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B 70.6510.0 Návod k obsluze

1 Úvod
1.1 Předmluva
Před tím, než začnete s přístrojem pracovat, přečtěte si prosím celý návod
k použití. Poskytněte tento návod všem, kteří budou přístroj instalovat nebo
obsluhovat. V případě nejasností nás prosím kontaktujte.
Jsme otevřeni vůči všem konstruktivním připomínkám.
Všechny volby nastavení přístroje jsou uvedeny v tomto návodu k použití.
Pokud se i přesto setkáte s nějakými nejasnostmi týkajícími se obsluhy
přístroje, neprovádějte žádné neodborné kroky nebo manipulaci s přístrojem.
Mohlo by dojít ke ztrátě nároku na záruční dobu přístroje. Spojte se s naším
nejbližším zastoupením nebo prodejcem.
Technické dotazy
Servis-Hotline:
Telefon: +420 541 321 113
Telefax: +420 541 211 520
e-mail: info@jumo.cz
Pro případné zpětné zaslání přístroje nebo jeho jednotlivých částí dbejte
prosím tzv. ESD podmínek pro transport (na základě DIN EN 61340-5-1 a
DIN EN 61340-5-2 „Ochrana proti elektrostatickému poškození částí
přístroje“).
Pokud nebudou tyto podmínky dodrženy a dojde k poškození přístroje,
nemůže se zaručit uznání garantované záruční doby. ESD=elektrostatický
výboj
Změny v návodu vyhrazeny výrobcem!
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1.2 Typografická konvence
Výstraha
Tato značka se použije, pokud nedodržením návodu nebo nepřesným
postupem může dojít ke zranění osob!
Pozor
Tato značka se použije, pokud nedodržením návodu nebo nepřesným
postupem může dojít k poškození přístroje!
Pozor
Tato značka se použije, pokud je třeba upozornit na preventivní opatření při
manipulaci v elektrostatickém poli.
1.2.1 Upozorňující značení
Upozornění
Toto značka se použije, pokud je třeba upozornit na něco zvlášť důležitého
Odkaz
Kurzívou psaný text (šikmě) odkazuje na další informace v jiných kapitolách,
případně odstavcích
abc

1

Poznámka
Poznámky jsou odkazy se vztahem na určité místo textu.
Poznámky se skládají ze dvou částí:
Označení v textu a samotné poznámky.
Text se označuje malými výše vytištěnými čísly.
Text poznámky (o 2 stupně menším písmem) je na spodní straně a začíná
malou výše vytištěnou číslicí.
Provedení práce
Tato značka upozorňuje na odstavec, kde je popsáno provedení pracovní
činnosti.
Jednotlivé pracovní postupy jsou označené touto hvězdičkou.
Nastavení požadované hodnoty
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1.2.2 Druh zobrazení
ProgramManager

Text obrazovky
Texty, které jsou zobrazeny Setup programem, jsou zobrazeny kurzívou.

Editovat →
přístrojová
data

Položky menu
Položky menu Setup a přístrojového software jsou zobrazeny kurzívou.
Jméno menu, položky a podnabídky jsou odděleny „→“.
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2 Popis přístroje
2.1 Grafické a ovládací prvky

CompactFlash je registrovaná obchodní značka společnosti SanDisk
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Otevření a
zavření dvířek

2.2 Koncept ovládání a grafické prvky
Tlačítka

Obrazovkový zapisovač se ovládá osmi tlačítky. Tři z nich mají pevné funkce,
ostatních pět (Softkeys) mají funkce závislé na menu.
Kapitola 2.1 „Grafické a ovládací prvky“

Softkeys

Funkce Softkeys se zobrazí na displeji v řádku pomocí symbolu nebo textu.
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Statusbar

Ve vrchní oblasti displeje je zobrazen statusbar. Informuje o důležitých akcích
a stavech. Statusbar je zobrazen vždy, nezávisle na obsluze, parametrizaci
nebo konfiguraci.
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Zobrazení
kanálu

V řádku jsou zobrazeny měřené hodnoty aktivních kanálů a jejich jednotky
jako:
- malé zobrazení
- škálování
- bargraf
Podle druhu zobrazení jsou příslušné alarmy přímo viditelné.
Příklad: měřená hodnota

Výběr možnosti zobrazení se změní v menu Parametrizace → Vzhled
diagramu → Zobrazení kanálu nebo stisknutím tlačítka
.
Pomocí parametru v menu Parametrizace → Vzhled diagramu → Zobrazení
kanálu → Kanál 1 … 6 můžete povolit / zamezit zobrazení příslušného kanálu.

2.3 Analogové vstupy
Interní
analogové
vstupy

Obrazovkový zapisovač může být vybaven 3 nebo 6 analogovými vstupy. Při
konfiguraci analogových vstupů jsou označeny jako analogový vstup 1 … 3
(1 … 6)
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2.4 Digitální signály
Druhy signálů

Signál
Binární vstup 1 … 4
Logický kanál 1 … 6
Min-alarm 1 … 6
Min-sběrný alarm
Max-alarm 1 … 6
Max-sběrný alarm
Čítač/integrátor- alarm 1 … 6
Čítač/integrátor-sběrný alarm
Sběrný alarm
CF-karta vložena
Paměťový alarm interní / CF-karta

Paměťový alarm interní / sériový

Paměťový alarm / CF-karta

Porucha

Modbus-příznak

Zobrazení

Popis
4 hardwarové binární vstupy
Kanály pro použití matematických a
logických modulů.
Podtečení hraniční hodnoty kanálu
Log. operace OR všech min. alarmů
Překročení hraniční hodnoty kanálu
Log. operace OR všech max. alarmů
Překročení hraniční hodnoty kanálu
čítače a integrátoru
Log. operace OR všech alarmů čítače
/ integrátoru
Log. operace OR všech alarmů min.
max. čítačů/integrátorů
Signál je nastaven v případě vložení
CF-karty
Alarm se vyvolá pokud je překročena
hodnota vyhrazené volné paměti pro
zápis dat přes CF-kartu.
Alarm se vyvolá pokud je překročena
hodnota vyhrazené volné paměti pro
zápis dat přes rozhraní.
Alarm se vyvolá pokud je překročena
hodnota vyhrazené volné paměti pro
zápis dat na vložené CF-kartě.
Alarm je vyvolán pokud je prázdná
baterie nebo se musí nastavit datum.
Kapitola 3.7 „Info o přístroji“
Řídící příznak, který se může
aktivovat pomocí sériového rozhraní.

Zobrazení
Jako symbol

Vyp-/zap zobrazení jako spínač

Jako diagram

Zobrazení jako časový průběh
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Výstupy

Digitální signály se mohou použít k řízení 3 relé. Mohou být konfigurován jako
spínací nebo rozpínací kontakt. (Konfigurace → výstupy).

Externí texty

Binárními vstupy nebo logickými kanály můžete realizovat takzvané „externí
texty“. Při vyvolání binárního vstupu se může vložit do seznamu událostí
nakonfigurovaný text. Externí texty se konfigurují v menu (Konfigurace →
Řídící funkce).
Kapitola 3.5 „Seznam událostí“

Provoz
událostí

Digitální kanály se mohou použít k aktivování provozu událostí. V režimu
událostí se měřené hodnoty ukládají v jiném paměťovém cyklu než při
normálním provozu.

2.5 Čítače / integrátory / čítač provozní doby
Čítače
Vstupy čítače

Všechny digitální signály mohou být použity jako vstupní signály pro čítač.
Kapitola 2.4 „Digitální signály“
Příklad:
- binární vstupy
- logické kanály
- alarmy
- paměťové alarmy
- Modbus-příznak

Frekvence
čítače

Max. 30Hz

Hodnocení

Čítače impulsů se mohou použít pro analýzu. Každá změna stavu čítače může
být protokolována v seznamu událostí.

Integrátory
Vstupy
integrátorů

Analogové vstupy 1-3 resp. 1-6 a matematické kanály 1 … 6

Časová
základna

s, min, h a dny

Hodnocení

Také pro integrátory můžete zadávat hodnocení.

Příklad
hodnocení

- hodnota průtoku
- vstupní signál od 0 … 20 mA (odpovídá 0 … 500 l/s)
- časová základna 1 s
- hodnocení 0,001
Zobrazení integrované hodnoty (množství) je v m3.
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Nejmenší
velikost
vstupního
signálu

Zadáním prahové hodnoty je možné, aby se integrovalo nejprve při překročení
této hodnoty. Při podtečení se integrace neprovádí. Výhoda tohoto druhu
spočívá v potlačení možného šumu snímače.

Čítač provozní doby
Čítač provozní doby počítá, jako dlouho je sepnut (nastaven) binární vstup
nebo digitální signál. Čas může být zadán v s, min, h a dnech.
2.5.1 Doba evidence stavu čítače
Pro všechny čítače / integrátory / čítače provozní doby se ukládají stavy čítačů
podle nastavení. Jsou možné následující typy:
- periodický
- externí
- denní
- týdenní
- měsíční
- roční
- celkový
- denní od-do

2.5.2 Reset čítačů / integrátorů / čítačů provozní doby
Periodický
reset

Existuje pro každý z druhů čítačů / integrátorů/ čítačů provozní doby. Na konci
se uloží aktuální data (hodnota a čas) a nastaví hodnotu na 0.

Externí reset

Pro všech 6 čítačů/integrátorů se může konfigurovat řídící signál, který nastaví
hodnotu na 0.

Reset
tlačítkem

Další možnost resetu je v parametrizační úrovni. Po zadání hesla můžete
ovládat všech 6 kanálů. Menu Konfigurace → Údaje o přístroji → Kód (heslo)
→ Reset čítače/integ.

Reset v menu Pokud je aktivována funkce (Aktualizovat CF-kartu včetně čítačů) dojde
CompactFlash k uložení a resetování.
karty
2.5.3 Stav při nové konfiguraci přístroje
Časové základy běžících čítačů / integrátorů zůstanou neovlivněny při nové
konfiguraci přístroje. Po nastavení hodnoty na 0 a resetu se spustí s novou
časovou základnou.
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2.5.4 Chování při konci letního času
Pokud je časová perioda čítače resp. integrátoru menší než jedna
hodina a pokud zrovna dochází ke změně z letního času na
normální, je ve vyhodnocovacím programu PCA 3000 konečný čas
nuceně nastaven na počáteční čas.

