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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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2.1 Displej a ovládací prvky

Indikace napájení (zelená LED)
Trvale svítí, pokud je přístroj pod napětím.
Bliká, pokud je aktivován spořič displeje.
Spořič displeje se deaktivuje stiskem kteréhokoli tlačítka.

Indikace alarmu (červená LED)
V případě alarmu trvale svítí.

Barevný displej
320 x 240 bodů, 27 barev

Kryt
disketové mechaniky

a konfiguračního rozhraní

Enter
- vybírá položku z menu
- potvrzuje zadání

Menu
zpět do počátečního menu1

Exit
- návrat do předchozího okna
- ruší poslední úkon

Soft-tlačítka
funkce závislá na displeji, popsaná textem nebo symbolem

1Ne z úrovně konfigurace, v níž byl již změněn parametr.
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Disketová mechanika
a konfigurační rozhraní Disketová mechanika

pro záznam a přenos dat do PC
(HD disketa 1,44 MB)

Stavová řádka
Řádka s označením kanálů

Funkce soft-tlačítek

Konektor komunikačního rozhraní
pro konfiguraci přístroje pomocí PC

LLLL Životnost prosvícení displeje lze prodloužit pomocí funkce vypínání displeje
viz kapitola 4 – konfigurace: Parametrizace → Vypnutí displeje.

2.2 Ovládání a grafické symboly

Tlačítka Přístroj se ovládá osmi tlačítky. Tři tlačítka mají pevné funkce, funkce pěti soft-tlačítek 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.
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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.

Alarm
při alarmu (např. překročení

hlídaných mezí) symbol zvonku bliká

Disketa
Udává v procentech volnou kapacitu diskety.

Při chybě diskety symbol bliká, chybové hlášení je v disketovém manažeru.
, kap. 3.6 – Disketový manažer

Symbol přesýpacích hodin oznamuje, že přístroj
provádí nějaký úkon a proto jej nelze ovládat.

Symbol H označuje, že zobrazená data jsou z minulosti,
čtené z kruhové RAM paměti.

V případě poruchy symbol bliká.
Příčinu lze vyčíst z menu Info o přídtroji (, kap. 3.7 – Info o přístroji).

Blikající symbol klíče označuje zamknutí
ovládacích tlačítek.

Datum a čas
Aktuální datum a čas

Název přístroje nebo skupiny
zobrazených kanálů

Poslední záznam v seznamu událostí

Označení Řádka kanálů obsahuje hodnoty aktivních kanálů zvolené skupiny včetně fyzikálních jednotek a
kanálů 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.
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2.3 Analogové vstupy

Interní KS 3010 může mít 6 nebo 12 analogových vstupů.
analogové Při konfiguraci (viz kap. 4.2 – Tabulka konfiguračních parametrů) jsou označeny jako Analogový
vstupy vstup 1 – 12.

Kromě interních analogových vstupů lze do přístroje zavést i externí analogové vstupy po komuni-
kační lince.

Externí Externí vstupy lze do přístroje zavést po komunikační lince.
analogové Při konfiguraci (viz kap. 4.2 – Tabulka konfiguračních parametrů) jsou označeny jako Externí
vstupy po vstup 1 – 24.
komunikační Další informace o použití sériové komunikační linky jsou uvedeny v samostatném návodu k použití
lince komunikační linky.

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
Rezerva diskety Signál je aktivován, pokud volné místo na disketě klesne pod

nastavenou mez.
(Kap. 3.6 – Disketový manažer)

Porucha Alarm hlídání stavu baterie hodin reálného času.
Signál Modbus Řídící signál, který lze aktivovat po komunikační lince.
Externí vstup 1 - 6 Externí vstupy po komunikační lince.

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

Displej Zobrazení
Přehled skupin Zobrazení jako spínač ZAP / VYP:

Horizontální trend Zobrazení jako časový graf:

Sloupkový graf Zobrazení jako spínač ZAP / VYP:
Číselný displej 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 je možno 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 lze přiřadit tak zvané externí texty. Použít je možno standartní text nebo
jeden ze 36ti zadaných textů. Přístroj automaticky texty upravuje, aby se rozlišil příchozí a odchá-
zející 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 a pokud
reporty / je požadováno i reporty šarží začínají od okamžiku aktivace řídícího signálu a pokračují dokud
reporty šarží řídící signál trvá. Řídící signál se volí v menu Konfigurace → Report/šarže → Ext. report/šarže →

Řídící signál.
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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 určitou mez, je třeba snížit četnost měření kanálů skupiny 1
na 20 s:

Parametr Nastavení
Konfigurace
  → Údaje o přístroji
      → Rezerva diskety

30 (%)

Konfigurace
  → Konfigurace skupin
      → Skupina 1
          → Událostní provoz
              → Řídící signál

Rezerva disk

Konfigurace
  → Konfigurace skupin
      → Skupina 1
          → Událostní provoz
              → Četnost paměti

20 (s)

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 jsou:
- binární vstup,
- skupinový alarm,
- sumární alarm,
- signál Rezerva disku,
- signál Porucha,
- signál Modbus,
- externí vstup.

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

Směr čítání Čítání nahoru nebo dolu

Text Text pro seznam událostí lze zadat tlačítky přístroje nebo konfiguračním programem. Text je auto-
maticky 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 → Analogo-
vé vstupy → Čítač 1 – 2 → Počátek stupnice a Konec stupnice.
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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 Časová základna integrace se určuje v menu Konfigurace → Analogové vstupy → Analogový vstup
integrátoru 1 – 12 → Další parametry nebo Konfigurace → Analogové vstupy → Externí vstup 1 – 24 → 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 Nastavení Popis
Konfigurace
  → Analogové vstupy
      → Analogový vstup 1
           → Další parametry
                → Jednotka

m3/h Signál z čidla úměrný průtoku v m3/h

Konfigurace
  → Analogové vstupy
      → Analogový vstup 1
           → Další parametry
                → Čas. zákl. integr.

Hodina Průtok je měřen v m3/h

Konfigurace
  → Analogové vstupy
      → Analogový vstup 1
           → Další parametry
                → Jednotka integr.

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

2.7 Provozní režimy

Provozní Přístroj má tři provozní režimy:
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 Parametrem Hodnota do paměti se určuje, jestli se do paměti má uložit a k zobrazení dále použít
do paměti okamžitá hodnota vstupu nebo střední, minimální nebo maximální hodnota za interval mezi dvěma

uloženími do paměti.

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

nota do časového trendu vkládá každých 5 s.

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

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

Časový U časového provozu lze stanovit časový interval (max. 24 hod.), po který je aktivován s zadanou
provoz hodnotou a četností.
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Priorita Priority provozních režimů:
1. Událostní provoz 2. Časový provoz 3. Normální provoz

Aktivní provozní Aktivní provozní režim je u časových trendů označen barvou pozadí údaje rychlosti posuvu:
režim Normální provoz - šedá

Časový provoz - modrá
Událostní provoz - oranžová , kap. 3.2.1 – Vertikální trend

, kap. 3.2.2 – Horizontální trend

2.8 Ukládání dat

Záznamová RAM: 350 000 údajů
kapacita Disketa: 650 000 údajů

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

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

Formát Data jsou na disketu ukládána v zakódované formě.
dat

Doba Doba, potřebná k uložení dat na disketu závisí na:
ukládání - počtu ukládaných analogových a binárních kanálů,

- četnosti ukládání,
- počtu událostí zaznamenávaných v seznamu událostí,
- počtu reportů

LLLL Konfigurační program provádí výpočet doby ukládání pro danou konfiguraci.

