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Vsebina

1 Uvod
1.1

Uvod
Pred uporabo preberite ta navodila. Navodila shranite na mesto, ki je
dosegljivo vsem uporabnikom.
Prosimo, da nam pomagate izboljšati navodila za uporabo.
Hvaležni bomo za vaše predloge.

H

Vse potrebne nastavitve so opisane v tej knjižici. V kolikor se
bodo pri zagonu naprave kljub temu pojavile težave, prosimo,
da ne izvajate del, ki bi ogrozila veljavnost garancije!
V tem primeru kontaktirajte najbližjo izpostavo ali matič no hišo.

Pri tehničnih vprašanj
t elefonska pomoč Nemčija:
Telefon: +49 661 6003-300 ali -653 ali -899
Telefaks:+49 661 6003-881729
E-mail: service@jumo.net
Avstrija:
Telefon: +43 1 610610
Telefaks:+43 1 6106140
E-mail: info@jumo.at
Slovenija
Telefon: +386 2 421 51 83
Telefaks:+386 2 420 02 64
E-mail: info@jumo.si
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1 Uvod
1.2

Zgradba dokumentacije
Dokumentacija za to napravo je sestavljena iz naslednjih delov:

Navodila za
uporabo
B 70.6030.0

Opis
vmesnika
B 70.6030.2

Pri dobavi naprave so priložena ta navodila. Namenjena so proizvajalcu raznih
naprav in uporabniku s strokovno izobrazbo.
Poleg navodil za montažo in električni priklop, vsebuje tudi informacije o zagonu, uporabi in parametriranju naprave, tipskih dodatkov ter dodatne opreme.
Pri naročilu tipskih dodatkov "RS422" ali "RS485" so priložena navodila
za uporabo. V njih so informacije o komunikaciji z nadrejenimi sistemi.

SetupProgram
B 70.6030.3

Ta navodila opisujejo inštalacijo namestitvenega programa (setup program) in
dajejo informacijo o posebnostih pri upravljanju s tem programom.

Online-pomoč

Online-pomo č (spletna pomo č) je sestavni del namestitvenega programa.
Uporablja se Windows-ova1online-pomoč .

1.2.1

Struktura navodil
Navodila so zgrajene tako, da omogoč ajo uporabniku neposreden dostop v
upravljanje in konfiguracijo naprave. To pomeni, da so poglavja, ki opisujejo
poteke, ki se načeloma opravijo enkrat, nahajajo na koncu teh navodil. To se
tiče opis naprave, tipski opis, montaža in električni priklop.

1. Microsoft in Windows sta zaščitena blagovna znaka podjetja Microsoft Corporation
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1 Uvod
1.3

Tipografske konvencije

1.3.1

Opozorilni znaki
Znaka za pozor in previdno se uporabljata v teh navodilih pod naslednjimi
pogoji:

V

Previdno
Ta znak se uporablja, če lahko zaradi nenatančnega upoštevanja navodil ali
neupoštevanja navodil pride do poškodb ljudi!
Pozor

A

Ta znak se uporablja, če lahko zaradi nenatan čnega upoštevanja navodil ali
neupoštevanja navodil pride do poškodb naprave ali podatkov!

E
1.3.2

Pozor
Ta znak se uporablja v primeru, ko je potrebno upoštevati varnostna navodila
pri delu z vgradnimi elementi pri katerih lahko pride do elektrostatičnega

razelektrenja.

Opozorilni znaki

H

Opozorilo

v

Napotek

1

abc

Ta znak se uporablja v primeru, ko morate biti pozorni na nekaj posebnega.

Ta znak opozarja na nadaljnje informacije v drugih navodilih, poglavjih ali
odstavkih.
Opomba
Opombe se nanašajo na določ ene dele teksta. Opombe so sestavljene iz dveh
delov:
Opombe v tekstu ali kot opombe pod črto.
Opombe v tekstu so oštevil čene z naraš čajo čim števil čenjem.
Navodila za rokovanje

h

Ta znak prikazuje opis izvajajočega delovanja.
Posamezni delovni koraki so označeni s to zvezdico, npr.:

h pritisniti
Potrditev z E

h Tipko
h
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1 Uvod
1.3.3 Načini prikaza
Tipke

h+E

Tipke so prikazane z okvirjem. Možni so simboli ali teksti. Pri več funkcijskih
tipk se zmeraj uporabi tekst, ki ustreza trenutni funkciji.
Teksti na ekranu

ProgramManager
Editiranje !
podatki

12

Teksti, ki se prikazujejo v Setup-programu, so označeni s poševno pisavo.
Točke menija
Točke menija Setup-programa, ki označene v teh navodilih za uporabo, so
predstavljene s poševno pisavo. Ime menija, to č ka menija in podmenijska
točka so ločene z znakom „! “ .