2.6 Matematicko / logický modul
Matematický a logický modul je k dispozici jako typové příslušenství.
Matematický
modul

Pomocí matematického modulu se může použít pro výpočet měřených hodnot
do „virtuálních“ matematických kanálu.
Pomocí menu Konfigurace → Registrace → Analogové kanály → Analogové
kanály 1 … 6 → Vstupní signál se určí, které kanály budou ukládány.
Jako proměnné jsou k dispozici:
- analogové vstupy (AE1 … AE6)
- matematické kanály (MAT1 … MAT6)
- Čítače / integrátory / kanály (ZI1 … ZI6)
- Binární vstupy (BE1 … BE4)
- Alarmy
- Poruchy
- Modbus-příznak (signál sériového rozhraní)
- Přístrojem specifická data
Jako pevné funkce jsou k dispozici:
- rozdíl
- podíl
- rel. vlhkost
- plovoucí střední hodnota
Pro plovoucí střední hodnotu se zadává kanál (č. analogového kanálu) a čas
(v minutách). Určuje rozmezí, ve kterém se bude počítat střední hodnota.
Pro formulace jsou k dispozici funkce:
+, -, *, /, (, ), SQRT(), MAX(), SIN(), COS(), TAN(), **, EXP(), ABS(), INT(),
FRC(), LOG(), LN().
Zadání matematického výrazu je možné v Setup programu na PC. Editování
matematického výrazu přes tlačítka není možná.
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Logický
modul

Také u logického modulu máte k dispozici max. 6 modulů.
Vypočítané digitální (booleovské) hodnoty mohou být k dispozici pro
nejrůznější funkce.
- záznam do stopy událostí.
- jako řídící signál pro vypnutí displeje
- časovou synchronizaci
- čítač provozní doby
- externí řídící čítače / integrátory
- reset čítače / integrátoru
- provoz událostí a blokování klávesnice
- pro výstup relé
- jako čítací vstup čítače
Jako proměnné pro zápis jsou k dispozici:
- binární vstupy
- logické kanály
- alarmy
- poruchy
- Modbus-příznak
- TRUE
- FALSE
- přístrojem specifická data (na přání zákazníka od výrobce)
Pro zápis výrazu je možno použít:
- ! (NOT)
- & (AND)
- ⎪ (OR)
- ^ (XOR)
- / (náběžná hrana)
- \ (sestupná hrana)
- ( (závorka)
- ) (závorka)
Další informace obdržíte v
Kapitole 5.9 „Matematika / logika“

2.7 Provozní režim
3 druhy
režimu

Přístroj disponuje třemi druhy provozních režimů:
- normální režim
- časový režim
- režim událostí
Pro každý režim se může změnit následující nastavení:
- hodnota paměťového cyklu
- paměťový cyklus
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Hodnota
paměťového
cyklu

Tento parametr určí, zda se bude ukládat střední, minimální, maximální,
současná hodnota časového úseku mezi dvěma ukládacími cykly.

Paměťový
cyklus

Paměťový cyklem se určí doba, která je mezi dvěma ukládanými hodnotami.
Rychlost posunu diagramu odpovídá paměťovému cyklu, tzn. je-li paměťový
cyklus nastaven na 5s, potom dojde k posunu každých 5 sekund.

Normální
režim

Normální režim je aktivní, když není aktivní časový režim nebo režim událostí.

Časový režim

Pro časový režim může být zadán časový úsek (max. 24 hodin), uvnitř kterého
jsou aktivní paměťový cyklus a hodnota paměti.

Režim
událostí

Režim událostí je tak dlouho aktivní, dokud je aktivní řídící signál (
4.2.6 „Konfigurace – registrace“).

Priority

Priority druhů provozu jsou uvedeny v následující tabulce:
Druh provozu
Normální
Časový
Události

Aktivní druh
provozu

kapitola

Priorita
Nízká
Střední
Vysoká

Aktivní provoz je v diagramu zobrazen příslušnou barvou:
Druh provozu
Normální
Časový
Události

Priorita
Šedá
Tyrkysová
Oranžová

kapitola 2.2 „Koncept ovládání a grafické prvky“

2.8 Uložení dat
Life-cycle data Díky integrovanému Lifecycle-Datamanagementu má uživatel přehled nad
všemi procesními daty, které můžete archivovat na svém PC nebo serveru.
management
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Opětovné nalezení konfiguračních dat je závislé na předchozím
pojmenování a je možné pomocí vyhodnocovacího software PCA3000.

Funkční
princip

Sběr dat se provádí nepřetržitým cyklem snímání 250ms. Základem tohoto
měření je provedení hraničních hodnot.
Operační
paměť

Operační paměť se nachází uvnitř přístroje, a kopírují se do ní data
v pravidelných intervalech ve 4Kbytových blocích. Jedná se o zápis do
posuvného registru, pokud je plný, tak se nejstarší data přepíší novými.
Data z paměti RAM mohou být zobrazeny jako historie záznamu. Kapacita
operační paměti vystačí přibližně pro 350000 naměřených hodnot. Přístroj
sleduje velikost operační paměti a při překročení zbývající kapacity
generuje signál „paměťový alarm (interní)“.

Externí
paměťová
karta CF

Externí (vyměnitelná) CompactFlash paměťová karta může být použita pro
přenos dat do PC. K dispozici je ve velikostech 64/128/256MB (průmyslové
provedení).
Přístrojový monitor velikosti interní CompactFlash paměti aktivuje alarmní
paměťový signál (CF) pokud dojde k překročení kapacity.
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Zabezpečení
dat

Data jsou ukládána ve vlastním zabezpečeném formátu. Díky tomu je
zajištěno vysoké zabezpečení dat. Pokud je karta vyjmuta ze zařízení, data
nebudou okamžitě ztracena, protože jsou uloženy v interní paměti. Ke
ztrátě dat dojde jedině tehdy, pokud po vyjmutí CompactFlash karty bude
vnitřní paměť kompletně přepsána, protože uložení dat nebude možné přes
rozhraní.

Ukládací
cyklus

Pro různé druhy režimů (normální, časový…) se může zvolit různá hodnota
ukládacího cyklu od 1s do 32767s.
Hodnota ukládacího cyklu pevně stanoví, v jakých intervalech bude
prováděn zápis.

Hodnota
ukládacího
cyklu

Uložení zvolené hodnoty (střední, minimální, maximální nebo špičkové) se
musí nakonfigurovat odděleně pro jednotlivé režimy.

Doba záznamu Doba záznamu je závislá na více faktorech:
- Počet zaznamenávaných analogových kanálů a událostí
- Paměťový cyklus
- Počet událostí v seznamu
Doba záznamu na vnitřní paměť (bez externí CF karty)
Počet
Velikost
Pam. cykl. Pam. cykl. Pam. cykl. Pam. cykl.
kanálů
paměti
1 min
30 s
10 s
1s
3
cca 1MB
42,2 dnů
21,1 dnů
7 dnů
17 hod
6
cca 1MB
29,5 dnů
14,8 dnů
4,9 dnů
12 hod
Doba záznamu s CF-kartou
Počet
Velikost
Pam. cykl. Pam. cykl. Pam. cykl. Pam. cykl.
kanálů
karty
1 min
30 s
10 s
1s
3
64MB
8,6let
4,4
1,5
1,8
3
128MB
17,6 let
8,6
2,9
3,5
3
256MB
35,3let
17,6
5,9
7,1
6
64MB
6,2let
3,1
1,0
1,2
6
128MB
12,3let
6,2
2,1
2,5
6
256MB
24,7let
12,3
4,1
4,9
Doba záznamu může být kratší, pokud se ukládá příliš mnoho událostí a
také při ukládání všech zvolených hodnot (střední, minimální, maximální
atd.)
Díky volbě ukládacího cyklu a velikosti ukládaných dat se může
Optimalizace
doby záznamu optimalizovat doba záznamu.
V normálním režimu (žádná porucha, alarm apod.) je tato doba závislá na
současném použití a může být prodloužena (např. 60s, 180s, …).
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2.9 Čtení dat
Vedle automatického čtení dat pomocí paměťové karty CompactFlash je
zde také možnost čtení dat přes rozhraní (RS232, RS485, Setup, Ethernet).
Obě možnosti (karta, rozhraní) pracují paralelně. Základem jsou také dva
binární signály, které signalizují, pokud je překročeno volné místo pro
uložení.
Paměťový
alarm

V konfigurační úrovni můžete konfigurovat hraniční hodnotu pro výstrahu:
Konfigurace → Údaje o přístroji → Alarm paměti
Díky parametru Konfigurace → Údaje o přístroji → Načtení paměti …
můžete stanovit, které paměťové médium bude zobrazeno ve statusbar.
Binární signály rozpoznání paměťového média pracují v závislosti na tomto
parametru.

Binární
signály

„Paměťový alarm CF-čtení“
Je-li signál aktivní, znamená to, že delší čas nebyly posílány data na CF
kartu a nakonfigurovaná hodnota kapacity vnitřní paměti byla překročena.
„Paměťový alarm rozhraní“
Je-li signál aktivní, znamená to, že delší čas nebyly posílány data na
rozhraní a nakonfigurovaná hodnota kapacity vnitřní paměti byla
překročena.
„CF-karta plná“
Je-li signál aktivní, znamená to, že na kartě CF není dostatek místa.
Pomocí může být program PCA3000, který načte data a uloží je na
harddisk nebo na síťový disk a CF karta se uvolní. Alternativou k tomu
může být použití nové CF-karty.

Ztráta dat

Ztráta dat hrozí v případě nastavení všech tří jmenovaných signálů.

Čtení přes
rozhraní

Použijte komunikační software PCA ke čtení měřených dat přes sériové,
Setup – nebo rozhraní Ethernet. Software je vyvinutý speciálně pro
zapisovač.
Další informace obdržíte v návodu k použití B 70.9702.0

2.10 Vyhodnocení dat
Pro vyhodnocení dat použijte prosím software PCA3000. Software je
vyvinut speciálně pro zapisovač.
Další pokyny získáte v návodu k použití B70.9701.0.
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3 Obsluha a zobrazení
Po připojení zařízení do sítě, se zobrazí úvodní logo.

Během této úvodní obrazovky se přístroj inicializuje podle poslední
konfigurace.
Po inicializaci se zobrazí diagram s měřenými hodnotami
(vizualizační úroveň).
Pomocí Setup programu je možné změnit startovací logo. (Bitmap
max. 16 barev).

3.1 Základní menu
Základní menu je hlavní bod, ze kterého je možné přepínat jednotlivé
úrovně.
K dispozici jsou tyto úrovně:
Kapitola 3.2 „Vizualizace“
Kapitola 3.3 „Parametrizace“
Kapitola 3.4 „Konfigurace“
Kapitola 3.5 „Seznam událostí“
Kapitola 3.6 „CompactFlash karta“
Kapitola 3.7 „Info o přístroji“
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Základní menu se zobrazí stisknutím tlačítka

3.2 Vizualizace
Jak bylo v kapitole 2.2 „Koncept ovládání a grafické prvky“ sděleno,
nachází se v dolní části obrazovky „Softkeys“. Tyto tlačítka jsou závislá na
aktuální funkci menu.

Pokud je přístroj vybaven typovým příslušenstvím, zobrazí se na pravém
tlačítku tento symbol pro zobrazení.
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3.2.1 Zobrazení diagramu s digitálním zobrazením

Parametrem v menu Parametrizace → Vzhled diagramu → Druh signálu
můžete zvolit, zda se k současnému signálu ještě zobrazí stopa událostí.
Parametrem v menu Parametrizace → Vzhled diagramu → Zobrazení
kanálu zvolíte, které kanály se mají zobrazit v hlavičce.
3.2.2 Zobrazení diagramu s měřítkem

Která měřítka kanálů se mají zobrazit, vyberete pomocí parametru v menu
Parametrizace → Vzhled diagramu → Zobrazení kanálu
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3.2.3 Zobrazení diagramu se sloupcovým grafem (bargraf)

Která měřítka kanálů se mají zobrazit, vyberete pomocí parametru v menu
Parametrizace → Vzhled diagramu → Zobrazení kanálu
3.2.4 Velké číslicové zobrazení

Toto zobrazení je omezeno pouze na zobrazení číslic.
Pokud je aktivních více než 6 signálů (např. 6 analogových a 3
pro přepnutí.
matematické), zobrazí se tlačítko
- záznam analogových kanálů (výběr se provede v menu Konfigurace →
Registrace → Analogové vstupy
- všechny analogové kanály
- všechny matematické kanály
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3.2.5 Křivkové zobrazení (hlavička vypnuta)

Toto zobrazení je omezeno pouze na zobrazení křivek.
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3.2.6 Vyhodnocení uložených naměřených dat
Historie

Během vyhodnocení se mění funkce Softkeys. Tlačítky je možné posouvání
obrazovky hodnotami uvnitř naměřených hodnot uložených ve vnitřní
paměti.
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Zoom

Zoom faktor změníte přepnutím tlačítka Softkeysstisknout tlačítko
K dispozici jsou tyto poměry: (1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50 a 1:100).
1:100 znamená, že 1 bod obrazovky odpovídá 100 bodům naměřených
hodnot, tak že je zobrazena pouze každá 100 hodnota.
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Pozice
kurzoru

Tato funkce nastaví pozici kurzoru na zvolený čas.

