mezí kanálů
jedné skupiny

Sumární alarm

Logický součet všech skupinových alarmů

Přihlášení

Signál se aktivuje po přihlášení uživatele.

Porucha

Alarm hlídání stavu baterie hodin reálného
času.

Signál Modbus

Řídicí signál, který může být aktivován po
komunikační lince.

Externí vstup 1 - 6

Externí vstupy po komunikační lince.

CF karta zasunuta

Signál je aktivní po zasunutí CF karty do Data
Monitoru.

CF karta odcizena

Signál je aktivní po vysunutí CF karty, když
není přihlášen žádný uživatel.

Alarm vnitřní paměti / CF

Signál je aktivován, pokud volné místo na
zálohovací paměti klesne pod nastavenou mez.
Tento signál je aktivován pouze při ukládání
na CF kartu.
(Kap. 4.2.1)

Alarm vnitřní paměti / sériová Signál je aktivován, pokud volné místo na
linka
zálohovací paměti klesne pod nastavenou mez.
Tento signál je aktivován pouze při čtení dat
prostřednictvím komunikační linky.
(Kap. 4.2.1)
Alarm CF karty

Signál je aktivován, pokud volné místo na CF
kartě klesne pod nastavenou mez.
(Kap. 3.6 – CF karta)
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2. Popis
Zobrazení

Každý z binárních signálů lze přiřadit binárnímu kanálu ve skupině. Zobrazení
se liší u jednotlivých typů displeje:
Displej
Přehled skupin

Zobrazení
Zobrazení jako spínač ZAP / VYP:

Horizontální trend

Zobrazení jako časový graf:

Sloupkový graf
Číselný displej

Zobrazení jako spínač ZAP / VYP:
Zobrazení jako spínač ZAP / VYP:

Výstupy

Binární signály se mohou použít pro aktivaci pěti výstupních relé a jednoho výstupu s otevřeným kolektorem. Zvolit lze režimy spínacího nebo rozpínacího kontaktu.
(Konfigurace → Výstupy)

Čítače

Binární signály lze nakonfigurovat jako řídící vstup čítačů v menu Konfigurace →
Řídící funkce → Čítač (  kap. 4 – Konfigurace). Pokud je u čítače konfigurován
text, lze např. načítat jak často a kdy je aktivován skupinový alarm.

Externí texty Sedmi binárním vstupům nebo šesti externím vstupům lze přiřadit tak zvané externí
texty. Použít je možno standardní text nebo jeden ze 146ti zadaných textů. Přístroj
automaticky texty upravuje, aby se rozlišil příchozí a odcházející stav signálu. Externí texty se zadávají v menu Konfigurace → Texty.
 kap. 3.5 – Seznam událostí
Externí
Počátek a konec externích reportů a reportů šarží se řídí binárními signály. Externí
reporty /
reporty a pokud je požadováno i reporty šarží začínají od okamžiku aktivace
reporty šarží řídícího signálu a pokračují dokud řídící signál trvá. Řídící signál se volí v menu
Konfigurace → Report/šarže → Ext. report/šarže → Řídící signál.
Událostní
provoz

Binární signál lze použít k aktivaci událostního provozu. U událostního provozu je
možno zvolit rozdílnou četnost měření a ukládání dat než u normálního provozu.

Příklad

Pokud klesne volné místo na disketě pod 1 MB, je třeba snížit četnost měření kanálů skupiny 1 na 20 s:
Parametr
Konfigurace
→ Údaje o přístroji
→ Alarm paměti
→ Int. pam./CF přenos
Konfigurace
→ Konfigurace skupin
→ Skupina 1
→ Událostní provoz
→ Řídící signál
Konfigurace
→ Konfigurace skupin
→ Skupina 1
→ Událostní provoz
→ Četnost paměti
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Nastavení
1 MB

Alarm vnitřní paměti / CF

20 (s)

2. Popis
2.5

Čítače
Přístroj má dva interní čítače s možností čítání až 10 000 kroků.

Řídící signál

V menu Konfigurace → Řídící funkce → Čítač → Čítač 1 – 2 se zadávají následující parametry:
- řídící signál,
- výchozí hodnota,
- směr čítání,
- text pro seznam událostí.
Možné řídící signály pro oba čítače – viz Kap. 2.4

Výchozí
hodnota

Výchozí hodnotu lze nastavit v mezích – 99 999 až + 99 999.

Směr čítání

Čítání nahoru nebo dolu

Text

Text pro seznam událostí lze zadat tlačítky přístroje nebo konfiguračním programem. Text je automaticky doplněn aktuální hodnotou čítače.
 kap. 3.5 – Seznam událostí

Zobrazení

Hodnota čítače může být na trendových grafech zobrazena jako křivka. Čítači je
nutno v konfiguraci skupiny přiřadit analogový kanál.
Numerická hodnota pro zobrazení (max. 10 000 kroků) se zadává v menu Konfigurace → Analogové vstupy → Čítač 1 – 2 → Počátek stupnice a Konec stupnice.
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2. Popis
2.6

Integrátor
Report může kromě hodnoty maxima, minima a průměru analogového kanálu obsahovat i integrální hodnotu, kterou lze použít např. pro získání údaje celkového
množství měřeného media

Aktivace
integrátoru

Časová základna integrace se určuje v menu Konfigurace → Analogové vstupy →
Analogový vstup 1 – 12 → Další parametry nebo Konfigurace → Analogové vstupy → Externí vstup 1 – 36 → Další parametry. Pokud se časová základna integrace
nezadá (Vypnuto), není integrální hodnota v reportu uvedena.

Příklad

Čidlo na analogovém vstupu 1 dodává signál úměrný průtoku (m3/h). Údaj celkového množství v m3 se dá získat integrací:
Parametr
Konfigurace
→ Analogové vstupy
→ Analogový vstup 1
→ Další parametry
→ Jednotka
Konfigurace
→ Analogové vstupy
→ Analogový vstup 1
→ Další parametry
→ Čas. zákl. integr.
Konfigurace
→ Analogové vstupy
→ Analogový vstup 1
→ Další parametry
→ Jednotka integr.
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Nastavení

Popis

m3/h

Signál z čidla úměrný průtoku v
m3/h

Hodina

Průtok je měřen v m3/h

m3

V reportu bude celkové množství
uvedeno v m3. Max. hodnota integrátoru je 99999.

2. Popis
2.7

Provozní režimy

Provozní
režimy

Přístroj má tři provozní režimy:
- normální provoz
- událostní provoz
- časový provoz
Pro každý z těchto tří provozních režimů lze zadat rozdílné parametry Hodnota do
paměti a Četnost paměti.

Hodnota
do paměti

Parametrem Hodnota do paměti se určuje, jestli se do paměti má uložit a
k zobrazení dále použít okamžitá hodnota vstupu nebo střední, minimální nebo
maximální hodnota za interval mezi dvěma uloženími do paměti.

Četnost
paměti

Tento parametr určuje časový interval mezi dvěma uloženími do paměti. Rychlost
časového trendu displeje tomuto časovému intervalu odpovídá, např. při četnosti
ukládání do paměti 5 s se nová hodnota do časového trendu vkládá každých 5 s.

Normální
provoz

Normální provozní režim je standardně v činnosti pokud není aktivován událostní
nebo časový provoz.

Událostní
provoz

Událostní provozní režim se aktivuje řídícím signálem a trvá po dobu trvání tohoto
signálu. Takto se dá např. stanovit rychlejší četnost při překročení meze.

Časový
provoz

U časového provozu lze stanovit časový interval (max. 24 hod.), po který je
aktivován se zadanou hodnotou a četností.

Priorita

Priority provozních režimů:
1. Událostní provoz
2. Časový provoz

Aktivní
provozní
režim

3. Normální provoz

Aktivní provozní režim je u časových trendů označen barvou pozadí údaje rychlosti
posuvu:
Normální provoz
- šedá
Časový provoz
- modrá
Událostní provoz
- oranžová
 kap. 3.2.1 – Vertikální trend
 kap. 3.2.2 – Horizontální trend
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2. Popis
2.8

Ukládání dat

Záznamová
kapacita

RAM: 350 000 údajů
Vnitřní zálohovací paměť – dle objednané kapacity
Externí CF karta– dle objednané kapacity

Ukládání
na CF kartu

Data Monitor ukládá data z interní zálohovací paměti na externí CF kartu
automaticky, ihned po vložení CF karty. Jsou k dispozici i další funkce kopírování
dat z vnitřní do externí paměti – viz Kap. 3.6.

Četnost
paměti

Pro každý z provozních režimů lze zvolit četnost ukládání dat do paměti v rozmezí
125 ms až 32 767 s. Volba se provádí při konfiguraci skupin.

Hodnota
do paměti

Pro každý z provozních režimů lze zvolit typ hodnoty, která bude ukládána
(okamžitá, střední, maximální, minimální).

Formát dat

Data jsou na disketu ukládána v zakódované formě.

Doba
ukládání

Doba, potřebná k uložení dat na disketu závisí na:
- počtu ukládaných analogových a binárních kanálů,
- četnosti ukládání,
- počtu událostí zaznamenávaných v seznamu událostí,
- počtu reportů

Optimalizace Vhodnou volbou četnosti lze dobu ukládání optimalizovat:
doby
Během normálního provozu (bez událostí, bez alarmů) by se měla volit co nejvyšší
ukládání
četnost (např. 60 s, 180 s) ještě vhodná pro danou aplikaci. Při události nebo alarmu
lze pak zvolit vyšší četnost postačující pro analýzu dat.
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2. Popis
2.9

Čtení dat
Mimo automatického ukládání dat na CF kartu mohou být data rovněž přenášena
po komunikaci. Obě tyto možnosti mohou probíhat paralelně. Z těchto důvodů také
existují dva binární signály, které indikují, kdy poklesla zbývající dostupná kapacita paměti pod zadanou mez.

Alarm
paměti

V konfiguračním režimu mohou být definovány následující limity:
Konfigurace → údaje o přístroji → alarm paměti → Alarm vnitřní paměti / sériová linka
Konfigurace → údaje o přístroji → alarm paměti → Alarm vnitřní paměti / CF
Konfigurace → údaje o přístroji → alarm paměti →Alarm CF karty (externí)

V menu Parametry → zobrazení paměti lze zvolit, která paměť (zbývající kapacita)
bude zobrazena ve stavové řádce. (viz kap. 2.8, 2.4, 3.3 a 4)
K tomuto účelu slouží software PCC, vyvinutý specielně pro tento Data Monitor.
Přenos dat
po komunikaci
(sér. linka,
Ethernet)
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3. Ovládání a vizualizace
Po zapnutí napájení se na displeji objeví úvodní stránka s logem výrobce.
Během otevírání úvodní stránky probíhá inicializace přístroje a nastavení poslední
do přístroje uložené konfigurace.

+ Pokud byla před vypnutím napájení zvolena některá vizualizační stránka, dojde po zapnutí napájení a inicializaci přístroje opět k jejímu zobrazení, jinak
se přejde do úvodního menu.

3.1
3.1.1

Úvodní menu
Přehled
Stránka úvodního je výchozím bodem pro volbu dalších úrovní ovládání. Možnosti
volby jsou:
- Vizualizace
- Parametrizace
- Konfigurace
- Seznam událostí
- Compact Flash karta
- Info o přístroji

Stránku úvodního menu lze vyvolat:
- stisknutím tlačítka Menu (nikoli z úrovně konfigurace, byl-li změněn některý parametr)
- jedno- nebo vícenásobným stisknutím tlačítka Exit.

KS 3012 – Návod k použití
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3. Ovládání a vizualizace
3.1.2

Přihlášení a odhlášení
Přihlášení a odhlášení je jednou z nejdůležitějších funkcí Data Monitoru. Bez platného přihlášení nelze vstoupit např. do nabídek Konfigurace a CF karta.

Zvolte funkci přihlášení a odhlášení, objeví se automaticky následující nabídka:

K dispozici jsou následující funkce:
- přihlášení
- odhlášení (pouze po přihlášení)
- změna hesla
* zvolte požadovanou funkci a stiskněte Enter.
Standardní (přednastavení) uživatelé
+Data Monitor je dodáván z výroby se dvěma přednastavenými uživateli.
Uživatel 1: Master
Heslo: pouze Enter
Uživatel 2:User
Heslo: 0
Obě uživatelská jména, stejně jako hesla a přístupová práva mohou být změněna a přenesena do přístroje pomocí nastavovacího softwaru z PC.

19
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3. Ovládání a vizualizace
Přihlášení
* Zvolte identifikaci (ID) – jméno uživatele a potvrďte Enter

* Zvolte heslo pomocí soft tlačítek

* Potvrďte zadání hesla Enter

+
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Při špatně zadaném heslu se objeví chybové hlášení. Potvrďte toto hlášení
stiskem kteréhokoli tlačítka a potom zopakujte zadání.
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3. Ovládání a vizualizace
Odhlášení
* Zvolte funkci odhlášení.
Objeví se jméno uživatele, který je přihlášen.