2 Opis naprave
2.1 Elementi prikaza in upravljanja
LED za prikaz motenj
sveti rdeč e, ko je konec papirja, zaustavljeno registriranje s
tipko S ali ko je bilo registriranje prekinjeno z eksterno zaustavitvijo
24-mestni zelen LEDmatrični-prikaz

Setup-vmesnik
(za pokrovčkom LED
prikaza)

Tiskalna glava
Tipke za
upravljanje in programiranje

Vrata ohišja
Registrirni papir

Ploščica za ozna čevanje merilnih mest
Vgradno ohišje po DIN 43 700 iz pocinkanega jekla
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2 Opis naprave
2.2 Princip upravljanja
Za lažji pregled upravljanja in programiranja naprave, so posamezni paramtri in funkcije razdeljene na več nivojev.
- Osnovni položaj
- Upravljalni nivo
- Parametrski nivo
- Konfiguracijski nivo 1
- Konfiguracijski nivo 2
- Konfiguracijski nivo 3
Nivoji

Parametri

Podparametri

Izbor/
vnos vrednosti

Osnovni položaj

Upravljalni nivo

Parametrski
nivo

Status pisanja

Merilni vhod
kanal 1

Konfiguracijski
nivo 1

Merilni vhod

Merilni vhod
kanal 2

MERILNI VHOD

2 MERILNI VHOD

Prikaz:
KONFIGURACIJSKI
NIVO 1

Tip: tok

2 TIP: TOK

Nivoji parametri in podparametri so zgrajeni v drevesno strukturo. Izhodišče
je osnovni položaj, ki se razveji v posamezne nivoje in od tu naprej v posamezne
parametre, ter če obstajajo, v podparametre.
V kolikor se naj določeni parameter spremeni, izhajate iz ustreznega nivoja do
tega parametra.
S tipko E zaženete postopek editiranja.
V kolikor ima parameter več podparametrov, le-te dosežete s tipko E.
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2 Opis naprave
Funkcije
tipk

e

Osnovni položaj

Upravljalni položaj

Po pravilnem vnosu št.
kode v parametrskih in
konfiguracijskih položajih

Hitra pomična hitrost
papirja ob zaustavitvi
registriranja

-Prekinitev vnosa
parametrov
(Exit)

-Prekinitev vnosa
parametrov
-Zapuščanje nivoja

-Zapuščanje nivoja

S

Start/stop
registriranja

Start/stop
registriranja

Stop
-pri vrednostih:
izbira decimalnega
mesta
-pri tekstih:
hitra izbira
znakov:
skok na “ “, “0“,
“A“, “a“, “°“, “2“, “À“,
“à“

F

Funkcijska tipka
(predvidena za
posebne funkcije) 1

Funkcijska tipka
(predvidena za
posebne funkcije)

-----------------

l, r

-----------------

----------------

Premik kurzorja na
levo/desno
(izbor decimalnega mesta)

h, R

Izbor prikaza:
- oznaka naprave,
datum & čas
- merilne vrednosti
kanalov
- stanje sistema

-Izbor parametra

-Izbor parametrov

-Izbor kanalov

-Izbor kanalov

-Izbor vrednosti iz
vrednostne tabele

-Izbor vrednosti iz
vrednostne tabele

Preklop med cikličnim
in statičnim
prikazom

-Inicializacija vnosa
parametrov

-Inicializacija vnosa
parametrov

-Potrditev
vnosa

-Potrditev
vnosa

-Potrditev poročila
napak

-Potrditev poročila
napak

E

-Vnos številk:
-Vnos teksta-/številk:
sprememba izbranega sprememba izbranega
mesta
mesta

Kombinacije tipk:

l+r

Prikaz poročil o
statusu/napakah
vklop/izklop

-----------------

-----------------

h+R

Menjava na naslednji
nivo

Menjava na naslednji
nivo

Menjava na naslednji
nivo

1. F- tipka (min. 4s pritisniti) v standardni verziji: izpis skaliranja vseh
aktiviranih kanalov (status pisanja = vklop (EIN)).
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2 Opis naprave
Za vsako spremembo parametrov (podparametrov) velja:
Potrditev
parametrov

V primeru, da ne obstaja noben podparameter več, se s tipko E vsi podatki, ki se nahajajo v parametru, shranijo v spomin.