Optimalizace Vhodnou volbou četnosti lze dobu ukládání optimalizovat:
doby Během normálního provozu (bez událostí, bez alarmů) by se měla volit co nejvyšší četnost (např.
ukládání 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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Po zapnutí napájení se na displeji objeví úvodní stránka s logem výrobce.

Během otevírání úvodní stránky probíhá inicializace přístroje a nastavení poslední do přístroje ulo-
žené konfigurace.

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

3.1 Úvodní menu

Stránka úvodního je výchozím bodem pro volbu dalších úrovní ovládání. Možnost volby jsou:
- Vizualizace
- Parametrizace
- Konfigurace
- Seznam událostí
- Disketový manažer
- Info o přístroji

w zvolte požadovanou ovládací stránku
w potvrďte tlačítkem Enter

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

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

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

Okno skupiny
obsahuje hodnoty analogových a binárních kanálů včetně
jejich názvů a fyzikálních jednotek.
V případě alarmu je název skupiny na červeném pozadí,
rovněž kanál, který alarm vyvolal je na červeném pozadí.

Je-li ve skupině aktivován alarm,
symbol zvonku bliká.

w zvolte jednu z šesti vizualizačních skupin

LLLL Po zvolení vizualizační skupiny a potvrzení tlačítkem Enter se zobrazí vertikální trend.
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3.2.1 Vertikální trend

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

- okamžité hodnoty analogových kanálů skupiny
 -údaj mimo meze zobrazen na červeném pozadí

Fyzikální jednotka

Počátek rozsahu zvoleného kanálu

Dolní mez zvoleného kanálu
(při vypnutých mezích se nezobrazuje)

Kanál 2 přes rozsah

Konec rozsahu
zvoleného kanálu

Horní mez zvoleného kanálu
(při vypnutých mezích

se nezobrazuje)

Rychlost časové osy
Barva pozadí:

šedá = normální provoz
modrá = časový provoz

oranžová = událostní provoz

Přechod na předchozí nebo
následující zobrazení

Název zvoleného kanálu

Zobrazení historických dat z paměti

Přepnutí na další skupinu

Volba následujícího kanálu
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3.2.2 Horizontální trend

Tato vizualizační stránka zobrazuje trend analogových a binárních kanálů skupiny horizontálně zle-
va doprava.

Rychlost časové osy
Barva pozadí:

šedá = normální provoz
modrá = časový provoz

oranžová = událostní provoz

Označení binárních
kanálů

Zobrazení historických dat z paměti

Trend binárních kanálů skupiny.
Pokud nejsou definovány, nezobrazuje se.

Přepnutí na další skupinu

Volba následujícího kanálu
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3.2.3 Zobrazení historických dat

LLLL 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 da-
tumu a času.

Režim
rolování Kurzor (fialový)

Okamžitá poloha kurzoru
Lupa (zvětšení)

Přepnutí funkce soft-tlačítek
na lupu / hledání

Rychlé rolování dopředu
Pomalé rolování dopředu

Pomalé rolování dozadu
Rychlé rolování dozadu
Pomocí tlačítek rolování lze prohlížet data uložená v SRAM paměti.
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Lupa K ovládání lupy nebo hledání musíme přepnout funkci soft-tlačítek.
w 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).

Kurzor (fialový)

Přepnutí funkce soft-tlačítek
na rolování

Volba kriterií pro hledání
Lupa –

Lupa +

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 v udaném časovém úseku, pokud existují.

- 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 ka-
nálu.
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Okno pro zadání kritérií hledání

Poloha kurzoru nebo hlášení "Žádný výsledek"

Lupa

Start hledání

V na obrázku uvedeném příkladu se hledá v časovém úseku od 12:18:15 do 12:37:28 dne 6.5.1998
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 Při nalezení hodnoty se zobrazení trendu posune tak, že nalezená hodnota je ve středu na poloze
nalezena kurzoru.

Hledání dál Po nalezení hodnoty je možno v hledání pokračovat stisknutím soft-tlačítka.
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3.2.4 Sloupcový graf

Okamžité hodnoty kanálů skupiny jsou kromě číselných hodnot zobrazeny ve formě sloupcových
grafů.

Konec rozsahu
Hodnota přes rozsah

Horní mez
Okamžitá hodnota (numericky)

Okamžitá hodnota jako bargraf

Překročení meze
Při překročení meze se barva sloupce

změní na červenou.
Numerická hodnota je v červeném

poli a symbol zvonku bliká.

Přepnutí na další skupinu

Dolní mez
Počátek rozsahu

Volba následujícího kanálu
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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.

Označení kanálu
Název kanálu

Okamžitá hodnota
Fyzikální rozměr

Stav binárních kanálů
Numerické zobrazení jednotlivého kanálu

Přepnutí na další skupinu
Označení binárních kanálů

Volba následujícího kanálu
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3.2.6 Numerické zobrazení jednotlivého kanálu

Soft-tlačítkem lze přepnout na zobrazení jednoho kanálu:

Označení kanálu
Okamžitá hodnota

Symbol horní meze
Počátek rozsahu

Okamžitá hodnota
Horní mez

Dolní mez
Počátek rozsahu

Symbol dolní meze
Přepnutí na numerické zobrazení skupiny

Název kanálu (2 x 20 znaků)
Fyzikální rozměr

Volba následujícího kanálu
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3.2.7 Reporty

Definice Report je statistické vyhodnocení za určité časové období, obsahující minimální, maximální, prů-
měrné a event. i integrované hodnoty.

Druhy Přístroj umožňuje zpracování pěti různých reportů:
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 konfi-
gurační parametr.

Aktuální / U každého reportu lze zobrazit vždy aktuální probíhající a naposledy ukončený report.
ukončený
report , kap. 2.6 – Integrátor

Označení kanálu
Typ reportu

- vyvolání dalšího reportu
- přepnutí mezi aktuálním a

posledním reportem
Časový úsek reportu

Přepnutí na následující / předchozí kanál

3.2.8 Protokoly šarží

Tato funkce umožňuje vytvoření specifického protokolu s údaji určité šarže nebo výrobního postu-
pu. Protokol lze vytvořit vždy k externímu reportu nastavením konfiguračního parametru
Konfigurace → Report/šarže → Ext.report/šarže → ExtRep+šarže
Protokol lze aktivovat: - binárním vstupem 1...7,

- externím vstupem 1...6,
- alarmem skupiny 1...6.
- sběrným alarmem,
- rezervou diskety,
- poruchou nebo
- návěštím Modbus.