* odhlášení potvrďte Enter
Nyní jste odhlášen.
+

Při špatném zadání se objeví chybové hlášení. Potvrďte toto hlášení stiskem
Exit a potom zopakujte zadání.

21
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Změna hesla
* Zvolte funkci změna hesla a potvrďte Enter

* Potvrďte volbu, zvolte uživatele, jehož heslo má být změněno a stiskněte Enter
* Zadejte současné heslo (stiskněte Enter)
* Zadejte nové heslo (stiskněte Enter)
Nové heslo se zadává postupem uvedeným v kapitole 3.8 Zadávání textů
* Zadejte znovu nové heslo (soft tlačítka), stiskněte Enter.
Pokud proběhlo zadávání bez chyb, je nové heslo již aktivní.

+
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Při špatném zadání se objeví chybové hlášení. Potvrďte toto hlášení stiskem
Exit a potom zopakujte zadání.
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3. Ovládání a vizualizace
3.2

Vizualizace

Úvodní menu Po zvolení vizualizace z úvodního menu se zobrazí stránka manažera skupin.
vizualizace
Manažer
skupin

V přístroji lze definovat šest vizualizačních skupin vstupů. Každá skupina může
obsahovat až šest analogových a tři binární kanály. Ovládání vizualizace je vždy
orientováno do těchto skupin.

+ Po zvolení vizualizační skupiny a potvrzení tlačítkem Enter se zobrazí vertikální trend.

23
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3.2.1

Vertikální trend
Výběrem skupiny a potvrzením z manažeru skupin se zobrazí vertikální trend:

KS 3012 – Návod k použití
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3. Ovládání a vizualizace
3.2.2

Horizontální trend
Tato vizualizační stránka zobrazuje trend analogových a binárních kanálů skupiny
horizontálně zleva doprava.

25
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3.2.3

Zobrazení historických dat
+ Zobrazení historických dat skupiny je možné pouze je-li status skupiny nastaven na zobrazení + paměť.

Historie

Historická data z paměti lze zobrazit v horizontálním nebo vertikálním trendu.
Obě zobrazení umožňují identické funkce, dále bude popsáno zobrazení vertikálního trendu.
Funkce soft-tlačítek se při zobrazení dá přepínat, k dispozici je funkce lupy a kurzoru s udáním datumu a času.

Režim rolování

KS 3012 – Návod k použití
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3. Ovládání a vizualizace
Lupa

K ovládání lupy nebo hledání musíme přepnout funkci soft-tlačítek.
∗ Stiskněte
Stupeň komprimace dat na displeji je udáván v poměrech 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20,
1:50 a 1:100
(např. 1:100 znamená, že jeden bod na displeji odpovídá jednomu stu měřených
hodnot).

Hledání

Pro hledání dat v historii lze použít několik kriterií:
- Ohraničení datumem a časem počátku a datumem a časem konce.
Bez zadání srovnávací operace budou zobrazena data od startu měření až kam
jsou data dostupná.
- Hledání měřených hodnot daného kanálu pomocí srovnávacího operátoru a
srovnávací hodnoty.
Nalezená data budou zobrazena ve středu displeje na pozici kurzoru.
- Logická vazba (AND nebo OR) mezi dvěma srovnávacími operacemi stejného
nebo jiného kanálu.

27
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V příkladu uvedeném na obrázku se hledá v časovém úseku od 15:50:59 do
16:20:26 dne 14.4.2003 hodnota kanálu 1 větší než 50.
Výsledek
hledání

Výsledek hledání může být dvojí:
- nebyla nalezena žádná nebo žádná další hodnota
(hlášení "Žádný výsledek")
- hodnota splňující kriteria hledání byla nalezena.

Žádný
výsledek

Pokud nebyla nalezena žádná nebo žádná další hodnota, je toto oznámeno v poli
polohy kurzoru.

Hodnota
nalezena

Při nalezení hodnoty se zobrazení trendu posune tak, že nalezená hodnota je ve
středu na poloze kurzoru.

Hledání dál

Po nalezení hodnoty je možno v hledání pokračovat stisknutím soft-tlačítka.

KS 3012 – Návod k použití
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3. Ovládání a vizualizace
3.2.4

Sloupcový graf
Okamžité hodnoty kanálů skupiny jsou kromě číselných hodnot zobrazeny ve formě sloupcových grafů.
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3. Ovládání a vizualizace
3.2.5

Numerické zobrazení
Okamžité hodnoty kanálů skupiny se zobrazí numericky velkými i zdálky dobře čitelnými číslicemi. Okno zvoleného kanálu je vepředu, takže lze přečíst i název kanálu a fyzikální rozměr.
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3. Ovládání a vizualizace
3.2.6

Numerické zobrazení jednotlivého kanálu
Soft-tlačítkem b

lze přepnout na zobrazení jednoho kanálu:
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3.2.7

Reporty

Definice

Report je statistické vyhodnocení za určité časové období, obsahující minimální,
maximální, průměrné a event. i integrované hodnoty.

Druhy
reportů

Přístroj umožňuje zpracování pěti různých reportů:
- Periodický report
(Report za zadané časové období, který se periodicky opakuje)
- Externí report / šarže
(Report vyvolaný řídícím signálem, např. binárním vstupem, alarmem, ...)
- Denní report
- Měsíční report
- Roční report

Synchronizace Kromě externího reportu jsou všechny reporty synchronizovány časem, který se zadává jako konfigurační parametr.
Aktuální /
ukončený
report

U každého reportu lze zobrazit vždy aktuální probíhající a naposledy ukončený
report.
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3.2.8

Protokoly šarží
Tato funkce umožňuje vytvoření specifického protokolu s údaji určité šarže nebo
výrobního postupu. Protokol lze vytvořit vždy k externímu reportu nastavením konfiguračního parametru
Konfigurace → Report/šarže → Ext.report/šarže → ExtRep+šarže
Protokol lze aktivovat jedním z binárních signálů (např. alarm, bin. vstup atd.)
Volba: Konfigurace → Report/šarže → Ext.report/šarže → Řídící signál
Protokol se zobrazuje ve dvou formátech:
- Aktuální protokol
- Ukončený protokol

Všeobecně

Rozdělení displeje na deset řádků a dva sloupce je u obou formátů stejné.
V levém sloupci je textové pole (1), sloužící k popisu textových polí (2), (3) a (4)
v pravém sloupci.
Textové pole (2) slouží k zadání všeobecných údajů šarže, pole (3) k zadání čísla
šarže a pole (4) k zadání času.
V tabulce je uvedeno, které prostředky lze k zadání textových polí použít:
Textové Konfigurační Textový Automatická Komunik.
Ethernet
pole
program
editor
generace
linka
(1)
ano
ano
ano
ano
(2)
ano
ano
ano
ano
(3)
ano
ano
(4)
ano
+ Každá z 10 řádek je volně volitelná a může být libovolně umístěna.
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Textové
pole (1)

Textové pole (1) se musí zadat před spuštěním protokolu. Každý řádek má
maximálně 15 znaků.
Příklad pro nastavení řádku 1:
Parametr pro řádku 1
Konfigurace →Report/Šarže →
Ext. Report/Šarže →Šarže →
Řádek 1 →Text levý sloupec

Textové
pole (2)

Nastavení parametru
Jméno programu

Do řádků 1...6 textového pole (2) se dá psát i před ukončením šarže. Každý řádek
má max. 20 znaků.
Příklad pro nastavení řádku 1:
Parametr pro řádku 1

Nastavení parametru

Konfigurace →Report/Šarže →
Ext. Report/Šarže →Šarže →
Řádek 1 →Obsah pravý sloupec
Konfigurace →Report/Šarže →
Ext. Report/Šarže →Šarže →
Řádek 1 →přednastavený text
Konfigurace →Report/Šarže →
Ext. Report/Šarže →Šarže →
Řádek 1 →Měnit text?

Pevný text

C/65

Ano

Texty mohou být změněny i později pomocí textového editoru, stiskem tlačítka
a nastavením Měnit text=Ano.
Příklad pro nastavení řádku 5:
Parametr pro řádku 5

Nastavení parametru

Konfigurace →Report/Šarže →
Ext. Report/Šarže →Šarže →
Řádek 5 →Obsah pravý sloupec
Konfigurace →Report/Šarže →
Ext. Report/Šarže →Šarže →
Řádek 5 →Od textu č.
Konfigurace →Report/Šarže →
Ext. Report/Šarže →Šarže →
Řádek 5 →Do textu č.
Konfigurace →Report/Šarže →
Ext. Report/Šarže →Šarže →
Řádek 5 → Měnit text?

Seznam textů

90

91

Ano

Konfigurace →Texty → Text 90

Tabulky XYZ

Konfigurace →Texty → Text 91

Tabulky 123

Text v řádce 5 se volí stiskem tlačítka
stroje a následným stiskem tlačítka
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z interního seznamu textů pří.

3. Ovládání a vizualizace
Příklad pro nastavení řádku 6:
Parametr pro řádku 6

Nastavení parametru

Konfigurace →Report/Šarže →
Ext. Report/Šarže →Šarže →
Řádek 6 →Obsah pravý sloupec
Konfigurace →Report/Šarže →
Ext. Report/Šarže →Šarže →
Řádek 6 →Binární vazba
Konfigurace →Report/Šarže →
Ext. Report/Šarže →Šarže →
Řádek 6 →Od textu č.
Konfigurace →Report/Šarže →
Ext. Report/Šarže →Šarže →
Řádek 6 → Měnit text?

Binárně vázaný text

Logické vstupy 1-2

80

Ano

Konfigurace → Texty → Text 80

normální verze

Konfigurace → Texty → Text 81

těžká verze

Konfigurace → Texty → Text 82

verze plus

Konfigurace → Texty → Text 83

verze plus C

Text řádky 6 se vybírá z interního seznamu textů přístroje podle stavu binárních
vstupů.
Parametr
Konfigurace →.....Binárně vázané texty
Vypnuto
Binární vstup 1-2
Binární vstup 1-3
Binární vstup 1-4
Binární vstup 1-5
Binární vstup 1-6
Textové
pole (3)

Počet možných
textů
0
4
8
16
32
64

Do řádku 7 textového pole (3) se dá vepsat a to i v průběhu protokolu textovým
editorem přístroje (tlačítko
) libovolné až 16-ti místné číslo. Po
ukončení protokolu je číslo automaticky zvýšeno o 1.
Příklad pro nastavení řádku 7:
Parametr pro řádku 7

Nastavení parametru

Konfigurace →Report/Šarže →
Ext. Report/Šarže →Šarže →
Řádek 7 →Obsah pravý sloupec

Šarže č.
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Textové
pole (4)

Textové pole (4) vyplňuje přístroj automaticky sám, zápis se nedá ovlivnit.
Příklad pro nastavení řádku 8:
Parametr pro řádku 7

Nastavení parametru

Konfigurace →Report/Šarže →
Ext. Report/Šarže →Šarže →
Řádek 8 →Obsah pravý sloupec

Začátek šarže

Příklad pro nastavení řádku 9:
Parametr pro řádku 7

Nastavení parametru

Konfigurace →Report/Šarže →
Ext. Report/Šarže →Šarže →
Řádek 9 →Obsah pravý sloupec

Konec šarže

Příklad pro nastavení řádku 10:
Parametr pro řádku 7

Nastavení parametru

Konfigurace →Report/Šarže →
Ext. Report/Šarže →Šarže →
Řádek 10 →Obsah pravý sloupec

Doba trvání šarže

KS 3012 – Návod k použití

36

3. Ovládání a vizualizace
Texty šarže

Co a jak lze měnit? Zde je celkový přehled.

1. Je dostupné pouze v případě, že je parametr šarže Měnit text? je nastaven na Ano.
2. Podle nastavení, také
nebo
.
3. Každá řádka musí být aktivována v konfiguraci pro zápis po komunikaci.
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Aktuální
protokol
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3. Ovládání a vizualizace
Texty v pravém sloupci mohou být editovány pouze zde, v aktuálním reportu šarže.
Po zvolení této funkce se volí pole, které má být změněno pomocí tlačítek
a
. Jak lze toto pole změnit závisí na typu pole.
Stiskněte tlačítko, aby bylo možné modifikovat pole pomocí textového editoru.
Stiskněte tlačítko, aby bylo možné vybrat text ze seznamu.
Stiskněte tlačítko, aby bylo možné modifikovat pole použitím tlačítek
,
,
a
.
Volby editace jsou zobrazeny pouze v případě, že je právě zvolené pole podporuje. Každé zadání se
potvrzuje stiskem Enter. Exit zruší provedené změny.

Příklad:
Editace čísla
šarže
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Ukončený
protokol

Popis ovládání vertikálních a horizontálních grafů je uveden v kap. 3.2.3 Zobrazení
historických dat.
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3.3

Parametrizace

V menu Parametrizace lze nastavit kontrast displeje, zobrazení posuvu časové osy
trendů, zobrazení paměti, vypnutí displeje, jemnou kalibraci a datum/čas.
+ V závislosti na nastavených přístupových právech uživatele mohou být některé funkce potlačeny
+ Všechny parametry se volí pomocí tlačítek
a
.