Prekinitev
programiranja

Programiranje se lahko prekine znotraj določ enega parametra s pritiskom na
tipko e .

H

V kolikor še zadnji podparameter ni potrjen, se že editirani podatki
parametra ne shranijo.
Stari podatki iz parametra ostanejo shranjeni.

Poročila o
napakah med
programiranjem

V primeru, da med programiranjem pride do poročil o napakah zaradi napak pri
vnosu, je potrebno le- te potrditi s tipko E. V nasprotnem primeru, ni mogoče nadaljevati s programiranjem.

Izbor

Izbor sestavlja spisek opcij:
Za izbor opcije se uporabljajo tri tipke:
h S tipkama h in R izberemo opcijo
h Potrditev izbora s E .

NEMŠKI JEZIK

ANGLEŠKI JEZIK

FRANCOSKI JEZIK
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2 Opis naprave
Vnos teksta/
vrednosti

Za vnašanje podatkov se uporablja 5 tipk:
h izbira želenega mesta s tipkama l in r
h spreminjanje vrednosti izbranega mesta s tipkama
h in R
h premikanje decimalnega mesta s tipko S
h potrditev vnosa vrednosti s E

H

V primeru napačnega vnosa se na prikazu pojavi poročilo o napaki

v Poglavje 12.1 „poročila o napaki“
Poročilo o napaki se mora potrditi s tipko E .
Potem se lahko vnese nova vrednost.

Za vnos tekstov se uporablja 5 tipk:
h spreminjanje vrednosti izbranih znakov s tipkama l in r
h izbiranje novih znakov s tipkama h in R
(hitri izbor znakov s tipko S)
h potrditev teksta s tipko E
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2 Opis naprave
Zapora
tipkovnice

V primeru, da je registrator opremljen s tipskim dodatkom „binarni vhodi“, obstaja možnost, da s sklenitvijo izbranega vhoda v povezavi s parametrom
konfiguracijski položaj 3 -> zapora tipkovnice zapremo tipkovnico.
Naslednje tipke oz. funkcije so v osnovnem položaju blokirane:
- e

Pospešitev hitrosti pomika papirja, v primeru, da je zaustavljena registracija

- S

Start/stop registracije

- F

Funkcijska tipka za aktiviranje skaliranja

- h + R Menjava iz osnovnega položaja v upravljalni položaj
Določene funkcije tipk so v osnovnem položaju izvedljive, kljub zapori tipkovnice:
- l + r Vklop/izklop poročil o napakah
- h,R

Izbor kanala

- E

Preklop med cikličnim in statičnem prikazu

Dokler je registrator v upravljalnem nivoju ali v enem od konfiguracijskih nivojev,
zapora tipkovnice ne vpliva na napravo. Zapora tipkovnice se aktivira ob zapuščanju teh nivojev v primeru, da je binarni vhod sklenjen.
Ponovni priklic upravljalnega ali konfiguracijskega nivoja je spet možen pri odprtem binarnem vhodu.
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2 Opis naprave
Osnovni položaj