Volba: Konfigurace → Report/šarže → Ext.report/šarže → Řídící signál
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Protokol se zobrazuje ve dvou formátech:
- Aktuální protokol
- Ukončený protokol

Všeobecně

řádka 1
řádka 2
řádka 3
řádka 4
řádka 5
řádka 6
řádka 7

řádka 8
řádka 9

řádka 10

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 pole Konfigurační
program

Textový
editor

Automatická
generace

Komunikační
linka

(1) ano ano
(2) ano ano
(3) ano ano
(4) ano

Textové pole (1) Textové pole (1) se musí zadat před spuštěním protokolu. Každý řádek má 15 znaků, řádek vyplně-
ný mezerami se neaktivuje.

Textové pole (2) Do řádků 1...6 textového pole (2) se dá psát i v průběhu protokolu. Každý řádek má max. 20 znaků.
Do řádků 1...4 se dá psát textovým editorem přístroje (tlačítko ) nebo přes komuni-
kační linku. Text řádky 5 se volí tlačítkem z interního seznamu textů přístroje.
Podmínkou je nastavení parametru Konfigurace → Report/šarže → Ext.report/šarže → Šarže → Po-
čet seznam.textu na číslo větší než 0 a příslušné zadání textu v Konfigurace → Texty. Parametr Po-
čet seznam.textu je vždy vztažen na začátek seznamu textů, je-li např, zadán na hodnotu 4, lze pro
řádku 5 vybírat z textu 1 až textu 4 v seznamu.
Text řádky 6 se vybírá z interního seznamu textů přístroje podle stavu binárních vstupů. Podmínkou
je nastavení parametru
Konfigurace → Report/šarže → Ext.report/šarže → Šarže → Binár.svaz.texty.
Na počtu této funkci přiřazených binárních vstupů závisí počet možných textů:

Parametr
Konfigurace →→→→.....Binár,svaz,texty Počet možných textů

Vypnuto 0
Binární vstup 1-2 4
Binární vstup 1-3 8
Binární vstup 1-4 16
Binární vstup 1-5 32

Textové pole (3) 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 automa-
ticky zvýšeno o 1.

Textové pole (4) Textové pole (4) vyplňuje přístroj automaticky sám, zápis se nedá ovlivnit.
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Aktuální
protokol

Přepnutí na předchozí /
následující zobrazení

Přepínání mezi aktuálním a naposledy
ukončeným protokolem

Textový editor pro řádky 1...5 a 7 pravého sloupce
Zobrazení dat aktuálního protokolu

Texty pravého sloupce lze upravovat pouze v aktuálním protokolu.

Ukončený
protokol

Přepnutí na předchozí /
následující zobrazení

Přepínání mezi aktuálním a naposledy
ukončeným protokolem

Přepínání funkcí levého tlačítka mezi vertikálním trendem,
horizontálním trendem a reportem

Zobrazení dat ukončeného protokolu

Stisknutím tohoto soft-tlačítka se mění funkce levého tlačítka:
- vertikální trend
- horizontální trend
- report
Tyto funkce levého soft-tlačítka platí i pro aktuální protokol.
Návrat na zobrazení protokolu se provádí tlačítkem Exit.
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3.3 Parametrizace

V menu Parametrizace lze nastavit kontrast displeje, zobrazení posuvu časové osy trendů a vypnutí
displeje.

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

Zobrazení Volba zobrazení posuvu časové osy u vertikálního a horizontálního trendu v mm/h nebo času/rastr.
posuvu

Vypnutí Spořič displeje je možno aktivovat zadáním libovolného času až do 32 767 min. Pokud nedojde
displeje v nastavené době k stisknutí jakéhokoli tlačítka, displej se vypne (indikační LED napájení bliká).

Zadáním času 0 se spořič deaktivuje a displej svítí trvale.

3.4 Konfigurace

Po zvolení menu konfigurace se objeví okno pro zadání číselného hesla (pokud se zadá parametr
Kód konfigurace 0000, je funkce hesla deaktivována). Heslem lze zabránit neoprávněné změně kon-
figurace přístroje.

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

Název okna

Aktuální nastavení
Parametr lze zvolit a měnit

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

Seznam veškerých parametrů je uveden v kapitole 4.2 Tabulka konfiguračních parametrů.

3.5 Seznam událostí

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

Definice Pro všechny události kromě systémových hlášení lze zvolit
události - jestli událost má aktivovat zařazení textu do seznamu,

- jestli se má použít standartní text přístroje
- nebo jeden z 36-ti definovatelných textů.

Přiřazení textu Texty (standartní nebo 36 volně definovatelných) se k událostem přiřazují v menu konfigurace (viz
kap. 4 Konfigurační parametry).

Volně Až 36 textů lze zadat a přiřadit ke skupině standartních textů. Max. délka textu je 20 znaků.
definovatelné
texty

Standartní Interní standartní texty jsou uvedeny v následující tabulce:
texty

Standartní text Pozn.
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

x = číslo skupiny
y = číslo kanálu

SÍŤ ZAP
SÍŤ VYP
Ztráta dat
Letní čas ZAP
Letní čas VYP
Nová konfigurace
Čítač 1: +xxxxx
Čítač 2: +xxxxx

5 číslic se znaménkem
bez desetinné čárky

"Text 1 – 36"
V případě binárních signálů a alarmů
je ZAP a VYP k textu přiřazeno automaticky,
u čítačů je text doplněn číselným údajem.

36 volně definovatelných textů,
délka 20 znaků.
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Úvodní menu Seznam událostí se volí z úvodního menu:
Seznam událostí

Zvolte seznam událostí z úvodního menu a potvrďte
tlačítkem Enter.

Seznam událostí

3.6 Disketový manažer

Automatické Měřená data ukládaná do vnitřní paměti přístroje (SRAM) se v pravidelných intervalech
ukládání zaznamenávají na disketu. Vyhodnocení dat z diskety na PC umožňuje specielní program,
měřených dat který lze k přístroji přikoupit.

”””” Při každé změně konfigurace přístroje dojde k vymazání dat z paměti i z diskety!

Uložení a Rovněž konfiguraci přístroje lze nahrát na disketu nebo z diskety do přístroje. Tím je možno
nahrání kopírovat konfiguraci z jednoho přístroje do druhého.
konfigurace

”””” Disketa, na níž se ukládá konfigurace je nejdříve inicializována. Jakákoli předchozí data jsou
při tom vymazána!
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Úvodní menu Disketový manažer se volí z úvodního menu:
Disketový manažer

Zvolte disketový manažer z úvodního menu a potvrďte
tlačítkem Enter.

Disketový manažer Dosud neuložená měřená data jsou zapsána na disketu

Všechny probíhající reporty jsou ukončeny a zapsány na
disketu, rovněž všechna dosud neuložená data jsou zapsána
na disketu

Všechna měřená data z SRAM paměti jsou zapsána
na disketu

Konfigurace přístroje je zapsána na disketu

Konfigurace přístroje je načtena z diskety

Rezerva diskety
Volná kapacita diskety v procentech

Při chybě pozadí bliká
např. plná disketa, žádná disketa

+ Funkce kopírování paměti SRAM
na disketu slouží k záchraně dat,
pokud původní disketa není k dis-
pozici.

+ Všechny funkce kromě aktualizace
diskety jsou chráněny proti neopráv-
něnému přístupu heslem.
Heslo je od výrobce nastaveno na
00001.