,

,

Kontrast

Tato funkce umožňuje zvolit optimální kontrast displeje pro dané světelné podmínky.

Zobrazení
posuvu

Volba zobrazení posuvu časové osy u vertikálního a horizontálního trendu v mm/h
nebo času/rastr. Např. posuv 1h/dílek odpovídá 22mm/h.

Zobrazení
paměti

Zde můžete určit vzhled části zobrazení stavové řádky.

Mohou být zvoleny následující symboly:
Zobrazení paměti → CF karta (externí) = vždy
nebo
Zobrazení paměti → CF karta (externí) = je-li zasunuta
Jestliže CF karta (externí) není nastavena na vždy, lze zvolit další parametr:
Zobrazení paměti → Interní paměť: pro = čtení z CF
nebo
Zobrazení paměti → Interní paměť: pro= čtení z sériové komunikace
→ kap. 2.2 Ovládání a grafické symboly
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Vypnutí
displeje

Vypnutí displeje → Událost vypnutí = Uplynulý čas
Spořič displeje je možno aktivovat zadáním libovolného času až do 32 767 min.
Pokud nedojde v nastavené době k stisknutí jakéhokoli tlačítka, displej se vypne
(indikační LED napájení bliká). Zadáním času 0 se spořič deaktivuje a displej svítí
trvale.
Vypnutí displeje → Událost vypnutí = Řídicí sign.
Vypnutí displeje lze inicializovat jedním z binárních signálů.

Jemné
doladění

Použitím této volby lze kalibrovat analogové signály. Kalibrace se provádí pomocí
lineární rovnice. Po volbě kanálu nejprve nastavte Jemné doladění → Analogový
vstup→ Status doladění = Zap (aktivní), potom zadejte parametry pro jemné doladění.
Počáteční skutečná
Současná hodnota
Počáteční žádaná
Požadovaná hodnota
Koncová skutečná
Současná hodnota
Koncová žádaná
Požadovaná hodnota
Systematické chyby, způsobené např. nevhodnou instalací čidla, mohou být tímto
způsoben kompenzovány.
Příklad:
Teplotní čidlo měří v rozsahu 200 až 300°C. Je instalováno v tunelové peci tak nevhodně, že vždy měří o 10°C méně než by mělo. Nesprávné měření může být korigováno pomocí jemné kalibrace.
200°C
210°C
300°C
310°C

Počáteční skutečná
Počáteční žádaná
Koncová skutečná
Koncová žádaná

Datum a čas

+

Provedení jemného doladění je považováno za změnu v konfiguraci
a přístroj se pak resetuje.

+

Kalibrace se vypíná (deaktivuje) volbou Jemné doladění → Analogový
vstup → Status doladění = Vyp

Zde lze nastavit vnitřní hodiny Data Monitoru.
+
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Změna data a času je považována za změnu v konfiguraci a přístroj se pak
resetuje.
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3.4

Konfigurace
Do konfigurační úrovně má přístup pouze uživatel, který je přihlášen a který přístupové právo pro konfiguraci. Práva přístupu se nastavují konfiguračním softwarem
z PC.

Princip
ovládání

Pohyb v menu a zadávání konfiguračních parametrů je založeno na principu
postupného otevírání dialogových oken.

Menu Konfigurace se dělí na tyto podskupiny:
- Údaje o přístroji
- Analogové vstupy
- Označ, dig, kanálů
- Konfigurace skupin
- Výstupy
- Řídící funkce
- Report / šarže
- Texty
- Rozhraní
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3.5

Seznam událostí

Události

Události mohou v přístroji aktivovat texty, které se seřazují do seznamu událostí,
zapisovaného do paměti a na CF kartu. Událostí může být:
- Alarmy, vyvolané překročením mezí u jednotlivých kanálů,
- externí texty, aktivované binárními vstupy,
- hlášení přijatá po komunikační lince,
- systémová hlášení (např. vypnutí/zapnutí napájení, změna času zimní/letní),
- inkrementace/dekrementace čítače událostí (většinou aktivováno binárním vstupem).

Definice
události

Pro všechny události kromě systémových hlášení lze zvolit
- jestli událost má aktivovat zařazení textu do seznamu,
- jestli se má použít standardní text přístroje
- nebo jeden z následujících textů.

Přiřazení
textu

Texty (standardní nebo 146 volně definovatelných) se k událostem přiřazují v menu
konfigurace.

Standardní
texty

Interní standardní texty jsou uvedeny v následující tabulce:
Standardní text
Skx kan.y Min-alarm ZAP
Skx kan.y Min-alarm VYP
Skx kan.y Max-alarm ZAP
Skx kan.y Max-alarm VYP
Log. vstup x VYP
Log. vstup x ZAP
Ext. vstup x VYP
Ext. vstup x ZAP
SÍŤ ZAP
SÍŤ VYP
Ztráta dat
Letní čas ZAP
Letní čas VYP
Nová konfigurace
Čítač 1: +xxxxx
Čítač 2: +xxxxx

Pozn.
x = číslo skupiny
y = číslo kanálu

5 číslic se znaménkem
bez desetinné čárky

Volně definovatelné texty
"Text 1 – 146"
V případě binárních signálů a alarmů
je ZAP a VYP k textu přiřazeno automaticky,
u čítačů je text doplněn číselným údajem.
Texty po
komunikaci

146 volně definovatelných
textů, délka 20 znaků.

Texty až o 20 znacích mohou být vloženy do seznamu událostí po komunikační
lince.

KS 3012 – Návod k použití
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3. Ovládání a vizualizace
Úvodní menu Seznam událostí se volí z úvodního menu:
Seznam událostí

¨

Seznam událostí
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3.6

CF paměťová karta
Do nabídky CF karty má přístup pouze uživatel, který je přihlášen a který přístupové právo pro konfiguraci. Práva přístupu se nastavují konfiguračním softwarem
z PC.

Automatické Měřená data ukládaná do vnitřní paměti přístroje (SRAM) se v pravidelných
ukládání
intervalech zaznamenávají na CF kartu. Vyhodnocení dat z CF karty na PC
měřených dat umožňuje specielní program: PC Evaluation software.
Při změně konfigurace přístroje nedojde k vymazání dat z paměti i z CF karty.
Uložení a
nahrání
konfigurace

Rovněž konfiguraci přístroje lze nahrát na CF kartu nebo z CF karty do přístroje.
Tím je možno kopírovat konfiguraci z jednoho přístroje do druhého.
Soubor konfigurace může být uložen i na CF kartu, na které jsou naměřená data,
aniž by došlo k jejich ztrátě.

Úvodní menu CF karta se volí z úvodního menu:
CF karta

KS 3012 – Návod k použití
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3. Ovládání a vizualizace
CF karta

+

Funkce Aktualizovat → CF kartu uloží data, která dosud nebyla uložena, na CF kartu. Po
uložení jsou tato data ve vnitřní paměti Data Monitoru označena jako již uložená.
Funkce Zálohovat → CF kartu uloží všechna data z vnitřní paměti, včetně těch, která již
byla uložena. Po uložení nejsou data označena jako již uložená, to znamená, že dosud neoznačená data zůstávají k dispozici pro funkci Aktualizovat → CF kartu. Funkce Zálohovat → CF kartu je tedy vhodná pro testovací účely a údržbu.
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Stavová
hlášení

Stavová hlášení CF kartového manažeru se objevují v příslušném ovládacím okně.
•
•

po stisku Exit je hlášení potvrzeno a okno se automaticky zavře.
po stisku Enter je hlášení potvrzeno a smazáno, ovládací okno však zůstane
otevřené.
Možná jsou tato stavová hlášení:
Stavové hlášení
AKCE PROBĚHLA
ÚSPĚŠNĚ

Popis
Těsně před vyjmutím CF karty z přístroje je
nutno vyvolat funkci aktualizace CF karty,
aby se na ní zaznamenala všechna změřená
data až do okamžiku aktualizace.
Tato zpráva se objeví, když byl přístup systému na CF kartu zrušen stiskem tlačítka

AKCE ZRUŠENA

.

NENÍ CF KARTA
NEDOSTATEK PAMĚTI
NAS CF KARTĚ

V přístroji chybí CF karta.
CF karta je plná, data nelze zapisovat.
Náprava: Vložte novou prázdnou CF kartu,
ještě dříve, než se naplní SRAM paměť, jinak
dojde ke ztrátě dat.
V přístroji je vložena CF karta s ochranou
proti zápisu. Náprava: Odstraňte ochranu.
Při pokusu o zápis se objevila chyba, protože
CF karta je buď špatně nebo vůbec naformátovaná. Naformátujte CF kartu!
Během zápisu na CF kartu došlo k chybě. CF
karta je vadná. Náprava: Vložte novou naformátovanou CF kartu.
Při pokusu o načtení konfigurace z CF karty
bylo zjištěno, že na kartě nejsou konfigurační
data! Zkontrolujte kartu v PC, případně vygenerujte data znovu.
Při pokusu o načtení seznamu uživatelů z CF
karty bylo zjištěno, že na kartě tento seznam
není! Zkontrolujte kartu v PC, případně vygenerujte data znovu.
Při pokusu o načtení seznamu uživatelů z CF
karty tento seznam byl odmítnut z neznámých
důvodů. Zkontrolujte kartu v PC, případně
vygenerujte data znovu.
CF karta neodpovídá, pravděpodobně je vadná. Zformátujte ji nebo použijte novou.

CHRANENA CF KARTA
KARTA NENÍ
FORMÁTOVANÁ
OBECNÁ CHYBA
NA CF KARTĚ NEJSOU
KONFIGURAČNÍ DATA
NA CF KARTĚ
NENALEZEN SEZNAM
UŽIVATELŮ
SEZNAM UŽIVATELŮ
NEBYL AKCEPTOVÁN
VADNA CF KARTA
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3. Ovládání a vizualizace
3.7

Info o přístroji
Toto okno obsahuje základní informace o přístroji. Dále se zde zobrazují chybová
hlášení "Baterie vybitá" a "Ztráta dat". Při chybě bliká symbol i ve stavové řádce.

Úvodní menu Info o přístroji se volí z úvodního menu:
Info o přístroji

Info o přístroji
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Chybová hlášení Možná jsou následující chybová hlášení:
Chybové hlášení
žádné
Ztráta dat

Baterie ↓

+

Popis
Přístroj je v pořádku
Od posledního vypnutí přístroje došlo k vybití zálohovací
lithiové baterie nebo kondenzátoru. Důsledkem je ztráta dat
z SRAM paměti a údaje reálného času (resetován na
01.01.97 a 00:00:00 hod.).
Náprava: Přístroje se zálohovacím kondenzátorem: Nastavte
správný datum a čas.
Přístroje se zálohovací baterií: Přístroj zašlete příslušnému
servisu k výměně baterie.
Zálohovací lithiová baterie je vybita.
Náprava: Přístroj zašlete příslušnému servisu k výměně baterie.

K ztrátě dat může dojít při vypnutí přístroje po více než čtyřech letech u přístroje
s lithiovou baterií, po více než dvou dnech u přístroje s kondenzátorem (okolní teplota 15 – 25 °C).

KS 3012 – Návod k použití
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3.8

Zadávání textů

Možnosti

Texty lze zadávat jednak pomocí konfiguračního programu, jednak přímo tlačítky
přístroje. Dále je popsáno zadávání textů z čelního panelu přístroje.

Volba znaku
v textu

Při požadavku na zadání textu u jakéhokoli konfiguračního parametru se na displeji
objeví toto zadávací okno:

Vložení
znaku

Zvolte požadovaný znak použitím tlačítek
a potvrďte tlačítkem
.
Celý text pak můžete buď potvrdit tlačítkem Enter nebo zrušit tlačítkem Exit .
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Znaková
sada

Tlačítkem
zadávání textu.
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můžete zvolit omezenou znakovou znaku, což zjednoduší
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4 Konfigurační parametry
4.1

Příklad ovládání

1.)
2.)
3.)

Musí být přihlášen uživatel, který má právo přístupu do konfigurace.
Návrat zpět, původní nastavení zůstane zachováno.
Potvrzení tlačítkem Enter.
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4. Konfigurační parametry
4.2

Přehled konfiguračních parametrů
Následující tabulky obsahují úplný přehled všech konfiguračních parametrů. Parametry jsou uvedeny v pořadí, v jakém se objevují v menu přístroje.
První sloupec tabulky obsahuje cestu k příslušnému parametru, v druhém sloupci je
uveden rozsah možného nastavení (původní nastavení od výrobce je uvedeno tučně) a v třetím sloupci je uveden význam parametru, pokud není z jeho názvu zcela
zřejmý.