Po namestitvi napajalne napetosti in inicializaciji je registrator v osnovnem
položaju. Merilne vrednosti se sprejemajo, obdelujejo in registrirajo.
Na 24mestni LED-matrici se prikažejo:
- oznaka naprave, datuma in č as
(Prikaz časa je možno izklopiti. Od programske verzije 105.02.XX naprej s
pomočjo parameta v parametrskem nivoju -> Izklop prikaza č asa)
- številke kanalov in merilne vrednosti (vključ no z enoto) vseh aktivnih kanalov (po parih)
- številke kanalov, oznaka in merilne vrednosti (vključ no z enoto) vseh aktivnih
kanalov (po tekočem zaporedju)
- poročila o statusu in napaki
- teksti vmesnika
v poglavje 10.6 „vmesnik (RS422/RS485)“
- poljubni teksti
Prikaz se vrši ciklič no ali statično:
ciklični prikaz
Avtomatski preklop na naslednji prikaz po cca. 3 s.
statični prikaz
Stati čni prikaz se v osnovnem položaju aktivira in deaktivira s E .
V aktiviranem položaju se ohrani trenutni aktualni prikazer in se redno aktualizira.
Vsebina prikaza se lahko menja v osnovnem položaju s tipkama h in R .
Poročila o statusu in napakah se prikažejo redno z utripajoč im tekstom namesto
aktualnega prikaza.
Prikaz poročil o statusu in napakah se lahko aktivira in deaktivira s l + r.

H

V primeru da je merilna vrednost izven veljavnega merilnega obmč ja A/D-pretvornika (out of range) ali če je prišlo do zloma tipala se
namesto vrednosti prikaže ">>>>>>".

S tipko S-se registracija prekine in spet nadaljuje. V zaustavljenem položaju utripa na prikazovalniku „STOPP“.
V zaustavljenem položaju se s tipko e aktivira hiter pomik papirja.
S tipko F (min. 4s pritisniti) se štarta tisk skaliranja.
V upravljalni nivo se pride s hkratnim pritiskom na tipki h + R.
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2 Opis naprave
Primer za osnovni položaj pri 6-kanalni napravi.
ZGRADBA28 03.11.98 08 : 54

h
1 -5.321m/h

3 +76.20°C

R

2 +34.67°C

h

5 +35.08°C

Prikaz prvih 2 kanalov v eni sliki

R

4 +20.35bar

h

Prikaz oznake naprave, datuma in časa

Prikaz naslednjih 2 kanalov v eni sliki

R

6 +007.4obr./m Prikaz naslednjih 2 kanalov v eni sliki

h

R

1 TRAK -5.321m/h

h

Prikaz 6 kanalov v ločeni sliki

R

2 KOTEL +34.67°C

h

R

3 MOT. LEZAJ +76.20°C

h
4 PRITISK

R

+20.35 bar

h

R

5 TEMP.ZRAKA. +35.08°C

h

R

6 PREN.OS +007.4U/m
Upravljalni nivo

V upravljalni nivo se iz osnovnega položaja pride s pomočjo tipk
h + R, iz parametrskega nivoja pa s tipko e.
V tem nivoju sta še vedno aktivni sprejem in obdelava merilnih vrednosti.
Naslednji parametri se lahko spreminjajo:
- pomik papirja
- testni izpis
- servisni izpis
- številka verzije (samo prikaz)

H
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V primeru aktiviranega osnovnega nivoja se naprej opravljajo zajem, obdelava in registriranje merilnih vrednosti kot tudi nadzor
mejne vrednosti.

2 Opis naprave
Parametrski
nivo

V parametrski nivo se pride iz upravljalnega nivoja s pomoč jo tipk h + R, iz
konfiguracijskega nivoja pa s tipko e.
Parametrski nivo in konfiguracijski nivoji so zaščiteni s štirimestno kodno številko.
Obstajata dve različ ni kodni številki:
- kodna številka za omejen parametrski sestav (tovarniško 9200)
- kodna številka za polni parametrski sestav (tovarniško 9210)
Kateri parametri spadajo k omejenemu parametrskemu sestavu, se dolo č i v
Setup-programu pod Editieren (editiranje) !Gerätebedienung (upravljanje)… .
Parametri, ki za aplikacijo niso potrebne ali se nastavijo samo enkrat, se lahko
tu ozna č ijo. Po prenosu podatkov novega Setup-a se ozna č eni parametri ne
prikazujejo več .
Pri vnosu ene od obeh kodnih številk se prekineta
- zajem merilnih vrednosti ter
- registracija.
Razen tega se
- dogodki ne zajamejo več ,
- reporti prekinejo in zavzamejo začetni položaj,
- mejne vrednosti ne nadzorujejo več,
- koda modula za matematike ne izvaja več ,
- postavi izhod za poročilo o motnji postavi v položaj motnja,
- vsi ostali izhodi postavijo v zadnji položaj.
Parametri se lahko zdaj nastavijo.