Zvolte činnost Odstartujte
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Stavová hlášení Stavová hlášení disketového manažeru se objevují v příslušném ovládacím okně. Možná jsou tato
stavová hlášení:

Stavové hlášení Popis
DISKETA AKTUALIZOVANA Těsně před vyjmutím diskety z přístroje je nutno vyvo-

lat funkci aktualizace diskety, aby se na ní zaznamenala
všechna změřená data až do okamžiku aktualizace.

DISKETA
NEAKTUALZOVANA

Při aktualizaci došlo k chybě. Toto hlášení může mít
několik důvodů.
Náprava: Aktualizaci opakujte.

INICIALIZACE DISKETY Přístroj tak hlásí vložení nové nebo cizí diskety.
”””” Při inicializaci diskety dojde k vymazání jejího

předchozího obsahu!
NENÍ DISKETA V přístroji chybí disketa, její symbol ve stavové řádce

bliká.
CHRANENA DISKETA V přístroji je vložena disketa s ochranou proti zápisu.

Náprava: Odstraňte ochranu.
VADNA DISKETA Během zápisu na disketu došlo k chybě. Disketa je

vadná.
Náprava: Vložte novou naformátovanou disketu.

PLNA DISKETA Pokud je disketa plná, bliká její symbol ve stavové
řádce. Data nelze zapisovat.
Náprava: Vložte novou prázdnou disketu, ještě dříve,
než se naplní SRAM paměť, jinak dojde ke ztrátě dat.

Rezerva diskety V menu konfigurace lze zadat zbývající kapacitu diskety v %(Ä Údaje o přístroji Ä Rezerva dis-
kety). Pokud zbývající kapacita diskety dosáhne zadané hodnoty, aktivuje se signál Rezerva diskety.
Signál je možno využít pro aktivaci alarmu nebo pro přepnutí na událostní provoz.

 2.8 Ukládání dat
 2.4 Binární signály
 Kapitola 4 – Konfigurační parametry
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3.7 Info o přístroji

Toto okno obsahuje základní informace o přístroji. Dále se zde zobrazují chybová hlášení "Bate-
rie/x83" a "Ztráta dat". Při chybě bliká symbol i ve stavové řádce.

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

Zvolte info o přístroji z úvodního menu a potvrďte
tlačítkem Enter.

Info o přístroji
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Chybová hlášení Možná jsou následující chybová hlášení:

Chybové hlášení Popis
žádné Přístroj je v pořádku
Ztráta dat Od posledního vypnutí přístroje došlo k vybití zálo-

hovací lithiové baterie nebo kondenzátoru. Důsled-
kem 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 (  Konfigurace, Údaje o pří-
stroji, Datum a čas).
Přístroje se zálohovací baterií: Přístroj zašlete pří-
slušnému servisu k výměně baterie.

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

Volba znaku v textu
Přepnutí na matrici znaků

Po zvolení znaku v textu, který se má upravovat a přepnutí na matrici znaků se kurzor přesune do
této matrice na pozici znaku příslušného znaku.

Zadání znaku Pomocí kurzorových tlačítek se z matrice vybere požadovaný znak a potvrdí stiskem Enter:

Kurzorová tlačítka pro výběr znaku

Potvrzení výběru

Po zadání všech znaků textu lze zadání potvrdit tlačítkem Enter, nebo změnu textu zrušit tlačítkem
Exit.
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4.1 Příklad ovládání

1.) Pokud je přístup chráněn heslem, objeví se okno pro jeho zadání.
2.) Návrat zpět, původní nastavení zůstane zachováno.
3.) Potvrzení tlačítkem Enter.



4 Konfigurační parametry 

33 

4.2 Přehled konfiguračních parametrů

Následující tabulky obsahují úplný přehled všech konfiguračních parametrů. Parametry jsou uvede-
ny 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.

Nastavení parametrů
Parametr Rozsah nastavení Popis

Kontrast Parametry
 Kontrast

0 – 21 - 31 Jas displeje

Zobrazení
posuvu

Parametry
 Zobrazení posuvu

v mm/h, čas/restr

Vypnutí
displeje

Parametry
 Vypnutí displeje

0 – 32 767 min. Čas, po němž je displej vy-
pnut. Po stisknutí jakéhokoli
tlačítka se displej opět zapne.
0 = displej nevypíná.
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Konfigurace  Údaje o přístroji
Parametr Rozsah nastavení Popis

Označení
přístroje

Konfigurace
 Údaje o přístroji

 Označení přístroje

16 znaků  3.8 Zadávání textů

Datum Konfigurace
 Údaje o přístroji

 Datum a čas
 Datum

jakýkoli datum Zadání reálného datumu

Čas Konfigurace
 Údaje o přístroji

 Datum a čas
 Čas

jakýkoli čas Zadání reálného času

Letní čas
(přepnutí)

Konfigurace
 Údaje o přístroji

 Letní čas
 Přepnutí letní čas

Vypnuto
Zadání času
Automaticky

Letní čas
(datum začátku)

Konfigurace
 Údaje o přístroji

 Letní čas
 Datum začátku

jakýkoli datum

Letní čas
(čas začátku)

Konfigurace
 Údaje o přístroji

 Letní čas
 Čas začátku

jakýkoli čas

Letní čas
(datum konce)

Konfigurace
 Údaje o přístroji

 Letní čas
 Datum konce

jakýkoli datum

Letní čas
(čas konce)

Konfigurace
 Údaje o přístroji

 Letní čas
 Čas konce

jakýkoli čas

Automatické přepnutí:
Mezi 2.00 a 3.00 hod. po-
slední neděli v březnu a říjnu.
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Parametr Rozsah nastavení Popis
Jazyk Konfigurace

 Údaje o přístroji
 Jazyk

Německy, anglicky, fran-
couzsky, holandsky, španěl-
sky, italsky, maďarsky, česky,
švédsky, polsky, dánsky

Síťová
frekvence

Konfigurace
 Údaje o přístroji

 Síťová frekvence

50 Hz
60 Hz

Jednotka
teploty

Konfigurace
 Údaje o přístroji

 Jednotka teploty

EEEEC
EF

Rezerva diskety Konfigurace
 Údaje o přístroji

 Rezerva diskety

1...10...100% Pokud rezerva na disketě
dosáhne zadaného limitu, je
aktivován signál.

 2.4 Binární signály
Kód
konfigurace

Konfigurace
 Údaje o přístroji

 Kód konfigurace
         (Heslo)

0000....9999 Heslo pro přístup do konfigu-
race. 0000 = bez hesla.
Data na disketě a v RAM
paměti jsou při změně hesla
vymazána.

Úvodní data/
preset

Konfigurace
 Údaje o přístroji

 Úvodní data/preset

Ne
Ano

Vždy ne, při ano se nastaví
původní data výrobce.

Konfigurace  Analogové vstupy
Parametr Rozsah nastavení Popis

Čidlo
(analogové
vstupy)

Konfigurace
 Analogové vstupy

 Analogový vstup 1...12
 Čidlo

Vypnuto, Odp. teploměr,
termočlánek, proud, napětí,
odp. vysílač, potenciometr,
čítač

Možnost nastavování dalších
parametrů je odvislá od zvo-
leného typu čidla.