4.2.1

Parametrizace

Parametr
Parametry
Kontrast
 Kontrast
Parametry
Zobrazení
 Zobrazení posuvu
posuvu
CF karta (ex- Parametry
 Zobrazení paměti
terní)
(zobrazení paměti)
 CF karta (externí)
Interní paměť: Parametry
 Zobrazení paměti
pro
(zobrazení paměti)
 Interní paměť: pro
Parametry
Událost pro
 Vypnutí displeje
vypnutí
(displeje)
 Událost vypnutí
Parametry
Čas čekání
(pro vypnutí
 Vypnutí displeje
displeje)
 Vypnutí displeje
 Uplynuly čas
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Rozsah nastavení Popis
Jas displeje
0 – 13 - 31
v mm/h, čas/rastr
Vždy.
Pokud vložen.
Nikdy.
Data po sér. lince
Data na CF kartu

Zde můžete vybrat, kdy a jak
se bude ve stavové řádce
zobrazovat info o CF kartě.
viz kap 3.3

Uplynutí času
Řídicí signál

Displej jde vypnout buď při
nečinnosti nebo binárním
signálem
Čas, po němž je displej vypnut. Po stisknutí jakéhokoli
tlačítka se displej opět zapne.
0 = displej nevypíná.

0 – 32 767 min.
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4 Konfigurační parametry
Řídicí signál
(pro vypnutí displeje)

Parametrizace
 Vypnutí displeje
 Vypnutí displeje
 Řídicí signál

Jemné doladění

Parametrizace
Použitím této volby lze
kalibrovat analogové
 Jemné doladění
 Analog vstup 1-12
signály. Provádí se po Status doladění
mocí lineární rovnice.
Parametrizace
-99999 až 0 až +99999 Současná hodnota začá Jemné doladění
tek, pouze když je nasta Analog vstup 1-12
veno Status doladění =
  Počáteční skutečZap.
ná
Parametrizace
-99999 až 0 až +99999 Cílová hodnota začátek,
 Jemné doladění
pouze když je nastaveno
Status doladění = Zap.
 Analog vstup 1-12
 Počáteční žádaná
Současná hodnota konec,
Parametrizace
-99999 až 1000 až
 Jemné doladění
pouze když je nastaveno
+99999
 Analog vstup 1-12
Status doladění = Zap.
  Koncová skutečná
Parametrizace
Cílová hodnota konec,
-99999 až 1000 až
 Jemné doladění
pouze když je nastaveno
+99999
Status doladění = Zap.
 Analog vstup 1-12
 Koncová žádaná
Systematické chyby, způsobené např. nevhodnou instalací čidla, mohou být
tímto způsoben kompenzovány.
Příklad: Teplotní čidlo měří v rozsahu 200 až 300°C. Je instalováno
v tunelové peci tak nevhodně, že vždy měří o 10°C méně než by mělo. Nesprávné měření může být korigováno pomocí jemného doladění.
Počáteční skutečná: 200°C Počáteční žádaná: 210°C
Koncová skutečná: 300°C Koncová žádaná: 310°C
Parametrizace
jakékoli datum
Vložte aktuální datum
 Datum a čas
 Datum
Parametrizace
jakýkoli čas
Vložte aktuální čas
 Datum a čas
 Čas

Počáteční skutečná
(jemné doladění)
Počáteční žádaná
(jemné doladění)

Koncová skutečná
(jemné doladění)
Koncová žádaná
(jemné doladění)
Příklad pro jemné doladění

Datum

Čas

Vyp,
Binární vstup 1 - 7
Skupinové alarmy 1 - 6
Sumární alarm
Přihlášení
Porucha
Signál Modbus
Externí vstup 1 - 6
CF karta zasunuta
CF karta odcizena
Alarm vnitřní paměti/CF
Alarm vnitřní paměti /
sériová linka
Vyp, Zap
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Jestliže je zvolený signál
nebo vstup aktivován,
dojde k vypnutí displeje.
Lze zvolit jen v případě,
že je událost pro vypnutí
nastavena na řídicí signál
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4. Konfigurační parametry
4.2.2

Konfigurace

Konfigurace  Údaje o přístroji

Parametr
Konfigurace
 Údaje o přístroji
 Označení přístroje
Konfigurace
Letní čas
 Údaje o přístroji
(přepnutí)
 Letní čas
 Přepnutí letní
čas
Konfigurace
Datum za Údaje o přístroji
čátku
 Letní čas
(letní čas)
 Datum začátku
Čas začátku Konfigurace
 Údaje o přístroji
(letní čas)
 Letní čas
 Čas začátku
Konfigurace
Datum konce
 Údaje o přístroji
(letní čas)
 Letní čas
 Datum konce
Konfigurace
Čas konce
 Údaje o přístroji
(letní čas)
 Letní čas
 Čas konce
Časová zóna Konfigurace
 Údaje o přístroji
(posun vůči
 Časová zóna
GMT)
(GMT posun)

Označení
přístroje
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Rozsah nastavení
16 znaků

Popis
 3.8 Zadávání textů

Vypnuto
Zadání času
Automaticky

Automatické přepnutí:
Mezi 2.00 a 3.00 hod. poslední neděli v březnu a říjnu.

jakýkoli datum

jakýkoli čas

jakýkoli datum

jakýkoli čas

-720 až 60 až
+720min

56

Zde zadejte posun vašeho
časového pásma vůči GMT,
pro ČR je to 60 minut. Letní
čas se nebere v úvahu.

4 Konfigurační parametry

Jazyk

Síťová
frekvence
Jednotka
teploty
Vnitřní paměť / sériová
linka
(alarm paměti)
Vnitřní paměť / CF
karta
(alarm paměti)
CF karta
(externí)
(alarm paměti)
Úvodní data/
preset

Parametr
Konfigurace
 Údaje o přístroji
 Jazyk

Konfigurace
 Údaje o přístroji
 Síťová frekvence
Konfigurace
 Údaje o přístroji
 Jednotka teploty
Konfigurace
 Údaje o přístroji
 Alarm paměti
 Alarm vnitřní paměti / sériová linka
Konfigurace
 Údaje o přístroji
 Alarm paměti
 Alarm vnitřní paměti / zápis na CF
Konfigurace
 Údaje o přístroji
 Alarm paměti
 CF karta (externí)
Konfigurace
 Údaje o přístroji
 Úvodní data/preset

Rozsah nastavení Popis
Německy, anglicky,
francouzsky, holandsky, španělsky,
italsky, maďarsky,
česky, švédsky, polsky, dánsky, finsky,
rusky
50 Hz
60 Hz
°C
°F
0 – 1 – 256 MB

Pokud rezerva paměti vzhledem ke čtení po komunikaci
dosáhne zadaného limitu, je
aktivován signál.
 2.4 Binární signály

0 – 1 – 256 MB

Pokud rezerva paměti vzhledem k ukládání na CF kartu
dosáhne zadaného limitu, je
aktivován signál.
 2.4 Binární signály
Pokud rezerva externí paměti
(CF karta) dosáhne zadaného
limitu, je aktivován signál.
 2.4 Binární signály
Vždy ne, při ano se nastaví
původní data výrobce.

0 – 256 MB

Ne
Ano
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Konfigurace  Analogové vstupy

Parametr
Konfigurace
Čidlo
(interní analo- Analogové vstupy
gové vstupy a Analogový vstup
čítače)
1...12
 Čidlo
Konfigurace
Linearizace
(interní analo-  Analogové vstupy
gové vstupy)  Analogový vstup
1...12
 Linearizace

Druh připo- Konfigurace
 Analogové vstupy
jení
(interní analo-  Analogový vstup
1...12
gové vstupy)
 Druh připojení
Konfigurace
Srovnávací
 Analogové vstupy
místo
(interní analo-  Analogový vstup
gové vstupy)
1...12
 Srovnávací
místo
Externí srov- Konfigurace
návací teplo-  Analogové vstupy
 Analogový vstup
ta
(interní analo1...12
gové vstupy)  Externí srovnávací. teplota
Konfigurace
Počátek roz Analogové vstupy
sahu
(interní analo-  Analogový vstup
gové vstupy)
1...12
 Počátek rozsahu
Konfigurace
Konec
 Analogové vstupy
rozsahu
(interní analo-  Analogový vstup
gové vstupy)
1...12
 Konec rozsahu
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Rozsah nastavení
Vypnuto, Odp. teploměr,
termočlánek, proud,
napětí, odp. vysílač, potenciometr, čítač

Popis
Možnost nastavování
dalších parametrů je
odvislá od zvoleného
typu čidla.
 2.5 Čítače

Lineární, Pt100, Pt100
JIS, Ni100, Pt500,
Pt1000, Fe-Con J,
NiCrCon E,
Ni-CrNi K, NiCrSi N,
Cu-Con T, PtRhPtRh B,
PtRh-Pt R, PtRh-Pt S,
Cu-Con U, Fe-Con L
Chromel-Copel, Cu50
2 vodičové
3 vodičové
4vodičové
Interní Pt100
Externí konst.

-50 až +50 až +150 °C

jakákoli hodnota
0 mA

jakákoli hodnota
20 mA
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Externí kompenzační
teplota studeného konce
termočlánků

4 Konfigurační parametry
Parametr
Rozsah nastavení
Konfigurace
0....4000 Ω

Analogové
vstupy
Odpor
 Analogový vstup
Ra, Rs, Re
1...12
(interní analogové vstupy)  Odpor Ra,Rs,Re
Konfigurace
Odpor
0....4000 Ω
 Analogové vstupy
Ro, Rp
(interní analo-  Analogový vstup
gové vstupy)
1...12
 Odpor Ro, Rp
Konfigurace
jakákoli hodnota
Počáteční
 Analogové vstupy
teplota
(interní analo-  Analogový vstup
1...12
gové vstupy)
Počáteční teplota
Konfigurace
jakákoli hodnota
Koncová
 Analogové vstupy
teplota
(interní analo-  Analogový vstup
gové vstupy)
1...12
 Koncová teplota
Konfigurace
Počátek
-99999...0...+99999
 Analogové vstupy
stupnice
(interní analo-  Analogový vstup
gové vstupy)
1...12, čítač 1...2
Počátek stupnice
Konfigurace
Konec
-99999...+100...+99999
 Analogové vstupy
(analogové vstupy) nebo
stupnice
(interní analo-  Analogový vstup -99999...+10000...+99999
(pro čítače)
1...12, čítač 1...2
gové vstupy)
 Konec stupnice
Konfigurace
Konstanta
0,0...0,1...10,0 s
 Analogové vstupy
filtru
(interní analo-  Analogový vstup
gové vstupy a
1...12
čítače)
 Další parametry
 Konstanta
filtru
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Popis
Pro odporový vysílač:

Pro potenciometr:

Pouze pro proud nebo
napětí a linearizaci podle
termočlánku nebo odporového teploměru. Určeno pouze pro nelinearizované signály.

Pouze pro proud nebo
napětí s přímkovou
linearizací, pro odporové
vysílače a potenciometry
a pro čítače.
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Označení
kanálu
(interní analogové vstupy a
čítače)

Popis kanálu
(interní analogové vstupy a
čítače)

Jednotka
(interní analogové vstupy a
čítače)

Formát des.
čárky
(interní analogové vstupy a
čítače)

Časová základna integrace
(interní analogové vstupy)
Jednotka
integrace
(interní analogové vstupy)

Parametr
Konfigurace
 Analogové vstupy
 Analogový vstup
1...12, čítač 1...2
 Další parametry
 Označení
kanálu
Konfigurace
 Analogové vstupy
 Analogový vstup
1...12, čítač 1...2
 Další parametry
 Popis kanálu
Konfigurace
 Analogové vstupy
 Analogový vstup
1...12, čítač 1...2
 Další parametry
 Jednotka
Konfigurace
 Analogové vstupy
 Analogový vstup
1...12, čítač 1...2
 Další parametry
 Formát des.
čárky
Konfigurace
 Analogové vstupy
 Analogový vstup
1...12
 Další parametry
 Čas. zákl.
integr.
Konfigurace
 Analogové vstupy
 Analogový vstup
1...12
 Další parametry
 Jednotka
integrace
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Rozsah nastavení
7 znaků
Vst.x
nebo
čítač x

Popis
Krátké označení kanálu,
které se objevuje na
všech trendových vizualizačních stránkách.
 3.8 Zadávání textů

2 x 20 znaků
Měř. vst.x
nebo
čítač x

Úplné označení kanálu,
které se objevuje u číslicových indikací.
 3.8 Zadávání textů

5 znaků
 3.8 Zadávání textů
%
(pouze pro analog. vstupy, není přednastaveno
pro čítače)
automaticky,
X.XXXX,
XX.XXX,
XXX.XX,
XXXX.X, (pro analog),
XXXXX. (pro čítače)

Automaticky: Zobrazení
s nejvyšším rozlišením.

Vypnuto,
vteřina,
minuta,
hodina,
den.