Po zadání datumu a kliknutí na tlačítko
se pozice kurzoru
nastaví na zvolené časové období. Pokud je zvoleno špatné časové
období, zůstane kurzor na aktuální pozici.
Sběr
maximálních
hodnot

Pokud jsou data zaznamenávána v módu maximálních hodnot, mohou se
zobrazit dvě rozdílné hodnoty (maximální a minimální hodnota za dané
období). Tlačítkem
dojde k přepnutí mezi maximem a
minimem.
Nastavení se provede v menu:
Konfigurace → Registrace → Normální provoz → Hodnota do paměti
Konfigurace → Registrace → Událostní provoz → Hodnota do paměti
Konfigurace → Registrace → Časový provoz → Hodnota do paměti

3.2.7 Čítače / integrátory / doba provozu
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Rozšířené
zobrazení
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3.3 Parametrizace
V parametrizační úrovni se může nastavit:
- kontrast
- zobrazení posuvu
- vypnutí displeje
- vzhled diagramu
- reset čítače / integrátoru
Parametry se volí tlačítky
Kontrast

Zde se nastaví kontrast obrazovky

Zobrazení
posuvu

Zde se zvolí rychlost posunu diagramu mezi „mm/h“, „čas/rastr“ nebo
„Paměťový cyklus“.
Příklad: Posun 1h/rastr odpovídá cca. 22 mm/h.

Vypnutí
displeje

Událost vypnutí
Pro šetření obrazovky můžete nastavit dobu (0 … 32767 min). Během
vypnutí svítí Power-LED.
Stisknutím libovolného tlačítka se obrazovka opět zapne.
Nastavení 0 znamená, že je vypnutí neaktivní.
Řídící signál
K vypnutí obrazovky se může použít binární signál nebo jiný řídící signál.
Výběr binárního vstupu se provede parametrem „řídící signál“.
Nastavení „vypnuto“ znamená, že je vypnutí neaktivní.
K vypnutí může být použitou vždy pouze jednoho druhu vypnutí
displeje (řídící nebo událost).

Vzhled
diagramu

Vzhled diagramu → Druh signálu
Zde se zvolí zobrazení měřené hodnoty a stopy událostí:
- Analogové vstupy
- Analogové vstupy a stopy událostí
Vzhled diagramu → Znázornění kanálu
Zde se zvolí obsah seznamu kanálu:
- malé zobrazení
- škálování
- bargraf
- velké zobrazení
- vypnuto
Vzhled diagramu → Zobrazení kanálu
Zde se zvolí kanály, které mají být zobrazeny.
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Vzhled diagramu → Perforace
Zde se zvolí, zda má být zobrazena perforace. Tento výběr je možný pouze
tehdy, pokud jsou zobrazeny pouze analogové kanály a ne stopy událostí.
Reset čítače /
integrátoru

Po úspěšném vložení hesla můžete v tomto menu definovat stavy pro
každý z 6ti kanálů nebo nastavit na hodnotu 0.
Po zadání hodnoty se zobrazí hlášení novým a starým stavem čítače
(vloženo do seznamu událostí).
Heslo přístupu do konfigurace resetu čítačů je nastaveno na výchozí
hodnotu 09200.
Nastavení hesla se provede v menu Konfigurace → Údaje o přístroji → Kód
(heslo) → Reset čítače / integrátoru.

3.4 Konfigurace
Při zvolení konfigurační úrovně budete vyzvání k zadání hesla. (Výrobcem
nastaveno na hodnotu 09200).
Bližší informace o konfiguraci jsou obsaženy v
parametry“

kapitole 4 „Konfigurační

3.5 Seznam událostí
Události

V přístroji mohou být inicializovány nejrůznější texty událostí, které se
ukládají do interní paměti resp. na CF-kartu.
Události mohou být:
- alarmy, inicializované překročením hraniční hodnoty
- externí texty, inicializované binárními vstupy nebo logickými kanály
- systémové hlášení (vyp. / zap. přístroje, změna let. a zimního času
- libovolný, max. 20 znaků dlouhý text, který může být poslán do
zařízení přes rozhraní.

Definice
událostí

Všechny události, mimo systémových hlášení, můžete konfigurovat.

Přiřazení textu Texty (standardní nebo 18 volně definovaných) se mohou přiřadit
v konfigurační úrovni.
kapitole 4 „Konfigurační parametry“
Volně
definovatelné
texty

Můžete volně definovat 18 textů o maximální délce 20 znaků.
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Standardní
texty

V přístroji jsou uloženy standardní texty, které jsou k dispozici:
Standardní text
Kanál x Min-alarm zap
Kanál x Min-alarm vyp
Kanál x Max-alarm zap
Kanál x Max-alarm vyp
Alarm čítač/int x zap
Alarm čítač/int x vyp
Binární vtsup y zap
Binární vtsup y vyp
Log. kanál y zap
Log. kanál y vyp
Čítač x:y

Poznámka
x = číslo kanálu
y = číslo vstupu

x = čítač = číslo kanálu
y = hodnota čítače (9 místné)
x = čítač/int. číslo kanálu
y = stará hodnota čítače/int (9 míst)
z = nová hodnota čítače/int (9 míst)

Síť zap
Síť vyp
Ztráta dat
Začátek letního času
Konec letního času
Nová konfigurace
Čít/int x o y reset na z
„Text 1 … 18 „

Doplňující text Změna textu VYP ZAP.
Standardní text
Binární vstup 2
Binární vstup 2

18 volně konfigurovatelných textů o
20ti znacích

Doplňující text
ZAP
VYP

Položka v seznamu
Binární vstup 2 ZAP
Binární vstup 2 VYP

Základní menu Zobrazení seznamu událostí se provede výběrem funkce v základním
menu.
→ Seznam
událostí
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3.6 CompactFlash-karta
Automatické
uložení
měřených dat

Přístroj uloží data v zabezpečeném formátu a v pravidelných rozestupech
na CompactFlash kartu. Vyhodnocovacím programem je možné tyto data
přečíst, zobrazit a dále zpracovat.

Konfigurační data se mohou uložit na CF-kartu a zpětně načíst. Kopírovat
Nahrání a
uložení konfig. konfiguraci jiného přístroje a uložit ji do jiného popřípadě do PC.
dat
Na CF-kartě mohou být uložena vždy pouze jedna konfigurační
data. Při použití funkce pro zálohování budou bez dotazu přepsána.
Základní menu Zobrazení menu CompactFlash karta se provede výběrem funkce
v základním menu.
→
CompactFlash
karta

Pro přístup je nutné zadaní hesla (výrobcem nastaveno na 09200)
CompactFlash Aktualizovat CF-kartu
Data, která nejsou nahrána na CF-kartě, budou nahrána.
-karta
Aktualizovat CF včetně čítače
Čítače / integrátory budou ukončeny a společně s nenahranými daty
uloženy na CF-kartu. Čítače a integrátory budou nastaveny na hodnotu 0 a
znovu spuštěny.
Měřená data celkem → CF
Všechna naměřená data uložit na CF-kartu
Konfigurační data → CF-karta
Konfigurační data budou uloženy na CF-kartu
CF-karta → Konfigurační data
Konfigurační data budou nahrána z CF-karty
Pokud je karta vložena, je v pravém horním rohu zobrazena zbývající
kapacita CF-karty.
Funkce CompactFlash-karta → aktualizovat CF-kartu přečte data,
která ještě nebyla uložena. Po uložení jsou tyto data označena jako
přečtená.
Funkce CompactFlash-karta → Měřená data celkem → CF přečte
všechna data z interní paměti a také ty, které už byly uloženy dříve.
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Status hlášení Možné jsou následující hlášení stavu CF-karty
Hlášení stavu
CF-karta aktualizována
Žádná CF-karta
Chybná CF-karta
CF-karta plná

Žádná konfigurace na CF-kartě

Popis
Hlášení při použití funkce
Aktualizovat CF-kartu
Pokud není vložena CF-karta,
zobrazí se toto hlášení ve statusbar.
Pokud dojde k chybě při zápisu na
CF-kartu.
Pokud je CF-karta plná rozsvítí se
tento symbol ve statusbar. Žádná
data nebudou uložena.
Tato zpráva je zobrazena, pokud se
konfigurační data nenacházejí na
CF-kartě.

3.7 Info o přístroji
V okně se zobrazí všeobecné informace o přístroji
Základní menu

→ Info o
přístroji

Informace o
přístroji

Zde jsou obsaženy informace o přístroji
Např. číslo verze, opce digitálních v/v

Porucha

Jsou možné následující možnosti:
Žádná
Ztráta dat
Prázdná baterie
Při odpojení síťového zdroje zůstanou data uchována v přístroji
zhruba 10 let, u přístroje s paměťovým kondenzátorem cca. 2 týdny.
(teplota okolí 15 … 25°C).
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3.8 Vkládání textu
Možnosti
vložení

Konfigurovatelné texty můžete zadat v Setup programu nebo přímo
v přístroji.

Výběr znaků

Např. Konfigurace → Texty

Vložení znaku

Vložení znaku se provede tlačítky Sotkeys.
Ukončení provedete tlačítkem
potvrzení nebo
opuštění

3.9 Vkládání hodnot
Také vkládání hodnot se provede v přístroji pomocí tlačítek Softkeys.

Ukončení provedete tlačítkem
potvrzení nebo
opuštění
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3.10 Kód (heslo)
Následující funkce jsou výrobce chráněny heslem pro přístup:
- menu Konfigurace
- části menu CompactFlash-karta
- menu Parametrizace → Reset čítače / integrátoru
Výrobní nastavení hesla je 09200.
Všechny hesla můžete změnit (kapitola 4.2.2 Konfigurace – Data přístroje“
Heslo se zadává stejným způsobem jako číselné hodnoty, tzn. změna se
provede tlačítky Softkeys a potvrzení
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4 Konfigurační parametry
4.1 Tabulka konfiguračních parametrů
4.1.1 Parametrizace
Kontrast
Posuv
Vypnutí
displeje
Uplynutí času
Řídící signál

Druh signálu

Znázornění
kanálu

Parametr
Parametrizace
→ Kontrast
Parametrizace
→ Zobrazení posuvu
Parametrizace
→ Vypnutí displeje
→ Událost vypnutí
Parametrizace
→ Vypnutí displeje
→ Uplynutí času
Parametrizace
→ Vypnutí displeje
→ Řídící signál

Parametrizace
→ Vzhled diagramu
→ Druh signálu
Parametrizace
→ Vzhled diagramu
→ Znázornění kanálu

Hodnota / výběr
0 … 16 … 31

Popis
Kontrast displeje

V mm/h,
čas/rastr,
paměťový cyklus
Uplynulý čas,
řídící signál

Zvolený druh zobrazení
diagramu

0 … 32767

Čas po kterém se
displej vypne. 0 =
žádné vypnutí.