 2.5 Čítače
Linearizace
(analogové
vstupy)

Konfigurace
 Analogové vstupy

 Analogový vstup 1...12
 Linearizace

Lineární, Pt100, Pt100 JIS,
Ni100, Pt500, Pt1000,
Fe-CuNi J, NiCrCuNi E,
Ni-CrNi K, NiCrSi N,
Cu-CuNi T, PtRhPtRh B,
PtRh-Pt R, PtRh-Pt S,
Cu-CuNi U, Fe-CuNi L.

Druh připojení
(analogové
vstupy)

Konfigurace
 Analogové vstupy

 Analogový vstup 1...12
 Druh připojení

2 – 4vodičové

Srovnávací
místo
(analogové
vstupy)

Konfigurace
 Analogové vstupy

 Analogový vstup 1...12
 Srovnávací místo

Interní Pt100
Externí konst.

Externí srovná-
vací teplota
(analogové
vstupy)

Konfigurace
 Analogové vstupy

 Analogový vstup 1...12
 Ext. srov. teplota

-50....+150 EC Externí kompenzační teplota
studeného konce termočlánků
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Parametr Rozsah nastavení Popis
Počátek rozsahu
(analogové
vstupy)

Konfigurace
 Analogové vstupy

 Analogový vstup 1...12
 Počátek rozsahu

jakákoli hodnota
4 mA

Konec rozsahu
(analogové
vstupy)

Konfigurace
 Analogové vstupy

 Analogový vstup 1...12
 Konec rozsahu

jakákoli hodnota
20 mA

Odpor Ra, Rs,
Re (analogové
vstupy)

Konfigurace
 Analogové vstupy

 Analogový vstup 1...12
 Odpor Ra, Rs, Re

0....4000 Ω Pro odporový vysílač:

Odpor Ro, Rp
(analogové
vstupy)

Konfigurace
 Analogové vstupy

 Analogový vstup 1...12
 Odpor Ro, Rp

0....4000 Ω Pro potenciometr:

Počáteční
teplota
(analogové
vstupy)

Konfigurace
 Analogové vstupy

 Analogový vstup 1...12
 Počáteční teplota

jakákoli hodnota

Koncová
teplota
(analogové
vstupy)

Konfigurace
 Analogové vstupy

 Analogový vstup 1...12
 Koncová teplota

jakákoli hodnota

Pouze pro proud nebo napětí
a linearizaci podle termočlán-
ku nebo odp. teploměru.
Určeno pouze pro nelineari-
zované signály.

Počátek
stupnice
(analogové
vstupy)

Konfigurace
 Analogové vstupy

 Analogový vstup 1...12,
         čítač 1...2

 Počátek stupnice

-99999...0...+99999

Konec
stupnice
(analogové
vstupy)

Konfigurace
 Analogové vstupy

 Analogový vstup 1...12,
         čítač 1...2

 Konec stupnice

-99999...+100...+99999

Konstanta filtru
(analogové
vstupy)

Konfigurace
 Analogové vstupy

 Analogový vstup 1...12
 Další parametry

 Konstanta filtru

0,0...0,1...10,0 s

Označení
kanálu
(analogové
vstupy)

Konfigurace
 Analogové vstupy

 Analogový vstup 1...12,
         čítač 1...2

 Další parametry
 Označení kanálu

7 znaků
Messt. 1

Krátké označení kanálu, které
se objevuje na všech trendo-
vých vizualizačních strán-
kách.

 3.8 Zadávání textů

Popis kanálu
(analogové
vstupy)

Konfigurace
 Analogové vstupy

 Analogový vstup 1...12,
         čítač 1...2

 Další parametry
 Popis kanálu

2 x 20 znaků
Messtelle 1

Úplné označení kanálu, které
se objevuje u číslicových
indikací.

 3.8 Zadávání textů
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Parametr Rozsah nastavení Popis
Jednotka
(analogové
vstupy)

Konfigurace
 Analogové vstupy

 Analogový vstup 1...12,
         čítač 1...2

 Další parametry
 Jednotka

5 znaků
%

 3.8 Zadávání textů

Formát des.
čárky
(analogové
vstupy)

Konfigurace
 Analogové vstupy

 Analogový vstup 1...12,
         čítač 1...2

 Další parametry
 Formát des. čárky

automaticky,
X.XXXX,
XX.XXX,
XXX.XX,
XXXX.X,
XXXXXX

Automaticky: Zobrazení
s nejvyšším rozlišením.

Časová základ-
na integrace
(analogové
vstupy)

Konfigurace
 Analogové vstupy

 Analogový vstup 1...12
 Další parametry

 Čas. zákl. integr.

Vypnuto,
vteřina,
minuta,
hodina,
den.

Je-li časová základna integra-
ce vypnuta, je údaj integrace
v reportu potlačen.

 2.6 Integrátor

Jednotka
integrace
(analogové
vstupy)

Konfigurace
 Analogové vstupy

 Analogový vstup 1...12
 Další parametry

 Jednotka integrace

5 znaků  2.6 Integrátor

Čidlo
(externí analogo-
vé vstupy)

Konfigurace
 Analogové vstupy

 Externí vstup 1...24
        externí čítač 1...2

 Čidlo

Ext. vstup
Ext. čítač

Parametr nelze editovat, slou-
ží pouze pro informaci.

 2.3 Analogové vstupy
 2.5 Čítače

Počátek
stupnice
(externí analogo-
vé vstupy)

Konfigurace
 Analogové vstupy

 Externí vstup 1...24
        externí čítač 1...2

 Počátek stupnice

-99999...0...+99999

Konec
stupnice
(externí analogo-
vé vstupy)

Konfigurace
 Analogové vstupy

 Externí vstup 1...24
        externí čítač 1...2

 Konec stupnice

-99999...+100...+99999

Označení
kanálu
(externí analogo-
vé vstupy)

Konfigurace
 Analogové vstupy

 Externí vstup 1...24
        externí čítač 1...2

 Další parametry
 Označení kanálu

7 znaků
Messt. 13

Krátké označení kanálu, které
se objevuje na všech trendo-
vých vizualizačních strán-
kách.

 3.8 Zadávání textů

Popis kanálu
(externí analogo-
vé vstupy)

Konfigurace
 Analogové vstupy

 Externí vstup 1...24
        externí čítač 1...2

 Další parametry
 Popis kanálu

2 x 20 znaků
Messtelle 13

Úplné označení kanálu, které
se objevuje u číslicových
indikací.

 3.8 Zadávání textů
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Parametr Rozsah nastavení Popis
Jednotka
(externí analogo-
vé vstupy)

Konfigurace
 Analogové vstupy

 Externí vstup 1...24
        externí čítač 1...2

 Další parametry
 Jednotka

5 znaků
%

 3.8 Zadávání textů

Formát des.
čárky
(externí analogo-
vé vstupy)

Konfigurace
 Analogové vstupy

 Externí vstup 1...24
        externí čítač 1...2

 Další parametry
 Formát des. čárky

automaticky,
X.XXXX,
XX.XXX,
XXX.XX,
XXXX.X,
XXXXXX

Automaticky: Zobrazení
s nejvyšším rozlišením.