Je-li časová základna
integrace vypnuta, je
údaj integrace v reportu
potlačen.
 2.6 Integrátor

5 znaků

 2.6 Integrátor
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Čidlo
(externí analogové vstupy
a čítače)

Počátek
stupnice
(externí analogové vstupy
a čítače)
Konec
stupnice
(externí analogové vstupy
a čítače)
Označení
kanálu
(externí analogové vstupy
a čítače)

Popis kanálu
(externí analogové vstupy
a čítače)

Jednotka
(externí analogové vstupy
a čítače)

Parametr
Konfigurace
 Analogové vstupy
 Externí vstup
1...36 , externí
čítač 1...2
 Čidlo
Konfigurace
 Analogové vstupy
 Externí vstup
1...36, externí
čítač 1...2
Počátek stupnice
Konfigurace
 Analogové vstupy
 Externí vstup
1...36, externí
čítač 1...2
 Konec stupnice
Konfigurace
 Analogové vstupy
 Externí vstup
1...36, externí
čítač 1...2
 Další parametry
 Označení
kanálu
Konfigurace
 Analogové vstupy
 Externí vstup
1...36
externí čítač 1...2
 Další parametry
 Popis kanálu
Konfigurace
 Analogové vstupy
 Externí vstup
1...36, externí
čítač 1...2
 Další parametry
 Jednotka

Rozsah nastavení
Vyp
Ext. vstup
Ext. čítač

-99999...0...+99999

Popis
Parametr nelze editovat,
slouží pouze pro informaci.
 2.3 Analogové
vstupy
 2.5 Čítače


-99999...+100...+99999 
(analogové vstupy) nebo
-99999...+10000...+99999

(pro čítače)

7 znaků
Vstup x
nebo
Ext.č..x

Krátké označení kanálu,
které se objevuje na
všech trendových vizualizačních stránkách.
 3.8 Zadávání textů

2 x 20 znaků
Měř. vst.x
(externí vstup)
nebo
externí čítač x

Úplné označení kanálu,
které se objevuje u číslicových indikací.
 3.8 Zadávání textů

5 znaků
%

 3.8 Zadávání textů
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Parametr
Formát des. Konfigurace
 Analogové vstupy
čárky
(externí ana-  Externí vstup
logové vstupy
1...36, externí
a čítače)
čítač 1...2
 Další parametry
 Formát des.
čárky
Konfigurace
Časová základna inte-  Analogové vstupy
 Externí vstup
grace
1...36
(externí
analogové
 Další parametry
 Čas. zákl.
vstupy)
integr.
Konfigurace
Jednotka
 Analogové vstupy
integrace
(externí
 Analogový vstup
analogové
1...36
 Další parametry
vstupy)
 Jednotka
integrace

Rozsah nastavení
automaticky,
X.XXXX,
XX.XXX,
XXX.XX,
XXXX.X, (pro analog),
XXXXX. (pro čítače)

Popis
Automaticky: Zobrazení
s nejvyšším rozlišením.

Vypnuto,
vteřina,
minuta,
hodina,
den.

Je-li časová základna
integrace vypnuta, je
údaj integrace v reportu
potlačen.
 2.6 Integrátor

5 znaků

 2.6 Integrátor

Konfigurace  Označení digitálního kanálu

Parametr
Jméno digi- Konfigurace
tálního kaná-  Označ. dig. kanálu
Binární vstup 1 - 7
lu
 Alarm skupiny 1 - 6
Sběrný alarm
Přihlášen
Porucha
Modbus návěští
Externí vstup 1 - 6
CF karta
CF karta ukradena
Alarm int. pam. / CF
Alarm int. pam. / sériová
linka
Alarm pam. CF karta
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Rozsah nastavení Popis
7 znaků
 3.8 Zadávání
textů
Logvst 1-7
Al.Sk. 1-6
Alarm
Přihlášen
Porucha
MB sig.
Extvst 1-6
CF karta
CF karta
Pam. al.
Pam. al.
Pam. al.

4 Konfigurační parametry
Konfigurace  Konfigurace skupin

Parametr
Konfigurace
Status
 Konfigurace skupin
skupiny
 Skupina 1...6
 Status skupiny
Konfigurace
Název
 Konfigurace skupin
skupiny
 Skupina 1...6
 Název skupiny
Konfigurace
Vstupní
 Konfigurace skupin
signál
(analogové
 Skupina 1...6
kanály,
 Analogové
skupina 1...6)
kanály
 Analogový
kanál 1...6
 Vstupní
signál
Konfigurace
Tloušťka
 Konfigurace skupin
čáry
(analogové
 Skupina 1...6
kanály,
 Analogové
skupina 1...6)
kanály
 Analogový
kanál 1...6
 Tloušťka
čáry
Konfigurace
Alarmy
(analogové
 Konfigurace skupin
kanály,
 Skupina 1...6
skupina 1...6)  Analogové
kanály
 Analogový
kanál 1...6
 Alarmy
Konfigurace
Min. mezní
 Konfigurace skupin
hodnota
alarmu (ana-  Skupina 1...6
logové kanály,  Analogové
kanály
skupina 1...6)
 Analogový
kanál 1...6
 Mezní
hodnota min.

Rozsah nastavení
Vypnuto
Pouze zobr.
Zobr. +paměť
16 znaků
Skupina x

Vypnuto
Analog-vst. 1...12
Ext.vstup 1...36
Čítač 1...2
Ext. čítač 1...2

Popis
Zobr. +paměť: Kanály
skupiny se zobrazují a
ukládají do paměti a na
disketu
 3.8 Zadávání textů

Přiřazení hardwarového
vstupu kanálu skupiny

Skupina 1: A. vst. 1-6
Skupina 2: A. vst. 7-12
Tenký
Tlustý

Pro zobrazení trendů

Vypnuto
Aktivováno



-99999...0...+99999
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Parametr
Rozsah nastavení
Konfigurace
Max. mezní
-99999...0...+99999
 Konfigurace skupin
hodnota
 Skupina 1...6
alarmu (interní analogo-  Analogové
kanály
vé kanály,
skupina 1...6)  Analogový
kanál 1...6
 Mezní
hodnota max.
Konfigurace
Hystereze
-99999...0...+99999
(interní analo-  Konfigurace skupin
gové kanály,  Skupina 1...6
skupina 1...6)  Analogové
kanály
 Analogový
kanál 1...6
 Hystereze
(1) Min. mezní hodnota
(2) Max. mezní hodnota
(3) Hystereze

Popis

Text min.
alarmu
(interní analogové kanály,
skupina 1...6)

 3.5 Seznam událostí
 Konfigurace
 Texty

Konfigurace
 Konfigurace skupin
 Skupina 1...6
 Analogové
kanály
 Analogový
kanál 1...6
 Text min.
alarm
Konfigurace
Text max.
 Konfigurace skupin
alarmu
(interní analo-  Skupina 1...6
gové kanály,  Analogové
kanály
skupina 1...6)
 Analogový
kanál 1...6
 Text max.
alarm

KS 3012 – Návod k použití

Standartní text
Text 1...146
Žádný text

Standartní text
Text 1... 146
Žádný text
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4 Konfigurační parametry

Zpoždění
alarmu
(analogové
kanály,
skupina 1...6)

Vstupní
signál
(Digitální kanály,
skupina 1...6)

Parametr
Konfigurace
 Konfigurace skupin
 Skupina 1...6
 Analogové
kanály
 Analogový
kanál 1...6
 Zpoždění
alarmu
Konfigurace
 Konfigurace skupin
 Skupina 1...6
 Digitální kanály
 Digitální
kanál 1..3
 Vstupní
signál

Konfigurace
Vertikální
 Konfigurace skupin
diagram
(skupina 1...6)  Skupina 1...6
 Zobraz. měř.
údajů
 Vert. diagram
Horizontální Konfigurace
 Konfigurace skupin
diagram
(skupina 1...6)  Skupina 1...6
 Zobraz. měř.
údajů
 Hor. diagram
Konfigurace
Sloupcový
 Konfigurace skupin
diagram
(skupina 1...6)  Skupina 1...6
 Zobraz. měř.
údajů
 Sloupcový
diagram

Rozsah nastavení
0...32767 s

Popis
Zpoždění je aktivováno,
je-li nastavena hodnota
> 0. Při aktivovaném
zpoždění dojde k alarmu
jen pokud překročení
mezní hodnoty trvá déle
než nastavené zpoždění.

Vypnuto
Binární vstup 1 - 7
Alarm skupiny 1 - 6
Sběrný alarm
Přihlášen
Porucha
Modbus návěští
Externí vstup 1 - 6
CF vložena
CF ukradena
AlmIntPamCF
AlmIntPamSer
AlmPamCFkart

Přiřazení hardwarového
vstupu nebo softwarově
vytvořeného signálu
digitálnímu kanálu skupiny

Log.vst. x
Vypnuto
Zapnuto

Vypnuto
Zapnuto

Pokud je zobrazení měřených údajů vypnuto,
nelze je v menu vizualizace vyvolat. Při přepínání vizualizačních stránek je vypnuté zobrazení
automaticky přeskočeno.

Vypnuto
Zapnuto
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Report
(skupina 1...6)

Číselné
zobrazení
(skupina 1...6)

Šarže
(skupina 1...6)

Hodnota
do paměti
Normální
provoz
(skupina 1...6)
Hodnota
do paměti
Normální
provoz
(skupina 1...6)

Četnost
paměti
Normální
provoz
(skupina 1...6)

Parametr
Konfigurace
 Konfigurace skupin
 Skupina 1...6
 Zobraz. měř.
údajů
 Číselné
zobrazení
Konfigurace
 Konfigurace skupin
 Skupina 1...6
 Zobraz. měř.
údajů
 Report
Konfigurace
 Konfigurace skupin
 Skupina 1...6
 Zobraz. měř.
údajů
 Šarže
Konfigurace
 Konfigurace skupin
 Skupina 1...6
 Normální
provoz
 Status paměti
Konfigurace
 Konfigurace skupin
 Skupina 1...6
 Normální
provoz
 Hodnota do
paměti
Konfigurace
 Konfigurace skupin
 Skupina 1...6
 Normální
provoz
 Četnost
paměti
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Rozsah nastavení
Vypnuto
Zapnuto

Popis


Vypnuto
Zapnuto



Vypnuto
Zapnuto



Vypnuto
Zapnuto



Střední hodnota
Okamžitá hodnota
Minimum
Maximum

 2.7 Provozní režimy
 2.8 Ukládání dat

0...60...32767 s

 2.7 Provozní režimy
 2.8 Ukládání dat
Při nastavení 0s se ukládá každých 125 ms
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4 Konfigurační parametry
Parametr
Řídící signál Konfigurace
 Konfigurace skupin
Událostní
 Skupina 1...6
provoz
(skupina 1...6)  Událostní
provoz
 Řídící signál

Hodnota do
paměti
Událostní
provoz
(skupina 1...6)

Četnost
paměti
Událostní
provoz
(skupina 1...6)
Čas počátku
Časový
provoz
(skupina 1...6)
Čas konce
Časový
provoz
(skupina 1...6)
Hodnota
do paměti
Časový
provoz
(skupina 1...6)

Konfigurace
 Konfigurace skupin
 Skupina 1...6
 Událostní
provoz
 Hodnota do
paměti
Konfigurace
 Konfigurace skupin
 Skupina 1...6
 Událostní
provoz
 Četnost
paměti
Konfigurace
 Konfigurace skupin
 Skupina 1...6
 Časový provoz
 Čas počátku
Konfigurace
 Konfigurace skupin
 Skupina 1...6
 Časový provoz
 Čas konce
Konfigurace
 Konfigurace skupin
 Skupina 1...6
 Časový provoz
 Hodnota do
paměti

Rozsah nastavení
Vypnuto
Binární vstup 1 – 7
Alarm skupiny 1 – 6
Sběrný alarm
Přihlášen
Porucha
Modbus návěští
Externí vstup 1 – 6
CF vložena
CF ukradena
AlmIntPamCF
AlmIntPamSer
AlmPamCFkart
Střední hodnota
Okamžitá hodnota
Minimum
Maximum

Popis
Při aktivaci zvoleného
signálu se přepíná na
událostní provoz.

 2.7 Provozní režimy
 2.8 Ukládání dat

0...5...32767 s

 2.7 Provozní režimy
 2.8 Ukládání dat


jakýkoli čas

Vypnuto, je-li čas počátku = čas konce


jakýkoli čas

Střední hodnota
Okamžitá hodnota
Minimum
Maximum
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 2.8 Ukládání dat
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Parametr
Konfigurace
Četnost
 Konfigurace skupin
paměti
 Skupina 1...6
Časový
 Časový provoz
provoz
(skupina 1...6)  Četnost
paměti

Rozsah nastavení
0...5...32767 s

Konfigurace  Výstupy
Poloha
sepnutí
Výstupy
Řídící signál
Výstupy

Poloha
sepnutí
Výstupy
Řídící signál
Výstupy

Parametr
Konfigurace
 Výstupy
 Relé K1
 Poloha sepnutí
Konfigurace
 Výstupy
 Relé K1
 Řídící signál

Konfigurace
 Výstupy
Open-collector
 Poloha sepnutí
Konfigurace
 Výstupy
 Open-collector
 Řídící signál
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Popis
 2.7 Provozní režimy
 2.8 Ukládání dat


Rozsah nastavení
Vypnuto
Spíná
Rozpíná

Popis

Vypnuto
Binární vstup 1 - 7
Alarm skupiny 1 - 6
Sběrný alarm
Přihlášen
Porucha
Modbus návěští
Externí vstup 1 - 6
CF vložena
CF ukradena
AlmIntPamCF
AlmIntPamSer
AlmPamCFkart
Vypnuto
Spíná
Rozpíná

Zvolený signál ovládá
výstupní relé.