Vypnuto,
Binární vstup 1 …4,
Logický kanál 1 … 6,
Min. alarm 1 … 6,
Min. sběrový alarm,
Max. alarm 1 … 6,
Max. sběrový alarm,
Čítač/int. 1… 6,
Čítač/int sběrový alarm,
CF vložena,
Paměť. alarm int/CF,
Paměť. alarm inter/ser,
Paměť. alarm CF,
Porucha,
Modbus-příznak
Analogový vstup
Analog. vst. a události

Vypnutí obrazovky
pomocí řídícího signálu

Malé zobrazení,
Škálování,
Bargraf,
Velké zobrazení,
Vypnuto

Možnost znázornění
kanálů
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displeje

Volba grafického
zobrazení měřené
hodnoty.
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Zobrazení
kanálu
Perforace

Reset čítače

Parametrizace
→ Vzhled diagramu
→ Zobrazení kanálu
Parametrizace
→ Vzhled diagramu
→ Perforace
Parametrizace
→ Reset čítače / integ.
→ Kanál 1 … 6

Ano,
ne

Ano znamená, že kanál
bude zobrazen.

Ne,
ano

Ano znamená, že uvnitř
grafického zobrazení
bude na levém a
pravém okraji
znázorněna perforace.
Zde se může nastavit
počáteční hodnota
čítače. Přístupné po
zadní hesla.

-999999999 … 0 …
+999999999

4.1.2 Konfigurace – data přístroje

Označení
přístroje
Datum

Čas

Synchronizace času

Parametr
Konfigurace
→ Údaje o přístroji
→ Označení přístroje
Konfigurace
→ Údaje o přístroji
→ Datum a čas
→ Datum
Konfigurace
→ Údaje o přístroji
→ Datum a čas
→ Čas
Konfigurace
→ Údaje o přístroji
→ Datum a čas
→ Synchronizace
času

Hodnota / výběr
16 znaků

Popis

Libovolné datum

Zadání aktuálního
datumu

Libovolné datum

Zadání aktuálního času

Vypnuto,
Binární vstup 1 …4,
Logický kanál 1 … 6,
Min. alarm 1 … 6,
Min. sběrový alarm,
Max. alarm 1 … 6,
Max. sběrový alarm,
Čítač/int. 1… 6,
Čítač/int sběrový alarm,
CF vložena,
Paměť. alarm int/CF,
Paměť. alarm inter/ser,
Paměť. alarm CF,
Porucha,
Modbus-příznak

Pomocí této funkce
může být neustále
zachováno přesné
nastavení času.
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Letní čas
(přepnutí)

Letní čas
(začátek)
Letní čas
(konec)

Letní čas
(začátek)
Letní čas
(konec)

Jazyk

Jednotka
teploty
Načtení
paměti
Alarm paměti
Heslo pro
konfiguraci

Heslo pro CF
manager
Heslo pro
reset čítače

Konfigurace
→ Údaje o přístroji
→ Letní čas
→ Přepnout letní čas
Konfigurace
→ Údaje o přístroji
→ Letní čas
→ Datum začátku
Konfigurace
→ Údaje o přístroji
→ Letní čas
→ Datum konce
Konfigurace
→ Údaje o přístroji
→ Letní čas
→ Čas začátku
Konfigurace
→ Údaje o přístroji
→ Letní čas
→ Čas konce
Konfigurace
→ Údaje o přístroji
→ Jazyk

Automaticky,
Vypnuto,
Zadání letního času

Automatické přepnutí
letního času

Libovolné datum

Libovolné datum

Libovolný čas

Libovolný čas

Německy, Anglicky,
Francouzsky,
Nizozemsky,
Španělsky, Italsky,
Maďarsky, Česky,
Švédsky, Polsky,
Dánsky, Finsky,
Portugalsky, Rusky

Jazyk přístroje

Konfigurace
→ Údaje o přístroji
→ Jednotka teploty
Konfigurace
→ Údaje o přístroji
→ Načtení paměti
Konfigurace
→ Údaje o přístroji
→ Alarm paměti

°C, °F

Jednotky teploty

Přes CF-kartu,
přes RSxxx

Uložení dat z vnitřní
paměti na …

0 … 10 … 100%

Konfigurace
→ Údaje o přístroji
→ Kód (heslo)
→ Konfigurace
Konfigurace
→ Údaje o přístroji
→ Kód (heslo)
→ CF manager
Konfigurace
→ Údaje o přístroji
→ Kód (heslo)
→ Reset čítače / int.

00000 … 09200 …
09999

Inicializace alarmu
paměti při volném
místě menším než
zvolená hodnota
0000 = vypnuto

00000 … 09200 …
09999

0000 = vypnuto

00000 … 09200 …
09999

0000 = vypnuto
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Heslo pro
reset čítače

Heslo pro
RS232/RS485
Výrobní
nastavení
Povolení opcí

Generovaný
kód
Povolení opcí

Parametr
Konfigurace
→ Údaje o přístroji
→ Kód (heslo)
→ Reset čítače / int.
Konfigurace
→ Údaje o přístroji
→ Kód (heslo)
→ RS232/RS485
Konfigurace
→ Údaje o přístroji
→ Úvodní data/preset
Konfigurace
→ Údaje o přístroji
→ Povolit opce

Hodnota / výběr
00000 … 09200 …
09999

Popis
0000 = vypnuto

00000 … 99999

0000 = vypnuto

Ne,
Ano

Převzetí výrobního
nastavení

Konfigurace
→ Údaje o přístroji
→ Povolit opce
→ Generovaný kód
Konfigurace
→ Údaje o přístroji
→ Povolit opce
→ Povoleno

(zobrazí Code-Nr.)

Parametr slouží
k uvolnění funkcí jako
např. logický modul
atd.
Číslo výrobce nutné
pro vygenerování klíče
pro zpřístupnění
Zde se zadá klíč pro
zpřístupnění volitelných
funkcí

4.1.3 Konfigurace – analogové vstupy

Čidlo

Linearizace

Druh připojení

Parametr
Konfigurace
→ Analogové vstupy
→ Analog. vstup 1…6
→ Čidlo
Konfigurace
→ Analogové vstupy
→ Analog. vstup 1…6
→ Linearizace

Konfigurace
→ Analogové vstupy
→ Analog. vstup 1…6
→ Druh připojení

Hodnota / výběr
Proud,
Vypnuto,
Odporový teploměr,
Termočlánek,
Napětí
Lineární, Pt100, Pt100
JIS, Pt100 GOST,
Pt500, Pt1000,Pt50,
Ni100,Cu50,Cu100,
Fe-CuNi“J“,NiCrCuNi
„E“, Ni-CrNi „K“,
NiCrSi „N“, Cu-CuNi“T“,
PtRhPtRh „B“,
PtRh-Pt „R“,PtRh-Pt
„S“,Cu-CuNi „U“, FeCuNi „L“, W3W25Re
„D“, W5W26Re „C“,
ChromelCopel
2 … 4 vodič
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Jen pro čidlo jako
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B 70.6510.0 Návod k obsluze

Srovnávací
místo

Ext.
srovnávací
teplota
Počátek
rozsahu

Konec
rozsahu
Počáteční
teplota

Koncová
teplota
Počátek
stupnice

Konec
stupnice
Konstanta
filtru

Parametr
Konfigurace
→ Analogové vstupy
→ Analog. vstup 1…6
→ Srovnávací místo
Konfigurace
→ Analogové vstupy
→ Analog. vstup 1…6
→ Ext. srov. teplota
Konfigurace
→ Analogové vstupy
→ Analog. vstup 1…6
→ Počátek rozsahu
Konfigurace
→ Analogové vstupy
→ Analog. vstup 1…6
→ Konec rozsahu
Konfigurace
→ Analogové vstupy
→ Analog. vstup 1…6
→ Počáteční teplota
Konfigurace
→ Analogové vstupy
→ Analog. vstup 1…6
→ Koncová teplota
Konfigurace
→ Analogové vstupy
→ Analog. vstup 1…6
→ Počátek stupnice
Konfigurace
→ Analogové vstupy
→ Analog. vstup 1…6
→ Konec stupnice
Konfigurace
→ Analogové vstupy
→ Analog. vstup 1…6
→ Konstanta filtru

Hodnota / výběr
Interní Pt100,
Externí hodnota

Popis

-50 … +150°C

Externí teplota
srovnání pro
termočlánek

Libovolná hodnota
0mA
Libovolná hodnota
20mA
Libovolná hodnota

Libovolná hodnota

-99999 … 0 … +99999

-99999 … +100 …
+99999

0,0 … 0,1 … 10,0s
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4.1.4 Konfigurace – matematické kanály

Počátek
stupnice

Konec
stupnice

Parametr
Konfigurace
→ Matematické kanály
→ Mat. Kanál 1…6
→ Počátek stupnice
Konfigurace
→ Matematické kanály
→ Mat. Kanál 1…6
→ Konec stupnice

Hodnota / výběr
-99999 … 0 … +99999

Popis
Počátek stupnice
matematického kanálu

-99999 … 100 …
+99999

Konec stupnice
matematického kanálu

Hodnota / výběr
1…6

Popis
Zvolení kanálu pro
nastavení následujících
parametrů.

Vypnuto,
Čítač,
Integrátor,
Provozní čas

Výběr požadované
funkce viz.
kapitola 2.5

Periodický,
Externí,
Denní,
Týdenní,
Měsíční,
Roční,
Celkový,
Denní od-do
Vypnuto,
Binární vstup 1…4,
Logický kanál 1…6,
Min. alarm 1…6,
Min. sběrový alarm,
Max. alarm 1…6,
Max. sběrový alarm,
Čítač/int al 1…6,
Čítač/int. sběr. alarm,
Sběr. Alarm,
CF vložena,
Paměť. alarm int/CF,
Paměť. alarm inter/ser,
Paměť. alarm CF,
Porucha,
Modbus-příznak

Doba záznamu.

4.1.5 Konfigurace – čítače / integrátory

Kanál

Funkce

Typ

Vstupní signál

Parametr
Konfigurace
→ Čítač / integrátor
→ Kanály čítač / int.
Konfigurace
→ Čítač / integrátor
→ Kanály čítač / int.
→ Kanál 1 … 6
→ Funkce
Konfigurace
→ Čítač / integrátor
→ Kanály čítač / int.
→ Kanál 1 … 6
→ Typ

Konfigurace
→ Čítač / integrátor
→ Kanály čítač / int.
→ Kanál 1 … 6
→ Vstupní signál

- 42 -

Funkce jsou
programovatelné
pouze, když je funkce
čítače povolena.
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Vstupní signál

Vyhodnocení

Časová
základna

Prahová
hodnota

Jméno kanálu
(1.řádek)

Jméno kanálu
(2.řádek)

Jednotky

Formát
desetinné
čárky

Konfigurace
→ Čítač / integrátor
→ Kanály čítač / int.
→ Kanál 1 … 6
→ Vstupní signál
Konfigurace
→ Čítač / integrátor
→ Kanály čítač / int.
→ Kanál 1 … 6
→ Vyhodnocení
Konfigurace
→ Čítač / integrátor
→ Kanály čítač / int.
→ Kanál 1 … 6
→ Časová základna
Konfigurace
→ Čítač / integrátor
→ Kanály čítač / int.
→ Kanál 1 … 6
→ Prahová hodnota
Konfigurace
→ Čítač / integrátor
→ Kanály čítač / int.
→ Kanál 1 … 6
→ Jméno kanálu
Konfigurace
→ Čítač / integrátor
→ Kanály čítač / int.
→ Kanál 1 … 6
→ Jméno kanálu
Konfigurace
→ Čítač / integrátor
→ Kanály čítač / int.
→ Kanál 1 … 6
→ Jednotky
Konfigurace
→ Čítač / integrátor
→ Kanály čítač / int.
→ Kanál 1 … 6
→ Desetinná čárka

Analog. vstup 1…3(6) Funkce jsou
Mat. kanál 1…6
programovatelné
pouze, když je funkce
čítače povolena
-99999 … +1 …
+99999

Zvolte vyhodnocovací
faktor.