Časová základ-
na integrace
(externí analogo-
vé vstupy)

Konfigurace
 Analogové vstupy

 Externí vstup 1...24
 Další parametry

 Čas. zákl. integr.

Vypnuto,
vteřina,
minuta,
hodina,
den.

Je-li časová základna integra-
ce vypnuta, je údaj integrace
v reportu potlačen.

 2.6 Integrátor

Jednotka
integrace
(externí analogo-
vé vstupy)

Konfigurace
 Analogové vstupy

 Analogový vstup 1...12
 Další parametry

 Jednotka integrace

5 znaků  2.6 Integrátor

Konfigurace  Označení digitálního kanálu
Parametr Rozsah nastavení Popis
Konfigurace

 Označ. dig. kanálu
 Binární vstup 1...7
 Alarm skupiny 1...6
 Sběrný alarm
 Rezerva diskety
 Porucha
 Modbus návěští
 Externí vstup 1...6

7 znaků

BE1...7
Al.GR.1...6
Alarm
Reserve
Stoerung
RS-flag
ExtEin1...6

 3.8 Zadávání textů
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Konfigurace  Konfigurace skupin
Parametr Rozsah nastavení Popis

Status skupiny Konfigurace
 Konfigurace skupin

 Skupina 1...6
 Status skupiny

Vypnuto
Pouze zobr.
Zobr. +paměť

Zobr. +paměť: Kanály skupi-
ny se zobrazují a ukládají do
paměti a na disketu

Název skupiny Konfigurace
 Konfigurace skupin

 Skupina 1...6
 Název skupiny

16 znaků
Gruppe x

 3.8 Zadávání textů

Vstupní signál
(Analogové ka-
nály,
skupina 1...6)

Konfigurace
 Konfigurace skupin

 Skupina 1...6
 Analogové kanály

 Analogový kanál
                 1...6

 Vstupní signál

Vypnuto
Analog-vst. 1...12
Ext.vstup 1...24
Čítač 1...2
Ext. čítač 1...2

Přiřazení hardwarového vstu-
pu kanálu skupiny

Tloušťka čáry
(Analogové ka-
nály,
skupina 1...6)

Konfigurace
 Konfigurace skupin

 Skupina 1...6
 Analogové kanály

 Analogový kanál
                 1...6

 Tloušťka čáry

Tenký
Tlustý

Pro zobrazení trendů

Alarmy
(Analogové ka-
nály,
skupina 1...6)

Konfigurace
 Konfigurace skupin

 Skupina 1...6
 Analogové kanály

 Analogový kanál
                 1...6

 Alarmy

Vypnuto
Aktivováno

Min. mezní
hodnota alarmu
(Analogové ka-
nály,
skupina 1...6)

Konfigurace
 Konfigurace skupin

 Skupina 1...6
 Analogové kanály

 Analogový kanál
                 1...6

 Mezní hodnota
                     min.

-99999...0...+99999

Max. mezní
hodnota alarmu
(Analogové ka-
nály,
skupina 1...6)

Konfigurace
 Konfigurace skupin

 Skupina 1...6
 Analogové kanály

 Analogový kanál
                 1...6

 Mezní hodnota
                     max.

-99999...0...+99999

Hystereze
(Analogové ka-
nály,
skupina 1...6)

Konfigurace
 Konfigurace skupin

 Skupina 1...6
 Analogové kanály

 Analogový kanál
                 1...6

 Hystereze

-99999...0...+99999
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Parametr Rozsah nastavení Popis
(1) Min. mezní hodnota
(2) Max. mezní hodnota
(3) Hystereze

Text min. alar-
mu
(Analogové ka-
nály,
skupina 1...6)

Konfigurace
 Konfigurace skupin

 Skupina 1...6
 Analogové kanály

 Analogový kanál
                 1...6

 Text min. alarm

Standartní text
Text 1...36
Žádný text

Text max. alar-
mu
(Analogové ka-
nály,
skupina 1...6)

Konfigurace
 Konfigurace skupin

 Skupina 1...6
 Analogové kanály

 Analogový kanál
                 1...6

 Text max. alarm

Standartní text
Text 1...36
Žádný text

 3.5 Seznam událostí
 Konfigurace  Texty

Zpoždění alar-
mu
(Analogové ka-
nály,
skupina 1...6)

Konfigurace
 Konfigurace skupin

 Skupina 1...6
 Analogové kanály

 Analogový kanál
                 1...6

 Zpoždění
                     alarmu

0...32767 s Zpoždění je aktivováno, je-li
nastavena hodnota > 0. Při
aktivovaném zpoždění dojde
k alarmu jen pokud překroče-
ní mezní hodnoty trvá déle
než nastavené zpoždění.

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

Konfigurace
 Konfigurace skupin

 Skupina 1...6
 Digitální kanály

 Digitální kanál 1..3
 Vstupní signál

Vypnuto
Binární vstup 1...7
Alarm skupiny 1...6
Sběrný alarm
Rezerva diskety
Porucha
Modbus návěští
Externí vstup 1...6

Přiřazení hardwarového vstu-
pu nebo softwarově vytvoře-
ného signálu digitálnímu
kanálu skupiny
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Parametr Rozsah nastavení Popis
Vertikální
diagram
(skupina 1...6)

Konfigurace
 Konfigurace skupin

 Skupina 1...6
 Zobraz. měř. údajů

 Vertik. diagram

Vypnuto
Zapnuto

Horizontální
diagram
(skupina 1...6)

Konfigurace
 Konfigurace skupin

 Skupina 1...6
 Zobraz. měř. údajů

 Horizont. diagram

Vypnuto
Zapnuto

Sloupcový
diagram
(skupina 1...6)

Konfigurace
 Konfigurace skupin

 Skupina 1...6
 Zobraz. měř. údajů

 Sloupcový
                diagram

Vypnuto
Zapnuto

Číselné
zobrazení
(skupina 1...6)

Konfigurace
 Konfigurace skupin

 Skupina 1...6
 Zobraz. měř. údajů

 Číselné zobrazení

Vypnuto
Zapnuto

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

Report
(skupina 1...6)

Konfigurace
 Konfigurace skupin

 Skupina 1...6
 Zobraz. měř. údajů

 Report

Vypnuto
Zapnuto

Šarže
(skupina 1...6)

Konfigurace
 Konfigurace skupin

 Skupina 1...6
 Zobraz. měř. údajů

 Šarže

Vypnuto
Zapnuto

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

Konfigurace
 Konfigurace skupin

 Skupina 1...6
 Normální provoz

 Status paměti

Vypnuto
Zapnuto

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

Konfigurace
 Konfigurace skupin

 Skupina 1...6
 Normální provoz

 Hodnota do paměti

Střední hodnota
Okamžitá hodnota
Minimum
Maximum

 2.7 Provozní režimy
 2.8 Ukládání dat

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

Konfigurace
 Konfigurace skupin

 Skupina 1...6
 Normální provoz

 Četnost paměti

0...65...32767 s  2.7 Provozní režimy
 2.8 Ukládání dat

Nastavení 0 s = 125 ms
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Parametr Rozsah nastavení Popis
Řídící signál
Událostní
provoz
(skupina 1...6)

Konfigurace
 Konfigurace skupin

 Skupina 1...6
 Událostní provoz

 Řídící signál

Vypnuto
Binární vstup 1...7
Alarm skupiny 1...6
Sběrný alarm
Rezerva diskety
Porucha
Modbus návěští
Externí vstup 1...6

Při aktivaci zvoleného signálu
se přepíná na událostní pro-
voz.