Vypnuto
Binární vstup 1 - 7
Alarm skupiny 1 - 6
Sběrný alarm
Přihlášen
Porucha
Modbus návěští
Externí vstup 1 - 6
CF vložena
CF ukradena
AlmIntPamCF
AlmIntPamSer
AlmPamCFkart

Zvolený signál ovládá
výstupní relé.
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Konfigurace  Řídící funkce
Řídící signál
Čítač 1...2

Výchozí
hodnota
Čítač 1...2

Parametr
Konfigurace
 Řídící funkce
 Čítač
 Čítač 1...2
 Řídící signál

Konfigurace
 Řídící funkce
 Čítač
 Čítač 1...2
externí čítač 1…2
 Výchozí
hodnota
Konfigurace
Směr čítání
Čítač 1...2
 Řídící funkce
 Čítač
 Čítač 1...2
externí čítač 1…2
 Směr čítání
Konfigurace
Text
Čítač 1...2
 Řídící funkce
 Čítač
 Čítač 1...2
externí čítač 1…2
 Text
Konfigurace
Externí texty
(Binární vstu-  Řídící funkce
py)
 Externí texty
Binární vstup 17
externí vstup 1-6
Konfigurace
Blokování
 Řídící funkce
klávesnice
 Blokace klávesnice

Rozsah nastavení
Vypnuto
Binární vstup 1 – 7, Alarm
skupiny 1 – 6 Sběrný alarm
Přihlášen, Porucha
Modbus návěští, Externí
vstup 1 – 6, CF vložena
CF ukradena, AlmIntPamCF, AlmIntPamSer
AlmPamCFkart
-9999...0...+9999

Popis
Při aktivaci signálu je
čítač inkrementován
nebo dekrementován
 2.5 Čítač

Nastavuje čítač na danou
hodnotu
 2.5 Čítač

Nahoru
Dolů

 2.5 Čítač

Standartní text
Text 1...146
Žádný text

 2.5 Čítač
 3.5 Seznam událostí
 Konfigurace
 Texty

Standartní text
Text 1...146
Žádný text

 3.5 Seznam událostí
 Konfigurace
 Texty

Vypnuto
Binární vstup 1 – 7, Alarm
skupiny 1 – 6 Sběrný alarm
Přihlášen, Porucha
Modbus návěští, Externí
vstup 1 – 6, CF vložena
CF ukradena, AlmIntPamCF, AlmIntPamSer
AlmPamCFkart

Při aktivaci zvoleného
signálu je ovládání
z klávesnice zablokováno.
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Synchronizace času

Parametr
Konfigurace
 Údaje o přístroji
 Datum a čas
 Synchronizace
času

Rozsah nastavení
Vypnuto
Binární vstup 1 – 7, Alarm
skupiny 1 – 6 Sběrný alarm
Přihlášen, Porucha
Modbus návěští, Externí
vstup 1 – 6, CF vložena
CF ukradena, AlmIntPamCF, AlmIntPamSer
AlmPamCFkart

Popis
Použitím tohoto parametru můžete synchronizovat systémový čas
několika Data Monitorů.
Pokud je zvolen patřičný
logický vstup a dojde na
něm k náběžné hraně,
potom dojde k synchronizaci času. Pro změnu
času jsou rozhodující
sekundy, podle nich se
zaokrouhluje čas nahoru
nebo dolů. Příklad:
12:55:29 -> 12:55:00
12:55:30 -> 12:56:00

Konfigurace  Report / Šarže
Periodický
report

Parametr
Konfigurace
 Report / Šarže
 Periodický report

Externí
report/
šarže

Konfigurace
 Report / Šarže
 Externí report /
Šarže
 Status
Řídící signál Konfigurace
Externí report/  Report / Šarže
šarže
 Externí report /
Šarže
 Řídící signál

Text
(levý sloupec)
Ext. report/
šarže

Konfigurace
 Report / Šarže
 Externí report/Šarže
Šarže
Řádek 1-10
 Text levý
sloupec
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Rozsah nastavení
Vypnuto
Zapnuto

Vypnuto
Jen ext. rep.
Ext. rep. + šarže
Vypnuto
Binární vstup 1 – 7,
Alarm skupiny 1 – 6
Sběrný alarm
Přihlášen, Porucha
Modbus návěští, Externí
vstup 1 – 6, CF vložena
CF ukradena, AlmIntPamCF, AlmIntPamSer
AlmPamCFkart
Jakýkoli text
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Popis
Pokud je report vypnut,
nelze jej vyvolat. Při
přepínání reportů je vypnutý report automaticky
přeskočen
Aktivuje externí report a
protokolování šarže
 3.2.8 Protokoly šarží
Řídící signál startuje a
ukončuje externí report,
pokud má tento aktivovaný status.

Zde je možno zadat texty levého sloupce protokolu šarže.
 3.2.8 Protokoly šarží
 3.8 Zadávání textů

4 Konfigurační parametry
Parametr
Konfigurace
Text
(pravý slou-  Report / Šarže
 Externí report / Šarže
pec)
Šarže
Ext. report/
šarže
Řádek 1-10
 Text pravý
sloupec
Bin. vázaný Konfigurace
 Report / Šarže
text
 Externí report / Šarže
Ext. report/
Šarže
šarže
Řádek 1-10
 Binární vazba
Konfigurace
od textu č.
Externí report/  Report / Šarže
šarže
 Externí report / Šarže
Šarže
Řádek 1-10
 od textu č.

Rozsah nastavení
Bez textu,
Pevně zadaný text,
Seznam textů,
Bin. vázaný text,
Šarže č.,
Začátek šarže,
Konec šarže,Délka šarže
Log. vstupy 1-2,
Log. vstupy 1-3,
Log. vstupy 1-4,
Log. vstupy 1-5,
Log. vstupy 1-6

Konfigurace
do textu č.
Externí report/  Report / Šarže
šarže
 Externí report / Šarže
Šarže
Řádek 1-10
 do textu č.
Konfigurace
Přednasta Report / Šarže
vený text
Ext. report/
 Externí report / Šarže
šarže
Šarže
Řádek 1-10
 Přednast. text
Konfigurace
Měnit text?
Ext. report/
 Report / Šarže
šarže
 Externí report / Šarže
Šarže
Řádek 1-10
 Měnit text?
Denní report Konfigurace
 Report / Šarže
 Denní report
Konfigurace
Měsíční
 Report / Šarže
report
 Měsíční report
Roční report Konfigurace
 Report / Šarže
 Roční report

1…2...146

1...146

Popis
Určuje obsah pravého
sloupce reportu šarže.
 3.2.8 Protokoly šarží

Prostřednictvím binární
vazby lze do reportu
šarže vložit až 64 různých textů.
 3.2.8 Protokoly šarží
První text v interním
seznamu textů. Pouze
pro “pravý sloupec =
seznam textů“ a “pravý
sloupec = bin. vázaný
text“.
 3.2.8 Protokoly šarží
Poslední text v interním
seznamu textů. Pouze
pro “pravý sloupec =
seznam textů“.
 3.2.8 Protokoly šarží

jakýkoli text

Volba Ano znamená, že
text může být změněn
před ukončením šarže.
 3.2.8 Protokoly šarží
 3.8 Zadávání textů

Ano
Ne

Pouze pro “pravý sloupec = pevně zadaný
text“.
 3.2.8 Protokoly šarží
 3.8 Zadávání textů

Vypnuto
Zapnuto

Pokud je report vypnut,
nelze jej vyvolat. Při
přepínání reportů je vypnutý report automaticky
přeskočen

Vypnuto
Zapnuto
Vypnuto
Zapnuto
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Parametr
Konfigurace
Perioda
Report
 Report / Šarže
 Perioda
Čas synchro- Konfigurace
 Report / Šarže
nizace
Report
 Čas synchronizace

Konfigurace  Texty
Texty

Parametr
Konfigurace
 Texty 1...146

KS 3012 – Návod k použití

Rozsah nastavení
1, 2, 4, 5, 10, 15, 30
min.,
1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 hod.
jakýkoli čas
00:00:00

Rozsah nastavení
Text 1...146
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Popis
Pouze u periodických
reportů.
Všechny reporty kromě
externích.
Příklad:
Nastavení:
Čas synchronizace =
03.00
perioda = 6hod
Aktuální čas = 02:15
výsledek:
1. periodický report =
02:15 - 03:00
2. periodický report =
03:00 - 09:00
3. periodický report =
09:00 - 15:00
4. …,
denní report = 03:00
každý den,
měsíční report = 03:00
první den každého měsíce,
roční report = 03:00
1. ledna každého roku

Popis
 3.8 Zadávání textů

4 Konfigurační parametry
Konfigurace  Komunikační rozhraní
20 (RS232 /
RS4xx)

Parametr
Konfigurace
 Rozhraní
 20 (RS232 / RS4xx)

Rozsah nastavení

Popis
Nastavení parametrů pro
sériovou komunikaci.

Protokol
20 (RS232 /
RS4xx)

Konfigurace
MODBUS
 Rozhraní
JBUS
20 (RS232 / RS4xx)
 Protokol

Rychlost
přenosu
20 (RS232 /
RS4xx)

Konfigurace
9600 Baud
 Rozhraní
19200 Baud
20 (RS232 / RS4xx) 38400 Baud
 Rychlost přenosu

Datový
formát
20 (RS232 /
RS4xx)

Konfigurace
 Rozhraní
20 (RS232 / RS4xx)
 Datový formát

8 – 1 - žádná
8 – 1 - lichá
8 – 1 - sudá
8 – 2 - žádná

Adresa
přístroje
20 (RS232 /
RS4xx)
Min. čas
odezvy
20 (RS232 /
RS4xx)
21 ProfibusDP

Konfigurace
 Rozhraní
20 (RS232 / RS4xx)
 Adresa přístroje
Konfigurace
 Rozhraní
20 (RS232 / RS4xx)
 Min. čas odezvy
Konfigurace
 Rozhraní
 21 Profibus-DP

1...254

Adresa
přístroje
21 ProfibusDP
Rychlost
přenosu
21 ProfibusDP

Konfigurace
 Rozhraní
21 Profibus-DP
 Adresa přístroje
Konfigurace
 Rozhraní
21 Profibus-DP
 Rychlost přenosu

Normalizace
měření
21 ProfibusDP

Zde lze konfigurovat další parametry normalizaci měření analogových vstupů
pomocí nastavovacího softwaru. Další info viz. manuál Popis komunikace Profibus-DP.

Zvolte nejvyšší přenosovou rychlost. Pouze při
potížích s komunikací ji
snižte o jeden stupeň.
Zvolte nejvyšší přenosovou rychlost. Pouze při
potížích s komunikací ji
snižte o jeden stupeň.

0...500 ms

Nastavení parametrů pro
komunikaci Profibus-DP.
1…125...127

Rychlost je zvolena automaticky nadřazeným Profibus masterem.
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Parametr
Konfigurace
 Rozhraní
 22 Ethernet

Rozsah nastavení

Popis
Nastavení parametrů pro
Ethernet.

IP adresa
22 Ethernet

Konfigurace
 Rozhraní
22 Ethernet
 IP adresa

0.0.0.0…
192.168.0.0…
255.255. 255.255

IP adresa Data Monitoru

Subnet
maska
22 Ethernet

Konfigurace
 Rozhraní
22 Ethernet
 Maska podsítě

0.0.0.0…
255.255.0.0…
255.255. 255.255

Maska podsítě

Gateway
22 Ethernet

Konfigurace
 Rozhraní
22 Ethernet
 Brána

0.0.0.0…
255.255. 255.255

Adresa brány, na kterou je
Data Monitor připojen.

22 Ethernet
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5. Konfigurační program (volitelné příslušenství)
5.1
Minimální
konfigurace

Požadavky na PC
Pro instalaci konfiguračního programu musí PC splňovat tyto minimální
požadavky:
-

IBM kompatibilní PC s procesorem Pentium III
paměť 128 MB
CD mechanika
myš
jedna volná sériová linka, nebo síťové připojení nebo čtečka CF karet (podle
vybavení)
120 MB volný prostor na pevném disku
VGA grafická karta
operační systém Windows NT4.0/2000/XP

Pro propojení PC s Data monitorem je nezbytné:
Doporučená
konfigurace

propojovací kablík s adapterem obj.č. 9407 301 90111
čtečka CF karet
síťové připojení (Ethernet)

- Pentium IV
- Windows 2000 nebo XP
- paměť 256 MB
- 2 GB volný prostor na pevném disku pro data
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5.2
Spuštění
instalačního
programu

Instalace
+ Před instalací vypněte všechny běžící programy.
Vložte CD do mechaniky, instalace naběhne automaticky.
Pokud se instalace nespustí, aktivujte start.exe z hlavního adresáře. Instalační
program Vás povede pomocí zpráv na obrazovce.
+ Pokud během instalace nezadáte platné licenční číslo, budou omezeny
funkce ukládání dat, přenos dat a tisk.