Sekundy,
Minuty,
Hodiny,
Dny

Zvolení časové
základny zvoleného
kanálu.

0 … 99999

Parametr je
programovatelný,
pokud je funkce
integrátoru aktivní.

12 znaků

Pojmenování kanálu
čítače

12 znaků

Pojmenování kanálu
čítače

5 znaků

Zadání jednotek, které
budou zobrazeny
společně se zadaným
textem a aktuálním
stavem čítače.

Automaticky,
X.XXXX, XX.XXX,
XXX.XX, XXXX.X,
XXXXX.

Zadání formátu
desetinné čárky,
v jakém se budou
zobrazovat naměřená
data.
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Text čítače

Alarmy

Mezní hodnota

Text alarmu

Synchronizace času
Perioda

Konfigurace
→ Čítač / integrátor
→ Kanály čítač / int.
→ Kanál 1 … 6
→ Text čítače
Konfigurace
→ Čítač / integrátor
→ Kanály čítač / int.
→ Kanál 1 … 6
→ Alarmy
→ Alarmy
Konfigurace
→ Čítač / integrátor
→ Kanály čítač / int.
→ Kanál 1 … 6
→ Alarmy
→ Mezní hodnota
Konfigurace
→ Čítač / integrátor
→ Kanály čítač / int.
→ Kanál 1 … 6
→ Text alarmu
Konfigurace
→ Čítač / integrátor
→ Synchronizace času
Konfigurace
→ Čítač / integrátor
→ Perioda

Externí řídící
signál

Konfigurace
→ Čítač / integrátor
→ Ext. řídící signál

Všední dny

Konfigurace
→ Čítač / integrátor
→ Všední dny

Standardní text,
Text 1 … 18,
Žádný text

Pokud se čítač zvýší
(sníží), zobrazí se
zvolený text do
statusbar a do
seznamu událostí.

Vypnuto,
Aktivováno

-99999 … 100 …
+99999

Hraniční hodnota
přetečení nebo
podtečení při které se
vyvolá alarm.

Standardní text,
Text 1 … 18,
Žádný text

Text, který se zobrazí
při překročení nebo
podtečení zadané
hodnoty.

Libovolný čas,
(00:00:00)

V zadaném čase se
uloží hodnota čítače.

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

Parametr je k dispozici,
pokud je zvolen typ
periodického čítače. V
zadaném čase se uloží
hodnota čítače.
Funkce jsou
programovatelné
pouze, když je funkce
čítače povolena.
Zvolte, která událost
bude považována jako
vstupní signál.

Vypnuto,
Binární vstup 1…4,
Logický kanál 1…6,
Min. alarm 1…6,
Min. sběrový alarm,
Max. alarm 1…6,
Max. sběrový alarm,
Čítač/int al 1…6,
Čítač/int. sběr. alarm,
Sběr. Alarm,
CF vložena,
Paměť. alarm int/CF,
Paměť. alarm inter/ser,
Paměť. alarm CF,
Porucha,
Modbus-příznak
Pondělí, Úterý, Středa, Při dosažení zvolené
Čtvrtek, Pátek, Sobota, hodnoty dojde
Neděle
k synchronizaci a
uložení hodnoty.
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Začátek dne

Konec dne

Generování
reset

Konfigurace
→ Čítač / integrátor
→ Začátek dne

Libovolný čas
(06:00:00)

Konfigurace
→ Čítač / integrátor
→ Konec dne

Libovolný čas
(18:00:00)

Konfigurace
→ Čítač / integrátor
→ Generování reset

Vypnuto,
Binární vstup 1…4,
Logický kanál 1…6,
Min. alarm 1…6,
Min. sběrový alarm,
Max. alarm 1…6,
Max. sběrový alarm,
Čítač/int al 1…6,
Čítač/int. sběr. alarm,
Sběr. Alarm,
CF vložena,
Paměť. alarm int/CF,
Paměť. alarm inter/ser,
Paměť. alarm CF,
Porucha,
Modbus-příznak

Konfigurovatelné
pouze, když je nejméně
jeden čítač nastaven
na typ denní od-do.
Konfigurovatelné
pouze, když je nejméně
jeden čítač nastaven
na typ denní od-do.
Určí

4.1.6 Konfigurace – registrace

Vstupní signál

Označení
kanálu

Jednotka

Formát des.
čárky

Parametr
Konfigurace
→ Registrace
→ Analogové kanály
→ Analog. kanály 1..6
→ Vstupní signál
Konfigurace
→ Registrace
→ Analogové kanály
→ Analog. kanály 1..6
→ Označení kanálu
Konfigurace
→ Registrace
→ Analogové kanály
→ Analog. kanály 1..6
→ Jednotka
Konfigurace
→ Registrace
→ Analogové kanály
→ Analog. kanály 1..6
→ Formát des. čárky

Hodnota / výběr
Vypnuto,
Analog. vstup 1…6,
Matem. kanál 1…6

Popis
Výběr kanálu, který
bude registrován
(ukládán).

16 znaků,
Analog. kanál 1…6

Označení, které bude
zobrazeno u
příslušného kanálu
v hlavičce obrazovky

5 znaků

%
Automaticky,
X.XXXX, XX.XXX,
XXX.XX, XXXX.X,
XXXXX.
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Tloušťka čáry

Alarmy

Mezní hodnota
min.

Mezní hodnota
max.

Hystereze

Text min.
alarmu

Text max.
alarmu

Tenká,
Konfigurace
Tlustá
→ Registrace
→ Analogové kanály
→ Analog. kanály 1..6
→ Tloušťka čáry
Vypnuto,
Konfigurace
Aktivováno
→ Registrace
→ Analogové kanály
→ Analog. kanály 1..6
→ Alarmy
-99999 … 0 … +99999
Konfigurace
→ Registrace
→ Analogové kanály
→ Analog. kanály 1..6
→ Mezní hodnota
min.
-99999 … 0 … +99999
Konfigurace
→ Registrace
→ Analogové kanály
→ Analog. kanály 1..6
→ Mezní hodnota
max.
-99999 … 0 … +99999
Konfigurace
→ Registrace
→ Analogové kanály
→ Analog. kanály 1..6
→ Hystereze
(1) = Mezní hodnota min.
(2) = Mezní hodnota max.
(3) = Hystereze

Konfigurace
→ Registrace
→ Analogové kanály
→ Analog. kanály 1..6
→ Text min. alarmu
Konfigurace
→ Registrace
→ Analogové kanály
→ Analog. kanály 1..6
→ Text max. alarmu

Standardní text,
Text 1…18,
Žádný text

Standardní text,
Text 1…18,
Žádný text
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Zpoždění
alarmu

Vstupní signál

Označení stop

Status paměti

Hodnota
paměti

Četnost
paměti

0…32767s
Konfigurace
→ Registrace
→ Analogové kanály
→ Analog. kanály 1..6
→ Zpoždění alarmu
Událostní stopy
Vypnuto,
Konfigurace
Binární vstup 1…4,
→ Registrace
Logický kanál 1…6,
→ Událostní stopy
→ Událost. stopy 1..6 Min. alarm 1…6,
Min. sběrový alarm,
→ Vstupní signál
Max. alarm 1…6,
Max. sběrový alarm,
Čítač/int al 1…6,
Čítač/int. sběr. alarm,
Sběr. Alarm,
CF vložena,
Paměť. alarm int/CF,
Paměť. alarm inter/ser,
Paměť. alarm CF,
Porucha,
Modbus-příznak
7 znaků
Konfigurace
→ Událostní stopy
→ Registrace
→ Událost. stopy 1..6 BE 1…4
→ Označení stop
Provozní režim
Vypnuto,
Konfigurace
zapnuto
→ Registrace
→ Normální provoz
→ Status paměti
Konfigurace
→ Registrace
→ Normální provoz
→ Hodnota do paměti
Konfigurace
→ Registrace
→ Normální provoz
→ Četnost paměti

Střední hodnota,
Okamžitá hodnota,
Minimum,
Maximum,
Špičky
1 … 60 … 32767s
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Řídící signál

Hodnota do
paměti

Četnost do
paměti
Čas počátku

Libovolný čas

Hodnota
paměti

Četnost
paměti

Vypnuto,
Binární vstup 1…4,
Logický kanál 1…6,
Min. alarm 1…6,
Min. sběrový alarm,
Max. alarm 1…6,
Max. sběrový alarm,
Čítač/int al 1…6,
Čítač/int. sběr. alarm,
Sběr. Alarm,
CF vložena,
Paměť. alarm int/CF,
Paměť. alarm inter/ser,
Paměť. alarm CF,
Porucha,
Modbus-příznak
Střední hodnota,
Konfigurace
Okamžitá hodnota,
→ Registrace
Minimum,
→ Událostní provoz
→ Hodnota do paměti Maximum,
Špičky
1 … 5 … 32767s
Konfigurace
→ Registrace
→ Normální provoz
→ Četnost paměti
Libovolný čas
Konfigurace
→ Registrace
→ Časový provoz
→ Čas počátku
Libovolný čas
Konfigurace
→ Registrace
→ Časový provoz
→ Čas konce
Střední hodnota,
Konfigurace
Okamžitá hodnota,
→ Registrace
Minimum,
→ Časový provoz
→ Hodnota do paměti Maximum,
Špičky
1…5…32767
Konfigurace
→ Registrace
→ Časový provoz
→ Četnost paměti
Konfigurace
→ Registrace
→ Událostní provoz
→ Řídící signál
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Kapitola 2.7 „Provozní
režim“
Kapitola 2.8 „Uložení
dat“
Kapitola 2.7 „Provozní
režim“
Kapitola 2.8 „Uložení
dat“
Nastavení počátku a
konce časového
provozu.

Kapitola 2.7 „Provozní
režim“
Kapitola 2.8 „Uložení
dat“
Kapitola 2.7 „Provozní
režim“
Kapitola 2.8 „Uložení
dat“
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4.1.7 Konfigurace – výstupy (typové příslušenství)

Poloha
sepnutí

Řídící signál

Parametr
Konfigurace
→ Výstupy
→ Relé K1…K3
→ Poloha sepnutí
Konfigurace
→ Výstupy
→ Relé K1…K3
→ Řídící signál

Hodnota / výběr
Vypnuto,
Spíná,
Rozpíná

Popis
Relé K1 je standardně
konfigurováno na
rozpínač, K2 a K3 jsou
vypnuta.

Vypnuto,
Binární vstup 1…4,
Logický kanál 1…6,
Min. alarm 1…6,
Min. sběrový alarm,
Max. alarm 1…6,
Max. sběrový alarm,
Čítač/int al 1…6,
Čítač/int. sběr. alarm,
Sběr. Alarm,
CF vložena,
Paměť. alarm int/CF,
Paměť. alarm inter/ser,
Paměť. alarm CF,
Porucha,
Modbus-příznak

Konfigurační signál pro
spuštění relé.
Standardně je pro K1
nastavena porucha.