H

V primeru, da je bila vnešena napačna številka kode, ostane naprava v položaju normalnega obratovanja. Aktivni so zajem, obdelava
in registracija merilne vrednosti.
Parametri se lahko pogledajo, ni jih pa možno nastavljati.

H

Številke kode se lahko spremenijo s pomočjo Setup-programa
(Editieren (editiranje) !Codenummern (kode)…) ali na napravi.
v Poglavje 4.2 „Tabela konfiguracijskih parametrov“

H

Izvorne JUMO številke kode se po vnosu druge številke kode
prepišejo in niso ve č veljavne.
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2 Opis naprave

H
H

V primeru, da se za številke kode določijo enake številke, se ta številka kode interpretira za polni parametrski sestav.

Releji eksternega relejnega sklopa ER8 ostanejo v trenutni poziciji. Krmilijo se lahko spet potem, ko je naprava v upravljalnem
nivoju ali v osnovnem položaju.

Po vnosu veljavne kode se lahko spremenijo v parametrskem nivoju naslednji
parametri:
- jezik
- datum & čas
- poletni čas
- svetlost prikaza
- prikazovanje časa
Konfiguracijski
nivo 1

V konfiguracijskem nivoju 1 se konfigurirajo specifič ni parametri kanala.
V konfiguracijski nivo se iz parametrskega nivoja pride s pomočjo tipk
h + R, iz konfiguracijskega nivoja 2 s tipko e.

H
H

V primeru, da je bila koda v parametrskem nivoju pravilno vnešena,
se v tem nivoju prekine zajem in registriranje merilnih vrednosti.
Parametri se lahko pogledajo in spremenijo.

Releji eksternega relejnega sklopa ER8 ostanejo v trenutni poziciji. Krmilijo se lahko spet potem, ko je naprava v upravljalnem
nivoju ali v osnovnem položaju.

Konfiguracijski nivo 1 vsebuje naslednje specifične parametre kanalov:
- status pisanja
- merilni vhod
- skaliranje
- oznaka kanalov
- limitkomparator
- obratovanje pri mejni vrednosti
- zoom
- območje prikazovanja
- registracija max. vrednosti
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2 Opis naprave
Konfiguracijski
nivo 2

V konfiguracijski nivo 2 se pride iz konfiguracijskega nivoja 1 s pomočjo tipk
h + R, iz konfiguracijskega nivoja 3 pa s tipko e.

H
H

V primeru, da je bila koda v parametrskem nivoju pravilno vnešena,
se lahko parametri pogledajo in spremenijo.

Releji eksternega relejnega sklopa ER8 ostanejo v trenutni poziciji. Krmilijo se lahko spet potem, ko je naprava v upravljalnem
nivoju ali v osnovnem položaju.

Konfiguracijski nivo 2 vsebuje naslednje globalne parametre:
- oznaka naprave
- open-collector izhod
- podajanje papirja pri modusu mejne vrednosti
- časovno obratovanje
- tisk spremembe podajalne hitrosti
- tisk teksta „Netz-Ein“ (vklop naprave)
- tisk teksta „Netz-Aus“ (izklop naprave)
- tisk skaliranja
- tisk časa
- tisk številke kanala
- report
- zač etni tekst
- konč ni tekst
- prednastavitev
- kodna številka
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Konfiguracijski
nivo 3

V konfiguracijski nivo 3 se pride iz konfiguracijskega nivoja 2 s pomoč jo tipk
h + R.

H
H

V primeru, da je bila koda v parametrskem nivoju pravilno vnešena,
se v tem nivoju prekine zajem in registriranje merilnih vrednosti.
Parametri se lahko pogledajo in spremenijo.

Releji eksternega relejnega sklopa ER8 ostanejo v trenutni poziciji. Krmilijo se lahko spet potem, ko je naprava v upravljalnem
nivoju ali v osnovnem položaju.