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

Konfigurace
 Konfigurace skupin

 Skupina 1...6
 Událostní provoz

 Hodnota do paměti

Střední hodnota
Okamžitá hodnota
Minimum
Maximum

 2.7 Provozní režimy
 2.8 Ukládání dat

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

Konfigurace
 Konfigurace skupin

 Skupina 1...6
 Událostní provoz

 Četnost paměti

0...5...32767 s  2.7 Provozní režimy
 2.8 Ukládání dat

Čas počátku
Časový provoz
(skupina 1...6)

Konfigurace
 Konfigurace skupin

 Skupina 1...6
 Časový provoz

 Čas počátku

jakýkoli čas

Čas konce
Časový provoz
(skupina 1...6)

Konfigurace
 Konfigurace skupin

 Skupina 1...6
 Časový provoz

 Čas konce

jakýkoli čas

Vypnuto, je-li čas počátku =
čas konce

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

Konfigurace
 Konfigurace skupin

 Skupina 1...6
 Časový provoz

 Hodnota do paměti

Střední hodnota
Okamžitá hodnota
Minimum
Maximum

 2.7 Provozní režimy
 2.8 Ukládání dat

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

Konfigurace
 Konfigurace skupin

 Skupina 1...6
 Časový provoz

 Četnost paměti

0...5...32767 s  2.7 Provozní režimy
 2.8 Ukládání dat

Konfigurace  Výstupy
Parametr Rozsah nastavení Popis

Poloha sepnutí
Výstupy

Konfigurace
 Výstupy

 Relé K1...K5
        Open-collector

 Poloha sepnutí

Vypnuto
Spíná
Rozpíná

Řídící signál
Výstupy

Konfigurace
 Výstupy

 Relé K1...K5
        Open-collector

 Řídící signál

Vypnuto
Binární vstup 1...7
Alarm skupiny 1...6
Sběrný alarm, Rezerva dis-
kety, Porucha, Modbus ná-
věští, Externí vstup 1...6

Zvolený signál ovládá vý-
stupní relé.
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Konfigurace  Řídící funkce
Parametr Rozsah nastavení Popis

Řídící signál
Čítač 1...2

Konfigurace
 Řídící funkce

 Čítač
 Čítač 1...2

 Řídící signál

Vypnuto
Binární vstup 1...7
Alarm skupiny 1...6
Sběrný alarm,
Rezerva diskety,
Porucha,
Modbus návěští,
Externí vstup 1...6

Při aktivaci signálu je čítač
inkrementován nebo dekre-
mentován

 2.5 Čítač

Výchozí
hodnota
Čítač 1...2

Konfigurace
 Řídící funkce

 Čítač
 Čítač 1...2

 Výchozí hodnota

-9999...0...+9999 Nastavuje čítač na danou
hodnotu

 2.5 Čítač

Směr čítání
Čítač 1...2

Konfigurace
 Řídící funkce

 Čítač
 Čítač 1...2

 Směr čítání

Vzhůru
Dolů

 2.5 Čítač

Text
Čítač 1...2

Konfigurace
 Řídící funkce

 Čítač
 Čítač 1...2

 Text

Standartní text
Text 1...36
Žádný text

 2.5 Čítač
 3.5 Seznam událostí
 Konfigurace  Texty

Externí texty
Binární vstup
1...7

Konfigurace
 Řídící funkce

 Externí texty
 Binární vstup 1...7

Standartní text
Text 1...36
Žádný text

 3.5 Seznam událostí
 Konfigurace  Texty

Blokování klá-
vesnice

Konfigurace
 Řídící funkce

 Blokace klavesnice

Vypnuto
Binární vstup 1...7
Alarm skupiny 1...6
Sběrný alarm,
Rezerva diskety,
Porucha,
Modbus návěští,
Externí vstup 1...6

Při aktivaci zvoleného signálu
je ovládání z klávesnice za-
blokováno.

Konfigurace  Report / Šarže
Parametr Rozsah nastavení Popis

Periodický
report

Konfigurace
 Report / Šarže

 Periodický report

Vypnuto
Zapnuto

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

Externí report/
šarže

Konfigurace
 Report / Šarže

 Externí report / Šarže
 Status

Vypnuto
Jen ext. rep.
Ext. rep. + šarže

Aktivuje externí report a
protokolování šarže

 3.2.8 Protokoly šarží

Řídící signál
Externí report/
šarže

Konfigurace
 Report / Šarže

 Externí report / Šarže
 Řídící signál

Vypnuto
Binární vstup 1...7, Alarm
skupiny 1...6, Sběrný alarm,
Rezerva diskety, Porucha,
Modbus návěští, Externí
vstup 1...6

Řídící signál startuje a ukon-
čuje externí report, pokud má
tento aktivovaný status.
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Parametr Rozsah nastavení Popis
Počet textů
Externí report/
šarže

Konfigurace
 Report / Šarže

 Externí report / Šarže
 Počet seznam. textu

0...36 Počet textů, rezervovaných
pro ext. report / šarži.

 3.2.8 Protokoly šarží

Aktivace textu
Ext. report/
šarže

Konfigurace
 Report / Šarže

 Externí report / Šarže
 Binar. svaz. texty

Vypnuto
Bin. vstup 1 – 2
Bin. vstup 1 – 3
Bin. vstup 1 – 4
Bin. vstup 1 - 5

Volba log. signálu pro aktiva-
ci textu řádku 6 protokolu
šarže

 3.2.8 Protokoly šarží

Text
(levý sloupec)
Ext. report/
šarže

Konfigurace
 Report / Šarže

 Externí report / Šarže
 Text /levý sloupec)

Řádek 1 - 10 Zde je možno zadat texty
levého sloupce protokolu
šarže.

 3.2.8 Protokoly šarží
 3.8 Zadávání textů

Denní report Konfigurace
 Report / Šarže

 Denní report

Vypnuto
Zapnuto

Měsíční report Konfigurace
 Report / Šarže

 Měsíční report

Vypnuto
Zapnuto

Roční report Konfigurace
 Report / Šarže

 Roční report

Vypnuto
Zapnuto

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

Perioda
Report

Konfigurace
 Report / Šarže

 Perioda

1, 2, 4, 5, 10, 15, 30 min.,
1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 hod.

Pouze u periodických reportů.