Start programu Spusťte nainstalovaný „Setup program“
Při prvním spuštění nebude vyžadováno jméno uživatele ani heslo. Tento dotaz
při spuštění lze aktivovat v Extras menu pod funkcí Fresh log-in / Alter password.
Po aktivaci funkce log-in může být provedeno rozlišení mezi uživateli „Specialista“ a „Údržba“. Ti mají různá práva s ohledem na funkce tohoto softwaru.
viz kap. 6 Přístupová práva
Pokud je přihlašování aktivní, je třeba zadat:

+ Mějte na paměti, že ne všechny funkce jsou přístupné všem uživatelům.
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5. Konfigurační program (volitelné příslušenství)
5.3

Uživatelské rozhraní

Lišta menu

Na této liště lze zvolit jednotlivé funkce nastavovacího softwaru.
 5.8 Funkce menu

Lišta nástrojů

Lišta nástrojů obsahuje zvolené funkce z lišty menu. Lze je spustit pomocí levého
tlačítka myši. Po najetí myší na příslušnou ikonu se pochvíli objeví krátká nápověda.
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Posun lišty
Umístění lišty nástrojů lze v případě potřeby změnit.
nástrojů
Posuňte ukazatel myši mezi dva symboly.
Stiskněte levé tlačítko myši. Držte tlačítko stisknuté a posuňte
lištu do požadované pozice. Poté uvolněte tlačítko.

Pracovní plocha Zde máte k dispozici přehled aktuálních nastavení konfiguračního souboru.
 5.4 Konfigurace
Stav připojení

V tomto poli můžete ověřit, zda existuje spojení s přístrojem a nastavení komunikace. Toto pole lze vypnout použitím funkce Window → Connection status.
Příklad: přístroj nepřipojen
Příklad: přístroj připojen

Umístění tohoto pole lze rovněž posunout, umístěním ukazatele myši na pozici
dle násl. obrázku a stiskem levého tlačítka, dále stejný postup jako v předchozím
případě.

Teleservis

Zde můžete prohlížet poslední naměřená data z přístroje a přepínat zobrazení na
externí vstupy nebo binární signály. Toto pole lze vypnout použitím funkce Window → Teleservice.
 5.5 Teleservis
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5. Konfigurační program (volitelné příslušenství)
5.4

Konfigurace
Použitím funkce File → New (nebo File → Open) můžete vytvořit nový konfigurační soubor, případně otevřít existující soubor. Na pracovní ploše se zobrazí
odpovídající nastavení.

Strom navigace Jedním kliknutím myši zobrazíte zvolené nastavení v dialogovém okně. Dvojklik
na určitou položku (např.
) otevře dialog pro změnu. Jiný způsob je
přes lištu menu (Edit → Configuration level → Device data).
Dialogové okno Dvojklikem na položku dialogového okna můžete otevřít dialog pro změnu. Jedním klikem na šipku „doprava“ (►) před danou položkou se zobrazí přehled aktuálního nastavení v dialogovém okně, klikem na šipku „dolů“ (▼) se tento přehled zavře.
Aktuální
nastavení

Pokud je otevřeno více souborů nastavení, je zde možno se mezi nimi přepínat.
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5. Konfigurační program (volitelné příslušenství)
Funkce pravého Stiskem pravého tlačítka myši lze vyvolat další funkce v závislosti na tom, kde se
tlačítka myši
momentálně ukazatel myši nachází.
Příklad:
Pravé tlačítko bylo stisknuto v poli Analog inputs.

Editace analogových vstupů
Tato funkce otevře dialog pro konfiguraci analogových vstupů. Toto lze rovněž
provést dvojklikem na levé tlačítko.
Maximalizace analogových vstupů
Tato funkce zobrazí aktuální konfiguraci analogových vstupů. Toto lze rovněž
provést kliknutím levým tlačítkem na šipku „doprava“ (►).
Analogové vstupy do schránky
Funkce kopíruje aktuální konfiguraci analogových vstupů do schránky Windows.
Obsah schránky lze pak použít tak, jak je ve Windows běžné.
Kopírovat vše do schránky
Funkce kopíruje kompletní aktuální konfiguraci (ne jen analogových vstupů) do
schránky Windows. Obsah schránky lze pak použít tak, jak je ve Windows běžné.
Online editace analogových vstupů
Nejprve se přečte aktuální konfigurace z přístroje a otevře se dialog pro změnu.
Nyní můžete změnit konfiguraci. Po této změně se nové nastavení přesune zpět do
přístroje a zobrazí se v dialogovém okně.
Je-li to nutné, přečtou se i další nezbytné informace z přístroje a zobrazí se
v dialogovém okně. Např. při editaci analogových vstupů online budou zároveň
přečteny údaje o přístroji.
Tisk
Tato funkce umožňuje tisk aktuálního nastavení. Můžete zvolit, které skupiny parametrů budou vytištěny a které ne. Tuto funkci lze rovněž vyvolat přes menu
File.
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5. Konfigurační program (volitelné příslušenství)
5.5

Teleservis
Tato funkce umožňuje načtení posledních změřených dat z přístroje a navíc i přepínání externích logických vstupů a signálu Modbus.
 2.4 Binární signály
Aby bylo možné použít funkci Teleservis, je nutné aktivní propojení s přístrojem.
 5.7 Propojení mezi PC a datamonitorem
Pomocí menu Window můžete Teleservis vypnout.
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Nastavení
signálu
Modbus

Levým tlačítkem myši a klikáním na šipku vpravo ► se zobrazí položka
Klikněte na tuto položku a ta se pak stane aktivní.

Jedním kliknutím levým tlačítkem na zobrazené políčko přepnete signál Modbus.
Externí logické Rovněž externí logické vstupy lze měnit z tohoto nastavovacího softwaru.
vstupy
Postup je obdobný jako u signálu Modbus.
Posun okna
Teleservis

Okno Teleservis lze rovněž posunovat obvyklým postupem.
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5. Konfigurační program (volitelné příslušenství)
5.6

Přenos dat z přístroje a do přístroje
Existují dva způsoby přenosu dat:
• pomocí CF karty
• pomocí komunikačního rozhraní

5.6.1

Přenos pomocí CompactFlash paměťové karty
Pokud chcete využívat tuto možnost přenosu dat, musíte mít čtečku CF karet
v PC. Po instalaci softwaru k této čtečce a vložení CF karty do čtečky můžete
s touto pamětí pracovat jako s další diskovou jednotkou pod Windows.

CF karta smí být ze čtečky vyjmuta až po zvolení systémové funkce Windows
„odstranit vyjímatelný disk“.
Datamonitor

Setup – údaje o nastavení můžete ukládat na CF kartu nebo je z ní číst i
v datamonitoru.
 3.6 CF paměťová karta

Nastavovací
software

Zvolte ikonu z lišty nástrojů nebo menu Data transfer a funkce ukládání Data
export to CompactFlash, případně čtení Data import from CompactFlash
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5.6.2

Přenos přes komunikační rozhraní
Přenos je možný jedním z následujících způsobů:
Datamonitor

PC

Nastavovací rozhraní (spec. adapter)

RS232C

RS232C
RS422 / 485

RS232C
RS422/485 (karta do počítače nebo
externí převodník)
Ethernet

Ethernet

 4.2 Tabulka konfiguračních parametrů
Nastavovací rozhraní – RS232C
Je třeba komunikační kabel se specielním konektorem, který je k dispozici jakožto
příslušenství.

RS232C

 Manuál popis komunikace

RS422/485

 Manuál popis komunikace

Ethernet

Datamonitor může být zapojen do sítě pomocí běžného konektoru (RJ45). Pro
přímé propojení datamonitoru a PC použijte křížený kabel.
+ V jednom časovém okamžiku může k datamonitoru (server) přistupovat
pouze jeden PC (klient).

Start přenosu

Zvolte ikonu z lišty nástrojů nebo menu Data transfer a funkce ukládání Data export to device, případně čtení Data transfer from device.

KS 3012 – Návod k použití

84

5. Konfigurační program (volitelné příslušenství)
5.7

Propojení mezi PC a Data Monitorem
Pro přenos dat je nejprve nutné definovat, které zařízení a přes jaké rozhraní bude
komunikovat a potom navázat komunikaci. Připojení k přístroji se provádí funkcí
Data transfer → establish connection nebo kliknutím na ikonu
+ Pokud probíhá komunikace mezi nastavovacím softwarem a Data Monitorem, nesmí k němu po komunikaci přistupovat žádné jiné zařízení.

5.7.1

Asistent nastavení přístroje
Pokud se jedná o první případ komunikace s přístrojem, spustí se automaticky
„Asistent nastavení přístroje“.
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•
•
•
•

Nejprve zvolte verzi přístroje.
Vložte přídavný popis, je-li to třeba.
Nastavte jedno z volitelných políček, je-li to třeba.
.
Stiskněte tlačítko

Nepřihlašovat

Předdefinované nastavení softwaru je takové, že uživatel, který je přihlášen je automaticky přihlášen i do připojeného přístroje s uživatelským jménem a heslem a
tak automaticky komunikuje s přístrojem.
Nastavte tuto volbu
, pokud nechcete být rovnou přihlášeni. Uvědomte si, prosím, že některé funkce, jako např. Teleservis, nebudou k dispozici, pokud nejste
přihlášen. Rozhodujícím faktorem je aktuální seznam uživatelů a přístupových
práv, která jsou definována v tomto seznamu.

Ukládání ID
hesla

Pokud je tato volba aktivní, přihlášení je provedeno k přístroji, který má jméno a
uživatele a heslo shodné se zadaným, bez ohledu na aktuální nastavení uživatele
softwaru.
•
•

Stiskněte tlačítko
.
V následujícím dialogovém okně zvolte komunikaci po níž se chcete připojit
k přístroji. Dostupné možnosti jsou:

Další kroky už závisí na zvoleném typu komunikace.
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5. Konfigurační program (volitelné příslušenství)
TCP/IP

Analogový
modem /
ISDN

Následující parametry musí být zvoleny:
IP adreas /
HOST jméno

xxx.xxx.xxx.xxx
(Příklad: 10.11.2.100)

Vložte IP adresu vašeho
přístroje. Pokud vložíte jméno,
IP adresa může být určena kliknutím na tlačítko “Convert
HOST name to IP address”.
Tedy konverze HOST jména na
IP adresu

Číslo portu,
jméno portu.

502

Port použitý
pro komunikaci.

Komunikační
protokol

Modbus TCP/IP,
Modbus protocol

Modbus TCP/IP musí
zde být nastavena.

Následující parametry musí být zvoleny:
Telefonní číslo

Zadejte telefonní číslo pro požadovaný přístroj.

Připojit přes

Zvolte modem, který má být
použit pro komunikaci.
Zde musí být zvolen Modbus
protokol.
Adresa přístroje pro Modbus
protokol.

Komunikační protokol
Adresa přístroje

Sériová
komunikace

Modbus TCP/IP,
Modbus protokol
1 — 255

Následující parametry musí být zvoleny:
Připojit na port

COM1, COM2

Rychlost přenosu
Řídicí signál

9600, 19200, 38400
RS232

Port počítače, ke kterému je datamonitor
připojen.
Přenosová rychlost musí být stejně nastavena v softwaru i v přístroji.
RS232 v přístroji.

RS232 nastavovací port
(TTL)

Nastavovací port v přístroji.

RS422-RTS

RS422/485 v přístroji.

RS422-DTR
RS485-RTS
RS485-DTR
Komunikační
protokol
Adresa přístroje

Modbus TCP/IP, Modbus
protokol
1 — 255

Zde musí být zvolen Modbus protokol.
Adresa přístroje pro Modbus protokol.
Pokud se použije RS232 nastavovací
port, pak je adresa přístroje ignorována.
Není třeba aby se adresy v přístroji a
v softwaru shodovaly.

Seznam přístrojů Po provedení všech nastavení přejde přístroj do seznamu přístrojů.
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5.7.2

Seznam přístrojů
Všechny přístroje, které byly definovány, se objeví v seznamu přístrojů. Parametry komunikace je zde možné měnit a rovněž přidávat další přístroje do seznamu.

pro připojení k přístroji. Použitím klávesy Ctrl a lePoužijte tlačítko
vého tlačítka myši můžete vybrat několik přístrojů najednou (pouze pro smazání
přístrojů ze seznamu).
Nepřipojeno
Připojeno
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5.7.3

Nesprávné přihlášení k přístroji
Pokud se chcete připojit k přístroji ze softwaru, je možné že se nepovede přihlášení k přístroji. Pravděpodobné příčiny neúspěchu jsou tyto: nejste registrován jako uživatel (nesprávný soubor přístupových práv k přístroji), nesouhlasí heslo
v PC a v přístroji, nebo vypršela platnost hesla v přístroji (pak změňte heslo
v přístroji).