Konfiguracijski nivo 3 vsebuje parametre, ki spadajo pretežno k tipskim dodatkom
ter modulu matematike:
- relejni izhod1
- modul matematike
- vmesnik2
- eksterni tekst1
- eksterni tekst povezan z binarnim vhodom Text1
- eksterni stop1
- eksterno podajanje1
- števec dogodkov1
- eksterno skaliranje1
- eksterni report1
- zaklepanje tipkovnice1
- sledi dogodkov

1. Parametri se lahko nastavljajo samo, če ima naprava tipska dodatka
„binarni vhodi“ in „vmesnik za ER8“.
2. Parameter se lahko nastavlja samo, če ima naprava tipski dodatek „RS 422“
ali „RS 485“,
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3 Upravljanje in vizualizacija
Naprava ima več možnosti priključene merilne vrednosti na registrirnem papirju
izdati, nadzorovati in krmiliti.
Na razpolagi so funkcije:
- za nadzor mejne vrednosti s limitkomparatorji
- za Open-Collector izhode
- za različne pomične hitrosti papirja
- za grafični tisk
- za tekstovni tisk

3.1 Nadzor mejne vrednosti z limitkomparatorji
Za nadzor merilnih mejnih vrednosti je na razpolago 8 limitkomparatorjev. Nastavljivi so s parametrom Konfigurationsebene 1 (konfiguracijski nivo 1)! Limitkomparator. S podparametri se lahko določ ijo mejne vrednosti, meje histerez, teksti, funkcije limitkomparatorja (lk) in obnašanje pri zlomu tipala.
Pri prekora č itvi vnešenih mejnih in histereznih vrednosti se vrši tisk kot je opisano v poglavju o tekstovnem tisku.
v Poglavje 3.5.4 „teksti limitkomparatorja, eksterni tekst, eksterni tekst povezan z binarnim vhodom"
Limitkomparatorji dajo vrednost stanja limita logi č no 0 ali 1.
S pomo č jo podparametra Lk-funkcija - se soodloč a o vrednosti stanja limitkomparatorja.
Lk-funkcija: lk7

stanje limita

1

0

histereza
spodaj

histereza
zgoraj

mejna vrednost merilna vrednost
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3 Upravljanje in vizualizacija
Lk-funkcija: lk8

stanje limita

1

0

histereza
spodaj

histereza
zgoraj

mejna vrednost merilna vrednost

Dodatno k tekstovnem izpisu se lahko rezultat vodi na
-

limitkomparatorje 1 do 3 na Open-Collector-izhode 1 do 3

in/ali
-

limitkomparatorje 1 do 8 na relejne izhode 1 do 8 (opcija).

H
H
H
H

26

Relejni izhodi so dobavljivi kot opcija (tipski dodatek ER8).
vPoglavje 10.3 „eksterni relejni sklop ER8“

Stanje limitkomparatorjev se lahko dokumentirajo na registrirnem
papirju s sledmi dogodkov.

vPoglavje 3.4.2 „sledi dogodkov“

Obnašanje limitkomparatorjev pri prekoračitvi merilnega območja
oz. zlomu tipala se lahko nastavi s parametrom Konfigurationsebene 1 (konfiguracijski nivo 1)➔ Limitkomparator ➔ Fühlerbruch
(zlom tipala).
Mejne vrednosti se lahko v obliki markerjev („l“) skupaj s skaliranjem
natisnejo.

vPoglavje 3.5.8 „skaliranje“

3 Upravljanje in vizualizacija
3.2 Open-Collector-izhodi
Naprava ima štiri Open-Collector-izhode. Izhodi 1 do 3 so k limitkomparatorjem 1 do 3 dodeljeni, izhod 4 služi za izhod motenj. S pomoč jo Konfigurationsebene 2 (konfiguracijski nivo 2)! Open-Collector se lahko aktivirajo izhodi.
Izhod
motenj

Izhod motenj se lahko uporabi za signalizacijo motnje. Med rednim delovanjem naprave je izhod aktiven - pri kakšni motnji, napaki ali č e je status v
parametru Konfigurationsebene 2 (konfiguracijski nivo 2) !Open-Collector
na AUS (izklop), postane inaktiven.
Naslednji vzroki pripeljejo do poroč ila o motnji:
- konec papirja
- izklop mreže
- prazne baterije naprave
- ni komunikacije z eksternim relejnim sklopom ER8
- fatalna napake
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3 Upravljanje in vizualizacija
3.3 Različne hitrosti pomika papirja
Za optimalno interpretacijo merilnih vrednosti na registrirnem papirju je točkovni tiskalnik opremljen z različnimi hitrosti pomika papirja.
Normalna
pomična
hitrost

Papir potuje s hitrostjo, ki je programirana pod parametrom v upravljalnem nivoju ! Papiervorschub (pomik papirja).