Hodnota / výběr
Standardní text,
Text 1…18,
Žádný text

Popis
Kapitola 3.5 „Seznam
událostí“
Kapitola 4.2.9
„Konfigurace-texty“

Standardní text,
Text 1…18,
Žádný text

K dispozici pouze, když
je povolený mat/log.
modul.

Vypnuto,
Binární vstup 1…4,
Logický kanál 1…6,
Min. alarm 1…6,
Min. sběrový alarm,
Max. alarm 1…6,
Max. sběrový alarm,
Čítač/int al 1…6,
Čítač/int. sběr. alarm,
Sběr. Alarm, CF
vložena,Paměť. alarm
int/CF, Paměť. alarm
inter/ser, Paměť. alarm
CF, Porucha,
Modbus-příznak

Klávesnice je tak
dlouho blokována,
dokud není signál
aktivní.

4.1.8 Konfigurace – řídící funkce

Binární vstupy

Logický kanál

Blokování
klávesnice

Parametr
Konfigurace
→ Řídící funkce
→ Externí texty
→ Binární vstupy 1..4
Konfigurace
→ Řídící funkce
→ Externí texty
→ Logický kanál 1..6
Konfigurace
→ Řídící funkce
→ Externí texty
→ Blokace klávesnice
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4.1.9 Konfigurace – texty

Texty

Parametr
Konfigurace
→ Texty
→ Text 1…18

Hodnota / výběr
20 znaků

Popis

Text 1…18

4.1.10 Konfigurace – rozhraní

Druh rozhraní

Protokol
Rychlost
přenosu
Datový formát

Adresa
přístroje
Min. čas
odezvy

Parametr
Konfigurace
→ Rozhraní
→ Druh rozhraní
Konfigurace
→ Rozhraní
→ Protokol
Konfigurace
→ Rozhraní
→ Rychlost přenosu
Konfigurace
→ Rozhraní
→ Datový formát
Konfigurace
→ Rozhraní
→ Adresa přístroje
Konfigurace
→ Rozhraní
→ Min. čas odezvy

Hodnota / výběr
RS232,
RS485

Popis
Výběr sériového
rozhraní

MODBUS,
JBUS
9600 Baud
19200 Baud
38400 Baud
8-1-žádná,
8-1-lichá,
8-1-sudá,
8-2-žádná,
1…254

0…500ms

4.1.11 Konfigurace – nedokumentované parametry

Nedokumento
vané
parametry
1…40

Parametr
Hodnota / výběr
Konfigurace
→ Nedokum. parametr.
→ Par. 1…40
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Popis
Tyto parametry
upravují zákaznicky
specifické
přizpůsobení.
Změna smí být
provedena pouze na
požadavek výrobce!
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4.1.12 Konfigurace – jemné doladění

Doladění

Počáteční
hodnota
skutečná
Počáteční
hodnota
zadaná
Koncová
hodnota
skutečná
Koncová
hodnota
zadaná

Parametr
Konfigurace
→ Jemné doladění
→ Analog. vstupy 1..6
→ Status doladění
Konfigurace
→ Jemné doladění
→ Analog. vstupy 1..6
→ Počáteční skuteč.
Konfigurace
→ Jemné doladění
→ Analog. vstupy 1..6
→ Počáteční zadan.
Konfigurace
→ Jemné doladění
→ Analog. vstupy 1..6
→ Koncová skuteč.
Konfigurace
→ Jemné doladění
→ Analog. vstupy 1..6
→ Koncová zadan.

Hodnota / výběr
Vypnuto,
Zapnuto

Popis
Zde se aktivuje korekce
analogových vstupů.
Korekce se provede
pomocí lineární rovnice

-99999…0…+99999

Počáteční hodnota

-99999…0…+99999

Počáteční hodnota

-99999…0…+99999

Koncová hodnota

-99999…0…+99999

Koncová hodnota

Pomocí jemného doladění je možné odstranit systematickou chybu
např. nevhodná montáž čidla.
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5 Setup-program
Setup program slouží ke komfortnímu ovládání konfiguračních dat přístroje
pomocí PC.

5.1 Hardwarové a softwarové požadavky
Nejnižší
konfigurace

Doporučená
konfigurace

-

Intel Pentium III nebo vyšší,
Microsoft Windows NT4.0 (SP6a), 2000 nebo XP,
128MB RAM
CD – mechanika
Myš
Volné sériové nebo síťové rozhraní nebo čtečka paměťových karet
CompactFlash (v závislosti na způsobu komunikace)
120MB volného místa

-

Intel Pentium 4
Windows XP nebo 2000
512MB RAM
2GB volného místa pro data

-

5.2 Instalace
Provedení
instalace

Spustit Microsoft Windows
Před začátkem instalace je nutné vypnout všechny běžící programy.
Vložit CD disk do CD mechaniky a zavřít.
Po vložení se automatický spustí instalační program.
Pokud se nespustí, tak provést následující:
Spustit „Launch.exe“ v kořenovém adresáři CD

Start
programu

Spustit Setup-program pomocí zástupce v nabídce start.
Po prvním provedení instalace programu se nezobrazí okno pro zadání
uživatelského jména a hesla. V menu Extras, se dialogové okno při spuštění
programu aktivuje funkcí Renew log-in / Alter password.
Aktivováním přihlašovacího okna se rozliší mezi uživatelem „Specialist“ a
„Maintenance“. Oba druhy uživatelů mají rozdílná práva pro použití
programových funkcí.
Pokud je přihlašovací okno aktivní, zobrazí se následující:
Přihlášení do programu
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5.3 Uživatelské rozhraní

Menu

V menu se spouští jednotlivé funkce programu.
Kapitola 5.8 „Funkce menu“

Toolbar

Toolbar obsahuje zvolené funkce menu. Pokud přidržíte kurzor myši na ikoně,
zobrazí se popis příslušné funkce.
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Pozice toolbar se může dle potřeby měnit.
Přesuňte kurzor myši mezi dvě skupiny ikon.

Stiskněte levé tlačítko myši.
Přesuňte toolbar na požadovanou pozici – při stisknutém levém tl. myši.
Pusťte levé tl. myši.

Možné pozice jsou:
- levý a pravý okraj okna
- pod menu
- libovolná pozice
Pracovní
plocha

Zobrazení procesních dat

Stav připojení

Nastavení zobrazení se provede funkcí v menu: Window → Connection status.
Příklad: Žádné zařízení není připojeno
Příklad:Zařízení je připojeno

Teleservice

Použitím této funkce můžete vidět aktuální data obrazovkového zapisovače.
Povolení/zakázání funkce je možné menu Window → Teleservice.

5.4 Konfigurace
Použitím funkce File → New (nebo File → Open) můžete vytvořit nový
konfigurační soubor nebo otevřít již vytvořený. Pracovní plocha bude
obsahovat příslušné funkce.
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Navigační
strom

Navigační strom slouží k přehlednému výpisu funkcí přístroje. Po dvoj kliknutí
na záznam se objeví okno s nabídkou pro změnu parametrů. Stejný seznam
se zobrazí výběrem v menu Edit.
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5.5 Teleservice
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5.6 Přenos dat z a do zařízení
Existují dva způsoby, jak nahrát data z a do zařízení:
- přenos přes CompactFlash paměťovou kartu a
- přenos přes rozhraní.
Novou konfigurací se data uložená v zařízení smažou! Proto, před
novou konfigurací data v přístroji zálohujte.
5.6.1 Přenos přes CompactFlash paměťovou kartu
K tomuto způsobu čtení dat je nutné mít čtečku paměťových karet.
Obrazovkový
zapisovač

Popis funkce pro zápis dat v obrazovkovém zapisovači je popsána v
kapitole 3.6 „CompactFlash karta“.

Setup
program

Použijte funkci v seznamu ikon nebo v menu „Data export to CF card“ a „Data
import from CF card“.

Nepoužívejte funkci uložit jako „File → Save as …“.
Formátování
CF-karty

Formátování provedete funkcí pomocí OS Windows.
CompactFlash karta musí být naformátována na souborový systém
FAT! (ne FAT32 nebo NTFS).
Pokud provádíte formátování samostatně, nesmíte provést rychlé
formátování!

5.6.1 Přenos přes rozhraní
Možné jsou následující kombinace přenosu dat mezi zapisovačem a PC.
Obrazovkový zapisovač
Setup rozhraní
Setup rozhraní
RS232
RS485

PC
RS232
USB
RS232
RS485 (přídavná karta v PC nebo
konvertor RS485/232)
Ethernet

Ethernet

Nastavení parametrů rozhraní pro zapisovač je popsáno v kapitole 4.1.10
„Konfigurace – rozhraní“.
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Setup – RS232

Setup - USB

Uspořádání vývodů obdržíte v popisu rozhraní B 70.9720.3
RS 232

Uspořádání vývodů obdržíte v popisu rozhraní B 70.6510.2.0

RS 485

Uspořádání vývodů obdržíte v popisu rozhraní B 70.6510.2.0

Ethernet

Připojení obrazovkového zapisovače resp. PC do počítačové sítě je možné
konektorem RJ45. Pokud chcete propojit přímo PC se zapisovačem použijte
křížený kabel.
Na zapisovač (server) může přistupovat vždy jen jedno PC (klient)

Start přenosu
dat

Použijte funkci v seznamu ikon nebo v menu „Data transfer from device“ a
„Data transfer to device“.
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5.7 Spojení mezi PC a obrazovkovým zapisovačem
Vytvoření spojení se provede kliknutím na ikonu
„Data transfer → Establish connection“.

nebo výběrem funkce

5.7.1 Asistent pro nastavení zařízení
Pokud ještě nebylo vytvořeno žádné spojení, spustí se automaticky asistent
pro jeho vytvoření.
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Nejprve vyberte verzi software zařízení
Vložte případně dodatečný popis
Zvolte jednu z možností
Klikněte na tlačítko

.

Zvolte typ rozhraní, přes které bude probíhat komunikace
Další kroky jsou závislé na zvoleném druhu rozhraní resp. druhu spojení.
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TCP/IP PORT

Musí být zvoleny následující parametry:
IP adresa / HOST name xxx.xxx.xxx.xxx
(příklad: 192.168.0.10)

Číslo portu,
jméno portu
Komunikační protokol
Komunikační heslo

502
Modbus TCP/IP,
Modbus protokol
0

Musí být zvoleny následující parametry:
Analogový
modem / ISDN
Telefonní číslo

Spojeno přes

Komunikační protokol
Adresa zařízení

Modbus TCP/IP,
Modbus protokol
1 - 255

Komunikační heslo

0
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Zadejte IP adresu
zařízení. Kliknutím na
tlačítko „Convert HOST
name to IP address“
přeloží host name na IP.
Port použitý pro
komunikaci.
Nastavení Modbus
TCP/IP
Komunikační heslo
musí být stejné jako
heslo nastavené v
přístroji

Zadejte telefonní číslo,
kterým se požadovaný
přístroj spojí.
Zvolte možnost, kterým
modemem bude
vytvořeno spojení.
Zde se nastaví Modbus
protokol.
Adresa zařízení Modbus
protokolu.
Komunikační heslo
musí být stejné jako
heslo nastavené v
přístroji
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Sériové
rozhraní

Připojeno na

COM1, COM2

Přenosová rychlost

9600, 19200, 38400

Řídící signál

RS232

RS232 Setup rozhraní
(TTL)
RS422-RTS
RS422-DTR
RS485-RTS
RS485-DTR

Komunikační protokol

Seznam
zařízení

Adresa zařízení

Modbus-TCP/IP,
Modbus-Protokol
1 … 255

Komunikační heslo

0

Rozhraní PC, na které
je připojeno zařízení.
Přenosová rychlost
musí souhlasit
s nastavením přístroje.
Když je zařízením
použito rozhraní RS232
nebo propojovací
převodník
s automatickým
přepnutím vysílání a
přijmu.
Když je zařízením
použito setup rozhraní.
Když je zařízením
použito rozhraní
RS422/485.
Doporučení: Použít
speciální Spectra
konvertor přepnutím
vysílání a příjmu.
Zde se musí nastavit
Modbus-protokol.
Adresa zařízení pro
Modbus protokol. Pokud
je jako řídící signál
použito RS232 Setup
rozhraní, je adresa
zařízení ignorována.
Komunikační heslo
musí být stejné jako
heslo nastavené v
přístroji

Po provedení všech potřebných nastavení se přístroj vloží do seznamu
zařízení.
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5.7.2 Seznam zařízení
Všechny nadefinované zařízení jsou zobrazena v seznamu zařízení. Nalézá se
zde také správce pro parametry rozhraní, stejně tak zde můžete přidat nové
zařízení nebo jej dodatečně definovat.