Nesprávné
přihlášení

Obrázek dole ukazuje příklad možného chybového hlášení:

• Potvrďte chybové hlášení stiskem tlačítka
.
Objeví se dialogové okno, ve kterém se můžete přihlásit k přístroji použitím
správného jména uživatele.

Uložit jméno
a heslo do
seznamu

Pokud zvolíte tuto možnost
, obě informace se uloží a při dalším připojení
budou automaticky přeneseny do přístroje.
viz kap. 5.7.1
Můžete rovněž jméno a heslo smazat ze seznamu přístrojů (vlastnosti připojení).
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5.8

Funkce menu

5.8.1

Soubor

New

Otevře nové nastavení v pracovní ploše, hodnoty inicializovány na “tovární nastavení“.

Open

Otevře existující nastavení ze souboru a zobrazí ho v pracovní ploše.

Save

Uloží nastavení provedené v pracovní ploše do souboru. Při prvním uložení je
nutné zadat jméno souboru, při dalším uložení se jméno již nezadává.

Save as

Uloží nastavení provedené v pracovní ploše do souboru. Na rozdíl od Save se
vždy zadává jméno souboru.

Close

Odstraní kompletní nastavení z pracovní plochy. Pokud nebyly dosud uloženy
změny, je možné je uložit ihned po volbě funkce Close.

Delete

Smaže soubor z disku.
Pozor! smazané soubory již nelze nikdy obnovit.

Export as
RTF text

Kompltní konfigurace je uložena jako RTF soubor, který umí načíst většina
programů pro zpracování textu.

Print

Když zavoláte tuto funkci, objeví se nejprve volba co tisknout. Tisk začne až po
provedení této volby.

Print preview

Zobrazí se náhled tisku na obrazovce. Zobrazení lze měnit.

Printer setup

Zde je možné změnit nastavení tiskárny.

Default settings Zde můžete měnit přednastavení programu. Změny se projeví až po znovuspuštění
programu.
Exit
5.8.2

Ukončení programu.
Editace

Undo…

Vrátí zpět poslední provedenou změnu. V menu se pod Undo zobrazí nastavení,
které bude vráceno.

Restore…

Funkce je dostupná jen po provedeném Undo, provede změnu, která byla vrácena
funkcí Undo.

Parametrization Funkce je aktivována dvojklikem (levé tlačítko myši) na následující funkci
v dialogu.
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Configuration
level

Funkce je aktivována dvojklikem (levé tlačítko myši) na jednu z následujících
funkcí v dialogu.

Settings via
Setup only

Funkce je aktivována dvojklikem (levé tlačítko myši) na následující funkci
v dialogu.

Setup data
info

Funkce je aktivována dvojklikem (levé tlačítko myši) na jednu z následujících
funkcí v dialogu.

5.8.3

Přenos dat

Make
connection

Tato funkce navazuje spojení s přístrojem. Spojení s přístrojem je nutná
podmínka pro přenos konfigurace z nebo do přístroje přes komunikaci (sériovou
nebo Ethernet).

Break
connection

Přeruší existující spojení. Spojení musí být přerušeno před připojením
k jinému přístroji.
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Data transfer
to device

Přenos dat-nastavení do přístroje.

Data transfer
from device

Přenos dat-nastavení z přístroje. Pokud není aktivní připojení, software se
automaticky bude snažit o připojení k předdefinovanému přístroji.

Data export to Nastavení bude uloženo na CF kartu. CF karta může být přečtena přístrojem.
CF card
Data import
from CF card
5.8.4
+

Přečte se nastavení z CF karty a zobrazí se na pracovní ploše.
Extra funkce
Všechny funkce v tomto menu, které vyžadují přístup do přístroje musí mít aktivní připojení k dispozici. Pokud není aktivní připojení, software se bude snažit o
připojení k předdefinovanému přístroji. Pokud nebyl nastaven předdefinovaný
přístroj, pak se objeví seznam přístrojů a uživatel musí nastavit připojení ručně.

Enable program Pokud nebylo při instalaci programu zadáno licenční číslo, poběží program pouze
options
v demo módu a některé funkce jako např. ukládání budou uzamčeny. Tato funkce
může být použita pro pozdější registraci programu a tím přeměnu demo verze na
plnou verzi.
Enable extra
codes

Tato funkce je plánována pro další rozšíření v rámci datamonitoru. Po spuštění
této funkce musí být přečteno kódové číslo přístroje pomocí tlačítka
. Toto číslo se pak odešle výrobci a ten vydá tzv. odblokovací číslo
pak slouží k odeslání odblokovacího čís(release number). Tlačítko
la do přístroje, který pak umožní nové funkce.

Create
screenshot

Tato funkce (také známá jako „print screen“) je další možností jak
zdokumentovat nastavení nebo události. Spusťte funkci a ovládejte ji tlačítkem
„Create“. Přetisk obrazovky se provede pro přístroj, který je připojen. Obrázek
můžete uložit jako bitmapu, nebo přímo vytisknout.

Date and
time

Tato funkce se používá pro synchronizaci data a času v počítači a v přístroji.
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Nové nastavení data a času přístroje se provádí tlačítkem
nebo
. Obě funkce používají okno „New setting“ jako základ pro provedení změny.
Funkce
nastavuje datum a čas v přístroji.
Funkce
nastavuje pouze čas. Pokud je rozdíl větší než 30 s, funkce nebude provedena.
Funkce
zajišťuje, že hodiny přístroje jsou čteny cyklicky. Toto
. Hodiny v přístroji nelze nastavovat
cyklické čtení lze ukončit tlačítkem
během cyklického čtení.
Event counter

Tato funkce může být použita pro čtení dvou interních a dvou externích čítačů datamonitoru a jejich nastavení na určitou hodnotu. Po zvolení této funkce je provedeno připojení k přístroji a zobrazení aktuálního stavu čítačů. Teď je možné měnit
jednotlivé hodnoty. Po kliknutí na
jsou nové hodnoty přeneseny do přístroje.

Ethernet
interface

Tato funkce přenáší konfiguraci Ethernetu do přístroje. Nezáleží na tom, jak je
přístroj připojen k počítači. Přenos přes sériový port je rovněž možný.
Pokud je přístroj připojen přes Ethernet, pak tato funkce může být použita
ke změně konfigurace Ethernetu v přístroji. Po této změně je nutné změnit
i nastavení přístroje v seznamu přístrojů !
Konfiguraci Ethernetu lze měnit pouze zde, v Extra funkcích.

Zápis textů po Tato funkce se používá k zápisu textů pro dávky, recepty a hlášení do přístroje.
komunikaci
Texty pro dávky se používají při generování reportů dávky. Texty pro dávky lze
zapisovat pouze v případě, že textový obsah pravého sloupce je nakonfigurován
jako interface text.
Recepty se používají pro popis dávek. Recepty lze zvolit a měnit pouze v Extra
funkcích a pak přenést do přístroje. Data receptů jsou vyhodnocována softwarem
PC Evaluation Software PCA3000.
Text hlášení lze vložit do seznamu událostí přístroje.
Tyto funkce jsou nezávislé na posledním nastavení dialogového okna, to znamená, že přenos dat do přístroje nezpůsobí reset na novou konfiguraci.

+

Texty je možné zapisovat do přístroje pouze v případě, že to umožňují přístupová
práva jak na straně přístroje, tak na straně programu (speciální případ).
Povolení v přístroji k přístupu do textů dávek je přednastaveno (tovární nastavení).
Texty hlášení pro seznam událostí rovněž obsahují přístupové právo na straně přístroje („Write Teleservice(comments…)“).
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Administrace
hesla

Tuto funkci lze použít pro změnu továrního nastavení administrace uživatelů
v datamonitoru. Lze měnit jména uživatelů (administrátor a uživatel), hesla stejně
jako přístupová práva.
Po volbě této funkce lze zvolit, jak budou data přenášena do přístroje.

Komunikace (Interface)
Data jsou přečtena z přístroje do přes komunikaci, mohou být změněna a poslána
zpět do přístroje.
CF karta
Data jsou přečtena ze souboru (P17201.SET), mohou být změněna a opět uložena
do souboru. Po volbě adresáře je provedena kontrola, zda soubor existuje. Pokud
ne, vygeneruje se přednastavený soubor. Soubor lze umístit kamkoli, avšak pro
přenos do přístroje musí být soubor v hlavním adresáři karty CF. V přístroji použijte funkci CF karta → Seznam uživatelů v menu CompactFlash karta pro přenos hesla a práv do přístroje.
Po volbě přenosu může začít administrace hesla.
Administrace hesla

Ve standardním dialogu můžete měnit pouze hesla uživatelů, chcete-li měnit i
jména uživatelů a jejich práva, musíte aktivovat tlačítko
.
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Rozšířená administrace hesla

Funkce Fresh
log-in / změna
hesla

Použitím této funkce můžete:
- aktivovat dotaz na uživatele a heslo při startu programu
- modifikovat aktuální heslo
Tato funkce má vliv pouze na nastavovací software, ne na seznam uživatelů přístroje.
Aktivace dotazu na uživatele a heslo při startu programu
Po první instalaci programu dotaz na uživatele a heslo samozřejmě neproběhne.
Jste automaticky přihlášen jako Specialista s prázdným heslem.
Postupujte následovně:
* Zvolte funkci „Fresh log-in / alter password“
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* Zobrazte volby tlačítkem

* Aktivujte možnost „Fresh log-in / alter password“ a stiskněte

* Vložte heslo, pole staré heslo (Old password) zůstane prázdné.

Po dokončení zadání a stisku
je nové heslo aktivní. Od tohoto okamžiku
bude při startu programu jméno a heslo vyžadováno.
+

Heslo po startu není stejné jako heslo pro údržbu (Maintenance). Po startu programu se přihlašte se jménem „Maintenance“ a zadejte heslo stejným způsobem
jako při startu.
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Změna hesla
Změna hesla se provádí obdobně jako zadání nového hesla, s tím rozdílem, že je
třeba vyplnit kolonku staré heslo.
5.8.5

Okna
+ Pro umístění oken dialogu na pracovní ploše platí obvyklé postupy jako ve
Windows.

5.8.6

Info

Info on setup

Zde naleznete číslo verze nastavovacího softwaru.

Registrované
licenční číslo

Zde naleznete licenční číslo nastavovacího softwaru.

Adresář
programu

Zde naleznete informaci, který adresář používá nastavovací program.
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Tabulka znaků
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Vkládání
speciálních
znaků

Speciální znaky, které nelze vložit přímo z klávesnice PC, se zadávají pomocí
tlačítka Alt a numerické kombinace uvedené v tabulce.

Příklad

Znak © vložíme takto:
• Přepneme na anglickou klávesnici kombinací tlačítek Shift a Alt
• Myší zvolíme pozici, kam znak umístit.
• Stiskneme klávesu Alt a držíme stisknutou
• Na numerické klávesnici stiskneme číslice 0169
• Uvolníme klávesu Alt, znak © se objeví na dané pozici.
• Přepneme na českou klávesnici kombinací tlačítek Shift a Alt

6.1

Přístupová práva nastavovacího programu

Právo

Demo instalace

Maintenance

Specialist

Zapisovat texty po komunikaci

-

X

X

Nový

X

X

X

Otevřít

X

X

X

Uložit, uložit jako, smazat

-

X

X

Konfigurovat nedokumentované
parametry

-

-

X

Export na CF kartu

-

X

X

Import z CF karty

-

X

X

Tisk

-

X

X

Povolit volby programu

X

-

X

Povolit extra kódy

-

-

X

Měnit nastavení komunikace

-

X

X

Měnit nastavení přístroje

X

X

X

Smazat přístroj

-

-

X

Vytvořit nový přístroj

X

-

X

X = právo existuje
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6.2

Přístupová práva Data Monitoru
Právo

nepřihlášený
uživatel

User

Master

Konfigurace (přístroj, CF karta,
komunikace)

-

-

X

Nastavení času (přístroj, komunikace)

-

-

X

Jemná kalibrace (přístroj)

-

-

X

Přenos uložených měřených dat (CF
karta, komunikace)

-

X

X

Pouze čtení uložených dat

-

X

X

Zobrazení měřených dat (přístroj)

X

X

X

Zobrazení měřených dat a vyhodnocení historie (přístroj)

X

X

X

X

X

X

Teleservis: čtení (také kopie obrazovky)

-

X

X

Teleservice: zápis (vložení komentáře....)

-

X

X

Správa uživatelů (přístroj, CF karta,
komunikace)

-

-

X

Zobrazení seznamu událostí (přístroj)

X

X

X

X

X

X

Nastavení

Měřená data

Dávky
Vkládání textů dávky (přístroj, komunikace)
Teleservis

Bezpečnost

Obecné
Nastavení parametrů
X = právo existuje.
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