Mejno
obratovanje

Ob prekorač itvi programiranih mejnih vrednosti (Konfigurationsebene 1
(konfiguracijski nivo 1) ! Grenzwertbetrieb (obratovanje pri mejni vrednosti))
se vrši preklop na programirano hitrost podajanja papirja (Konfigurationsebene 2 (konfiguracijski nivo 2)) ! Vorschub Grenzwertbetrieb (pomik pri
mejni vrednosti)).

H

Za preprečitev prepogostih menjav pomične hitrosti je nastavljena
preklopna histereza v vrednosti 0,5% okoli preklopne točke.
Preklopna histereza zadeva skaliranje in Zoom.

x (Ze - Za) x 0,01
Histereza = (Se - Sa)----------------------------------------------------------100

Se = Skalierungsende (konec skaliranja)
Sa = Skalierungsanfang (začetek skaliranja)
Ze = Zoomende (konec zoomiranja)
Za = Zoomanfang (zač etek zoomiranja)

Eksterni
pomik

S signalom na binarni vhod (tipski dodatek) se lahko preklopi na programirano
pomi čno hitrost papirja, ki se lahko spremeni pod Konfigurationsebene 3
(konfiguracijski nivo 3) !Externer Vorschub (eksterni pomik).

Časovno
obratovanje

Ta pomič na hitrost papirja je veljavna znotraj nastavljivega časovnega območja in se določ i v parametru Konfigurationsebene 2 (konfiguracijski nivo)!
Zeitbetrieb (časovno obratovanje).
Pri nastavitvi začetni čas = konč ni čas, časovno obratovanje ni aktivno.
Pri posameznih hitrosti pomika veljajo različ ne prioritete.
vPoglavje 3.5.6 „Preklop pomič ne hitrosti papirja“

28

3 Upravljanje in vizualizacija
3.4 Grafični izpis
To č kovni tiskalnik ima tiskalno glavo, ki neodvisno od število kanalov vedno
ima šest barvnih pisal. Pri 3-kanalni verziji je zaporedje barv vijolična, rdeč a,
črna, vijolična, rdeča, črna ter pri 6 kanalni verziji vijolična, rdeča, črna, zelena, modra, rjava. Zato se pri 3-kanalni verziji podvoji čas delovanja tiskalne glave. Če se pri 3-kanalnem toč kovnem tiskalniku s Setup-programom
dolo čijo barve, ki niso na razpolago (zelena, modra, rjava), se avtomatsko
nadomestijo (vijolična, rdeča, črna). Tisk merilnih vrednosti in teksta poteka
vedno samo v eno smer (unidirektni tisk).

Čas, ki je potreben za tisk ene vrstice se določ i s številom točk, ki se potrebujejo v tej vrstici. Pri maksimalnem številu točk je za tisk ene vrstice potrebnih ca. 12 sekund.
Z naraščajočo pomično hitrostjo se naj natisnejo več merilnih vrednosti in
s tem ve č vrstic. Zato mora tiskalnik č as, v katerem poskuša natisniti eno
vrstico, z naraščajočo hitrostjo zmanjšati. Č asi se lahko povzamejo po spodnji tabeli.
pomik (mm/h)
5
10
20
60
120
240
300
360
600
720

minimalni čas za vrstico (s)
288
144
72
24
12
9
6
5
4.8
4

Do pomi č ne hitrosti 120mm/h se lahko vsaka poljubna vrstica v navedenem
č asu natisne, ker nikoli ni potreben čas več ji od 12 sekund. V primeru, da se
pri večjih pomič nih hitrosti potrebuje več časa za tisk ene vrstice, kot je navedeno
v tabeli, se ta č as kompenzira z odgovarjajoč im večjim pomikom naslednje
vrstice.
Primer:
Pri pomi č ni hitrosti 300mm/h poskuša toč kovni tiskalnik (glede na tabelo)
vsakih 6 sekund natisniti eno vrstico. Za tisk aktualne vrstice je pa bilo potrebnih 9 sekund. To se kompenzira s tem, da se pomik v naslednji vrstici
poveč a za 50%.
To č kovni tiskalnik je razvit tako, da so natisnjene krivulje vedno dobro
prepoznavne. Tako je z izmenjavajoč em se tisku barv prepre čeno, da bi prišlo
pri enakih merilnih vrednosti do pomešanja ter potrate barv.