Spojení s vybraným zařízením provedete kliknutím na tlačítko „Binding“.
Pomocí tlačítka CTRL na klávesnici a levého tlačítka myši můžete vybrat více
zařízení najednou (jen pro odstranění ze seznamu).
Po úspěšném navázání spojení se změní tyto dvě ikony.
Připojeno

Nepřipojeno
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5.8 Funkce menu
5.8.1 Soubor (Data)
Nový

(New) Otevře nový setup do pracovní plochy. Hodnoty jsou nastaveny na
výchozí nastavení.

Otevřít

(Open) Otevře existující setup soubor.

Uložit

(Save) Uloží aktuální otevřený setup soubor. Jméno ukládaného souboru se
zadává pouze jednou.

Uložit jako

(Save as) Uloží aktuální otevřený soubor. Jméno ukládaného souboru se
zadává pokaždé.

Zavřít

(Close) Zavře aktuálně otevřený setup soubor na pracovní ploše. Pokud byly
změněny některé z parametrů a nebyly uloženy, zobrazí se výzva k uložení.

Smazat

(Delete) Smaže soubor z pevného disku nebo jiného paměťového nosiče.
Smazaná data jsou nenávratně pryč.

Export jako
RTF text

(Export as RTF text) Touto funkcí se uloží aktuální nastavení jako RTF data.

Tisk

(Print) Po zvolení funkce se nejprve zobrazí výběr pro výběr tisku.

Náhled tisku

(Print preview) Na obrazovce se zobrazí náhled na výslednou stránku k tisku.

Nastavení
tiskárny
Výchozí
nastavení

(Printer setup) Zde se změní nastavení současné tiskárny.

Konec

(Exit) Touto funkcí se program ukončí.

(Default settings) Zde se změní nastavení programu. Většina změn se projeví
až po dalším spuštění programu.
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5.8.2 Editace (Edit)
Zpět

(Undo) Vrátí zpět poslední provedenou akci.

Vpřed

(Restore) Pokud byla použita funkce zpět, je možné použít funkci vpřed pro
návrat o jednu pozici dopředu.

Parametrizace (Parametrization) Odpovídá dvoj kliknutí levým tlačítkem myši na následující
funkce v dialogovém okně.

Konfigurační
úroveň

(Configuration level) Odpovídá dvoj kliknutí levým tlačítkem myši na
následující funkce v dialogovém okně.

Nastavení
pouze přes
Setup

(Settings trought setup only) Odpovídá dvoj kliknutí levým tlačítkem myši na
následující funkce v dialogovém okně.

Kapitola 5.9 „Matematika / logika“
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Info Setup dat

(Setup data info) Odpovídá dvoj kliknutí levým tlačítkem myši na následující
funkce v dialogovém okně.

5.8.3 Přenos dat (Data transfer)
Vytvoření
spojení

(Make connection) Vytvoření spojení se zařízením. Předpokládá se, že je
spojení je již vytvořeno.

Odpojení

(Disconnect) Zruší existující připojení. Nejprve proveďte odpojení pomocí
programu, teprve poté odpojte komunikační kabel.

Přenos dat do
zařízení

(Data transfer to device) Přenese nastavená setup data do zařízení.

Přenos dat ze
zařízení

(Data transfer from device) Načte setup data z přístroje a zobrazí.

Export dat na
CF kartu

(Data export to CF card) Nastavení se uloží na CF kartu. Data z CF karty
potom musí být načteny přímo v zařízení.

Import dat z
CF karty

(Data import from CF card) Načte nastavení z CF karty a zobrazí hodnoty na
pracovní ploše programu.

5.8.4 Extra (Extras)
Povolení
všech funkcí

(Enable program options) Pokud se při instalaci programu nezadalo správné
sériové číslo, pracuje program pouze v 30 ti denním testovacím nebo demo
módu. Touto funkcí můžete program dodatečně registrovat na plnou verzi.

Povolení
funkce
zařízení

(Enable extra codes) Funkce slouží pro pozdější povolení funkcí přístroje
(např. povolení integrátorů a čítačů, matematického a logického modulu).

Kalibrace a
testování

(Calibrate / test) Pomocí této funkce můžete testovat a nastavit zařízení. Tato
funkce je k dispozici pouze po zadání speciálního licenčního čísla.
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Pokud již existuje přenos dat, tak se funkce testování ukončí až po
rozpojení existujícího spojení.

Datum a čas

(Date and time) Funkcí můžete synchronizovat datum a čas přístroje
s počítačem.

Tlačítkem Set dojde k nastavení času přístroje.
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Uložení pozice (Print screen) Uloží do vnitřní paměti Windows aktuální zobrazení obrazovky
zapisovače (Screenshot).
okna
Úvodní okno

(Start picture) Funkcí můžete změnit logo, které se objeví při zapnutí přístroje.

Přihlašovací
text

(Write message text) Funkcí změníte přihlašovací text. Tento text může být
vložen do seznamu událostí.

Změna hesla

(Renew log-in / Alter password) Funkcí se vytvoří / změní heslo.
Aktivace nového hesla při startu:
Po nové instalaci Setup programu nenastane žádná výzva pro zadání jména a
hesla. Automaticky jste přihlášen jako uživatel „Specialista“ s prázdným
heslem.
Spusťte funkci „Renew log-in / Alter password“
Zobrazit vlastnosti

Aktivovat možnost „Alter password after log-in“ a potvrdit kliknutím na
tlačítko OK.
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Zadání hesla, políčko „Old password“ nechte prázdné.

Zadání nového hesla potvrdíte kliknutím na tlačítko OK.
Změna hesla:
Změna hesla se provede stejně jako aktivace v předchozích krocích. Rozdíl je
pouze v tom, že do pole „Old password“ vyplníte staré heslo.
5.8.5 Okno (Window)
U pozice dialogového okna jsou k dispozici obvyklé možnosti
Windows.

Kaskádově

(Cascade) Pokud je otevřeno více oken současně, uspořádá tato funkce okna
do kaskád.

Horizontálně

(Tiled horizontally) Pokud je otevřeno více oken současně, uspořádá tato
funkce okna horizontálně.

Minimalizovat
vše

(Arrange symbols) Všechny otevřená okna se minimalizují, ale neukončí.

Teleservice

(Teleservice) Zvolením funkce se zobrazí okno Teleservice, které je nezávislé
na pozici dialogového okna.
Kapitola 5.5 „Teleservice“

Stav připojení

(Connection status) Zobrazí okno se stavem připojení.
Kapitola 5.3 „Uživatelské rozhraní“
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5.8.6 Informace (Info)
Informace o
programu

(Info on setup) Zde obdržíte číslo verze Setup programu.

Softwarová
dokumentace

(Software documentation) Spuštění softwarové dokumentace ve formátu
PDF.

Registrovaná
licenční čísla

(Registered license numbers) Zde obdržíte licenční číslo programu, které jste
zadali.

Adresář
programu

(Program folder) Zde obdržíte informace o adresáři programu na pevném
disku.

5.9 Matematika / logika
Matematický a logický modul je přístupný pouze jako typové příslušenství.
Musí být aktivní od výrobce nebo dodatečně funkcí Extras → Enable extra
codes.
U těchto modulů se jedná o kanály, které v přístroji neexistují hardwarově, ale
jsou to pouze softwarové funkce.
Matematika

Matematické kanály aktivujete v setup programu „Maths / Logics“ nebo v menu
Edit → Settings through setup only → Math / logic.

V následujícím příkladu je popsána konfigurace matematického kanálu 3

- 70 -

B 70.6510.0 Návod k obsluze

- 71 -

B 70.6510.0 Návod k obsluze
Musíte zvolit vstupní proměnné „Variable a“, „Variable b“ nebo „Time for
moving“, pokud jsou zvoleny standardní funkce jako (rozdíl, poměr, vlhkost,
klouzavá střední hodnota).
Když chcete použít matematické formulace „Formula“, potom její parametry
zadáte přímo do vstupního pole nebo tlačítkem „Formula editor“.
Příklad:
vlhkost

(Humidity)

Příklad: mat.
formule

(Formula)

Matematická formule se může zadat pomocí klávesnice nebo zvolením funkce
editoru.
Po zvolení funkce se objeví následující dialogové okno:
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V levém okně můžete vybrat požadovaný signál a v pravém požadovaný
operátor. Pomocí tlačítka „Add“ vložíte do spodního řádku.
Funkce, která obsahuje závorku () na konci musí být ukončena
závorkou, kterou vložíte sami.
Příklad:
1. vložit SQRT() → SQRT(
2. vložit AE1
→ SQRT(AE1
3. vložit )
→ SQRT(AE1)
Přehled
operátorů

Operátor
+
*
/
(
)
SQRT()
MIN()
MAX()
SIN()
COS()
TAN()
**
EXP()
ABS()
INT()
FRC()
LOG()
LN()

Vysvětlení
Součet
Rozdíl
Součin
Podíl
Otevřená závorka
Uzavřená závorka
Odmocnina
Minimální hodnota
Maximální hodnota
Sinus
Cosinus
Tangens
X větší než Y
Exponent
Absolutní hodnota
Podíl celého čísla
Podíl desetinného čísla
Logaritmus
Přirozený logaritmus
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Příklad
AE1 + AE2
AE1 - AE2
AE1 * AE2
AE1 / AE2
(
)
SQRT (AE1)
MIN (AE1, AE2)
MAX (AE1, AE2, AE3)
SIN (AE1)
COS (AE1)
TAN (AE1)
AE1 ** AE2
EXP (AE1)
ABS (AE1)
INT (AE1)
FRC (AE1)
LOG (AE1)
LN (AE1)
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Funkce
Priorita
Vysoká

Nízká

Funkce
()
SQRT, MIN, MAX, LOG, LN, SIN,
COS, TAN, ABS, EXP, INT, FRC
**
+,-,/
+,-

Logický operátor
Priorita
Operátor
Vysoká
()
NOT, !
AND, &
XOR, ^
Nízká
OR, |

Označení
Závorky
Funkce
Exponent (xy)
Znaménko
Součin, podíl
Součet, rozdíl

Označení
Závorky
Negace
Log. součin
Funkce XOR
Log. součet
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5.10 Abeceda
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079

!
"
#
$
%
&
’
(
)
*
+
,
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0120
0121
0122
0123
0124
0125
0126
0128

P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^

0161
0162
0163
0164
0165
0166
0167
0168
0169
0170
0171
0172
0173
0174
0175
0176
0177
0178
0179
0180
0181
0182
0183
0184
0185
0186
0187
0188
0189
0190
0191
0192
0193
0194
0195
0196
0197
0198
0199
0200
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208

_
‘
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
|
}
~
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¡
¢
£
¤
¥
¦
§
¨
©
ª
«
¬
®
¯
°
±
²
³
´
µ
¶
·
¸
¹
º
»
¼
½
¾
¿
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð

0209
0210
0211
0212
0213
0214
0215
0216
0217
0218
0219
0220
0221
0222
0223
0224
0225
0226
0227
0228
0229
0230
0231
0232
0233
0234
0235
0236
0237
0238
0239
0240
0241
0242
0243
0244
0245
0246
0247
0248
0249
0250
0251
0252
0253
0254
0255

Ñ
Ò
Ó
Ô
Õ
Ö
×
Ø
Ù
Ú
Û
Ü
Ý
Þ
ß
à
á
â
ã
ä
å
æ
ç
è
é
ê
ë
ì
í
î
ï
ð
ñ
ò
ó
ô
õ
ö
÷
ø
ù
ú
û
ü
ý
þ
ÿ
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Zadávání
zvláštních
znaků

(Zvláštní znaky), které se nemohou zadat přímo z klávesnice, se zadají pomocí
levého tlačítka ALT na klávesnici a číselné kombinace v tabulce.