Čas synchroni-
zace
Report

Konfigurace
 Report / Šarže

 Čas synchronizace

jakýkoli čas Pro všechny reporty kromě
externích.
Příklad:
Nastavení:
Čas synchronizace 03:00,
perioda 6 hod,
reálný čas 02:15.
Funkce:
Periodický report 1:
02:15 – 03:00
Periodický report 2:
03:00 – 09:00
Periodický report 3:
09:00 – 15:00 atd.
Denní report: 03.00 denně
Měsíční report: 03:00 první
den v každém měsíci
Roční report: 03:00 každý rok
1. ledna
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Konfigurace  Texty
Parametr Rozsah nastavení Popis

Texty Konfigurace
 Texty

Text 1...34  3.8 Zadávání textů

Konfigurace  Komunikační rozhraní 1)

Parametr Rozsah nastavení Popis
Protokol Konfigurace

 Rozhraní
 Protokol

MODBUS
JBUS

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

Rychlost
přenosu

Konfigurace
 Rozhraní

 Rychlost přenosu

9600 Baud
19200 Baud
38400 Baud

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

Datový formát Konfigurace
 Rozhraní

 Datový formát

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

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

Adresa přístroje Konfigurace
 Rozhraní

 Adresa přístroje

1...225

Min. čas odezvy Konfigurace
 Rozhraní

 Min. čas odezvy

0...500 ms

1) Komunikační protokol MODBUS a komunikační linky RS 232, RS 422/485 jsou podrobně popsány
v samostatném návodu.
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5.1 Požadavky na PC

Minimální Pro instalaci konfiguračního programu musí PC splňovat tyto minimální požadavky:
konfigurace

- IBM kompatibilní PC s procesorem 386
- paměť 4 Mb
- 3,5" disketová mechanika
- myš
- jedna volná sériová linka
- 6 Mb volný prostor na pevném disku
- VGA grafická karta
- operační systém Windows 3.11/95/98/NT4.0

Pro propojení PC s Data monitorem je nezbytné:

- propojovací kablík s adapterem obj.č. 9407 301 90111
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6.1 Popis programu

LLLL Podrobný popis programu pro vyhodnocení dat /PCA) je uveden v samostatném
návodu

Program pro vyhodnocení dat běží pod operačním systémem Windows 95 a slouží k zpracování, ar-
chivaci, vyhodnocení a zobrazení měřených dat, uložených na disketě.

Minimální Pro úspěšnou instalaci a provoz programu musí PC splňovat tyto požadavky:
konfigurace

- IBM kompatibilní PC s procesorem min. 486
- 16 Mb paměť
- 3,5" disketová mechanika
- mechanika CD (pro instalaci a vytvoření zálohové sady disket)
- myš
- grafická karta VGA
- operační systém Windows 95/98/NT4.0

Doporučená - Procesor Pentium 133
konfigurace - paměť 32 Mb

- 100 Mb volné místo na pevném disku

Vlastnosti Stručný přehled nejdůležitějších vlastností programu:
programu - Data z různě konfigurovaných přístrojů jsou programem automaticky rozpoznána a uložena do

databáze. Organizace databáze je programem prováděna automaticky, uživatel musí pouze zadat
identifikátor (stručné označení) dat.

- Uživatel má kdykoli přístup k jakémukoli časovému úseku dat.
- Binární i analogové kanály lze v databázi libovolně přeskupovat do tzv. PCA skupin.
- Protože každá skupina kanálů má své zobrazovací okno, lze na displeji současně zobrazit více

skupin pro vzájemné porovnávání průběhů.
- Ovládání programu lze provádět myší i klávesnicí.
- V databázi uložená data lze exportovat do souboru ve formátu kompatibilní s tabulkovými edito-

ry (např. Excel).
- Data je z přístroje možno číst online po komunikační lince RS232, RS485/422 a to buď na po-

vel, nebo automaticky (např. každý den v 23.00 hod.).
- Program podporuje síťové prostředí, takže přístup k databázi má nezávisle na sobě více účastní-

ků v síti.
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7.1 Verze přístroje

Objednací číslo:                                                955010/xx-888-888-51-01/020

Data monitor Vstupy
KS 3010 6 analogových vstupů                                                                                    888-000

12 analogových vstuu                                                                                     888-888

Komunikace
RS 232 (standartní výbava)                                                                                            51
RS 422/485                                                                                                                      54

Napájení
93...263 Vac, 48...63 Hz 01
18...30 Vuc, 0/48...63 Hz 25

Volitelná Objednává se zvlášť, dodává se zabudovaná v přístroji
výbava

Deska vstupů/výstupů se 7mi binárními vstupy, 
jedním výstupem s otevřeným kolektorem, 4mi signálními relé
a napájecím zdrojem 24 Vdc, 50 mA
Kondenzátor pro zálohování RAM paměti namísto 
lithiové baterie
Přenosný kryt 

Příslušenství Objednává se zvlášť

Inženýrský software pro konfiguraci přístroje z PC, 
disketa 3,5"
PC adapter pro připojení k PC 
Software pro vyhodnocení dat na PC 
CD ROM

7.1.1 Rozsah dodávky
S přístrojem je standartně dodáváno:
- Návod k použití
- 2 montážní vzpěry
 -Sada připojovacích konektorů se šroubovými svorkami

7.2 Technické údaje

- viz katalogový list
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8.1 Instalace a klimatické podmínky

Přístroj by měl být instalován v normálním prostředí, pokud možno bez otřesů a vibrací. Rovněž sil-
ná magnetická pole, např. od motorů transformátorů atd. mají na funkci přístroje nepříznivý vliv.
Teplota okolí v místě montáže by měla být v rozmezí 0...45 °C, relativní vlhkost do 75%, nekonden-
zující.
Agresivní vzduch nebo výpary omezují životnost přístroje.

8.2 Montáž

Rozměry přístroje

Montáž do
panelu
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9.1 Pokyny pro elektrické připojení

  Volba typu připojovacích vodičů musí odpovídat VDE 0100, resp. příslušné místní normě (ČSN
EN 61010-1)

  Práce uvnitř přístroje a to pouze v rozsahu popsaném v návodu k použití a elektrické připojení
mohou provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací.

  Při práci na živých částech přístroje je nutno odpojit všechny vodiče napájení.

  Elektromagnetická kompatibilita přístroje odpovídá předepsaným normám a předpisům – viz
katalogový list.

  Vstupní, výstupní a napájecí vodiče musí být prostorově odděleny a nikoli vedeny paralelně
vedle sebe.

  Vstupní signály od čidel a komunikační linku je nutno připojit stíněnými kablíky se zkroucenými
vodiči. Stínění se připojuje pouze na jednom konci na svorku PE.

  Svorka PE přístroje musí být připojena na ochrannou zem. Průřez vodiče musí být stejný jako u
vodičů napájení. Vodiče uzemnění se zapojují hvězdicovitě do společného uzlu, spojeného
s ochranným vodičem napájení. Není dovoleno je zapojovat do smyčky, z jednoho přístroje do
druhého.

  Na napájecí svorky přístroje není dovoleno připojovat další spotřebič.

  Přístroj není určen pro montáž do prostředí s nebezpečím výbuchu.

  Indukční zátěže v okolí přístroje, např. stykače nebo solenoidové ventily, je nutno vybavit
ochranným RC obvodem pro potlačení interferencí.
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9.2 Schéma připojení

aaaa Elektrické připojení smí provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací.
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