Příklad

Zadání znaku ©:
Nastavit kurzor myší nebo klávesnicí na požadovanou pozici
Stisknout tlačítko ALT a držet
Zadat číselnou kombinaci znaku, tzn. 0169 na pravé numerické klávesnici
Pustit tlačítko ALT

Znaky Azbuky
Abeceda je závislá na jazyku použitého operačního systému
Pokud je nastaven jazyk přístroje na Ruštinu, můžete vkládat znaky Azbuky
číselnými kombinacemi 0192 … 0255.

- 76 -

B 70.6510.0 Návod k obsluze

6 Práva
6.1 Uživatelská práva používání Setup programu
Podle druhu instalace a přihlášení mají jednotliví uživatelé rozdílná práva uvnitř
Setup programu.
Právo

Demo
Údržba
Instalace (Maintainance)
Zápis textu rozhraní
X
Nový
X
X
Otevřít
X
X
Uložit, Uložit jako, Smazat
X
Konfigurace nedokum. param.
Export na CF-kartu
X
Import z CF-karty
X
Tisk
X
Povolení progr. voleb
X
Povolení extra kódů
Změna nastavení rozhraní
X
Změna nastavení zařízení
X
X
Smazání zařízení
Vytvoření nového zařízení
X
X = právo je k dispozici
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Specialista
(Specialist)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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7 PC Programy
7.1 PC vyhodnocovací software (PCA3000)
Podrobný návod k použití PCA3000 naleznete v B 70.9701.0
PCA3000 je profesionální vyhodnocovací software pro analýzu archivovaných
procesních dat.

PCA3000 je ideální software k grafickému a alfanumerickému zobrazení
elektronicky naměřených dat v nejvyšší kvalitě. Software umožňuje práci více
uživatelům, podle způsobu přihlášení. PCA3000 funguje v OS Windows NT,
Windows 2000 a Windows XP.
Paměť dat

Archivní struktura Lifecycle umožňuje zabezpečení a archivaci všech
procesních dat.

Zabezpečení
dat

Archivovaná data se mohou číst přímo z CD-ROM/DVD a zobrazit.

Export dat

Export dat do HTML nebo ASCII-textového souboru (k vyhodnocení v Excelu).

Komunikace

Optimální program pro přenos dat je PCC (komunikační software), který
umožňuje komfortní čtení dat přes rozhraní RS232, RS485, Ethernet, modem a
setup rozhraní.
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7.2 PCA komunikační software (PCC)
Podrobný návod k použití PCA3000 naleznete v B 70.9702.0
PCC je profesionální software pro archivaci, který přenáší data přes rozhraní
(Setup, sériové nebo Ethernet) od zapisovače (resp. více zapisovačů a
regulátorů) a uloží je do PC nebo sítě.
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8 Identifikace přístrojového provedení
8.1 Vysvětlení typu
(1) Základní typ
Obrazovkový zapisovač se 3 analogovými vstupy
Obrazovkový zapisovač se 3 analogovými vstupy společně s
Setup a vyhodnocovacím programem (PCA3000)
Obrazovkový zapisovač se 6 analogovými vstupy
Obrazovkový zapisovač se 6 analogovými vstupy společně s
Setup a vyhodnocovacím programem (PCA3000)

706510/14
706510/24
706510/15
706510/25

X
X
X
X

0000
0064
0128
0256

X X X X
X X X X

22
23

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

008
020
021
260

X X X X

261

X X X X
X X X X
X X X X

265
266
350

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

(2) Externí paměť
Žádná externí paměť
64 MB CompactFlash-paměťová karta
128 MB CompactFlash-paměťová karta
256 MB CompactFlash-paměťová karta
(3) Napájecí napětí
AC/DC 20 … 53V, 48 … 63 Hz
AC 110 … 240V + 10/-15%, 48 … 63 Hz
(4) Typové příslušenství
Rozhraní Ethernet
Lithiová baterie pro paměťové vyrovnání (od výrobce)
Paměťový kondenzátor (místo typového příslušenství 020)
Integrátory a čítače tak jako matematický a logický modul
konfigurovatelné jen ve spojení se Setup-programem
4 binární vstupy, 3 výstupní relé, sériové rozhraní
RS232/RS485 (Modbus, J-Bus)
Dvířka se zámkem (IP54)
Izolace IP65, 4 široké upevňovací prvky
Univerzální nosné pouzdro

Objednávkový
klíč
Příklad
objednávky
1.

Typové příslušenství uvádějte postupně a oddělte desetinnou čárkou
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8.2 Sériové dodávané příslušenství
-

1 Návod k obsluze B 70.6510.0
2 upevňovací prvky resp. 4 upevňovací prvky u typ. příslušenství 266
1 těsnění ovládacího panelu
2 zásuvné šrouby pro upevňovací zámky

8.3 Volitelné příslušenství
-

Setup program, více jazyková verze
PC rozhraní s TTL/RS232 konvertorem a adaptérem
PC rozhraní s USB/TTL konvertorem a adaptéry
PC vyhodnocovací software (PCA3000), více jazyková verze
PCA komunikační software (PCC), více jazyková verze
Konfigurovatelné vstupy na přání zákazníka
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9 Montáž
9.1 Místo pro montáž a klimatické podmínky
Místo pro montáž musí být bez otřesů. Vyhněte se působení
elektromagnetického pole způsobeného např. motory, transformátory atd.
Teplota okolí smí být v rozsahu 0 … +45°C při relativní vlhkosti od ≤ 75% bez
orosení.

9.2 Vestavění
Náhled

Při použití izolace IP 65 se rozměr 26 zvětší na 27.
Vestavění do
rozvodné
desky
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Vestavění

Umístit obrazovkový zapisovač do připraveného otvoru v desce
Nasadit dva upevňovací prvky

Stejnoměrně dotáhnout upevňovací prvky
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Typové
příslušenství
266 (IP65)

U montáže zapisovače s typovým příslušenstvím 266 jsou důležité následující
pokyny:
-

Těsnění musí být nasazeno před montáží

-

místo 2 upevňovacích prvků se použijí 4
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10 Elektrické připojení
10.1 Pokyny k instalaci
Při výběru materiálu vodičů, při instalaci a při elektrickém zapojování přístroje
dbejte na striktní dodržování předpisů, které se vztahují pro elektrické přístroje
do 1 000V.
Práci v místě tak jako elektrické připojení smí v předepsaném rozsahu provádět
pouze proškolený personál.
Přístroj odpojte od sítě, pokud může při práci dojít k dotyku částí pod napětím.
Elektromagnetická kompatibilita (EMV) odpovídá technickým datům uvedených
v normách a předpisech.
Vstupní, výstupní a napájecí vodiče vzájemně prostorově oddělit a nevést
společně paralelně.
Všechny vstupní a výstupní vedení bez spojení k napájecímu napětí musí být
ve stíněném a krouceném provedení vodiče. Stínění musí být uzemněn na
zemní potenciál.
Svorku přístroje PE uzemnit ochranným vodičem. Toto vedení musí mít stejný
průřez jako napájecí napětí.
Na síťové svorky přístroje nepřipojovat žádný další spotřebič.
Přístroj není způsobilý pro instalaci v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Induktivní spotřebiče v blízkosti přístroje, jako např. magnetický ventil s RC
kombinacemi odrušit.

10.2 Technická data
Typový list T 70.6510
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10.3 Plán zapojení
Pohled zezadu
Elektrické připojení smí provádět pouze proškolený personál.

Uspořádání vývodu (pro zásuvné
Symbol připojení
šroubovací svorky)
3 / 6 kanálový obrazovkový zapisovač
Analogové vstupy
Konektor
Termočlánek

1. až 6.

Odporový teploměr ve
dvouvodičovém zapojení

1. až 6.

Odporový teploměr ve
třívodičovém zapojení

1. až 6.

Odporový teploměr ve
čtyřvodičovém zapojení

1. až 6.

Vstupní napěťový signál
≤ 210mV

1. až 6.
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Vstupní napěťový signál
≥ 210mV

1. až 6.

Proudový vstup

1. až 6.

Napájecí napětí
Napájecí napětí

Rozhraní (typové příslušenství)
RS 232C
20.
9 pól. SUB-D-konektor
RS 485
9 pól. SUB-D-konektor

20.

2 RxD příjem dat (receive)
3 TxD vysílání dat (transmit)
5 GND zem
3 TxD+/RxD+ vysílání / příjem
dat +
5 GND zem
8 TxD-/RxD- vysílání / příjem
dat -

Výstupní relé (typové příslušenství)
Relé K1, K2, K3 (přepínací
30.,
kontakt)
31.,32.
Binární vstupy (typové příslušenství)
33.
Napájecí napětí 24V/50mA
6 +24V
5 GND

Binární vstupy
Napěťově řízené

Příklad:
4 Binární vstup 1 Binární vstup 4, řízený
3 Binární vstup 2 vestavěným napájecím
2 Binární vstup 3 napětím
1 Binární vstup 4

LOW = DC –3 … +5V
HIGH = DC 12 … 30V

Setup rozhraní se nachází
na přední straně pod krytem
CompactFlash karty.
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Změny v návodu vyhrazeny výrobcem!

JUMO GmbH & Co.KG
Hausadresse:
Moltkestrasse 13-31
36039 Fulda, Germany
Lieferadresse:
Mackenrodtstrasse 14
36039 Fulda, Germany
Postadresse:
36039 Fulda, Germany
Telefon: +496616003-0
Telefax: +496616003-500
E-mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net

JUMO Měření a regulace s.r.o.
Adresa:
Křídlovická 24a
60300 Brno, CZ
Telefon: 541 321 113
Telefax: 541 211 520
E-mail: info@jumo.cz
Internet: www.jumo.cz
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JUMO Slovensko s.r.o.
Adresa:
Půchovská 8
831 06 Bratislava, SK
Telefon: +421 (2) 44871676
Telefax: +421 (2) 44871676
E-mail: jumo@stonline.sk
Internet: www.jumo.sk