29

3 Upravljanje in vizualizacija
Primer:
Padejo tri krivulje eno čez drugo, se v izmenjavajočem načinu tiska nobena
toč ka večkrat natisne, temveč se za vsak posamezni kanal izmenično natisne.

Tri krivulje padejo eno čez drugo

Nobena točka se ne natisne večkrat
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3 Upravljanje in vizualizacija
3.4.1

Krivulje merilnih vrednosti
Krivulje merilnih vrednosti so tovarniško nastavljene tako, da se natisnejo
čez celoten papir. S parametroma zoom in prikazovalnim območ jem obstaja
možnost vpliva na izpis.

Zoom

V zoom načinu obratovanja se lahko povečano izriše en izsek celotnega merilnega območja. Zoom nač in se aktivira s parametrom Konfiguracijski nivo 1!
Zoom.
Vnos za četne vrednosti (ZOOM-ANF) in konč ne vrednosti (ZOOM-END) se
vrši v % in se izračuna:

( Mk - Sa ) ⋅ 100 %
ZOOM-ANF = ----------------------------------------Se - Sa
( Mg - Sa ) ⋅ 100 %
ZOOM-END = ----------------------------------------Se - Sa
Mk = najmanjša vrednost merilne vrednosti
Mg = največja vrednost merilne vrednosti
Sa = začetek skaliranja
Se = konec skaliranja
Razlika med zač etkom in koncem mora znašati minimalno 10%.
Primer:
Izbran je napetostni vhodni signal v merilnem območ ju od 0 … 10V ter območ je skaliranja nastavljeno na 0 … 2000m/h. Na registrirnem papirju se naj
natisne območje 500 … 1500m/h.

( 500m/h – 0m/h ) ⋅ 100 %
ZOOM-ANF = ---------------------------------------------------------- = 25 %
( 2000m/h – 0m/h )
( 1500m/h – 0m/h ) ⋅ 100 %
ZOOM – END = ----------------------------------------------------------------------- = 75 %
( 2000m/h – 0m/h )
Območje
prikaza

S pomoč jo tega parametra se lahko določ i območje na registrirnem papirju,
na katerem se merilna krivulja natisne. Izbere se lahko celotna širina 100mm
ali samo del območja. S tem se lahko doseže, da se vsi kanali natisnejo eden
poleg drugega (v obliki trakov).
Območ je prikaza se aktivira s parametrom Konfiguracijski nivo 1
! Darstellbereich (Območje prikaza).

Registracija
najvišje
vrednosti

Toč kovni tiskalnik lahko mnogo več vrednosti zajame kot natisne. Pri pomični
hitrosti npr. 20 mm/h se samo ca. vsaka 24. merilna vrednost na papirju registrira.
Funkcija registracije najvišje vrednosti, ki je na razpolago od verzije programske opreme 105.02.XX, lahko to stanje odpravi.
Registracija najvišje vrednosti = AUS (izklop):
Pri izklopljeni registraciji najvišje vrednosti se na papir registrira trenutna vrednost v času tiska.
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Registracija najvišje vrednosti = EIN (vklop):
Pri vklopljeni registraciji najvišje vrednosti sledi interno pomnjenje minimalne in
maksimalne merilne vrednosti med dvema tiskanimi vrsticami. Ta minimalna in
maksimalna vrednost se natisne pri vklopljeni registraciji najvišje vrednosti. Ena
prednost registracije najvišje vrednosti je v tem, da na registrirnem papirju tudi
pri počasni pomič ni hitrosti in po tisku teksta v nač inu "prekinitev krivulje merilne vrednosti" ("Messwertkurve unterbrechen") se lahko pridobi vsaj vtis o
poteku merilne vrednosti.
Registracija najvišje vrednosti se lahko s parametrom Konfiguracijski nač in 1
!Registracija najvišje vrednosti (Spitzenwertregistrierung) vklopi in izklopi.
Dodelitev barv

3.4.2

Barve, ki se natisnejo v merilnih krivuljah, se lahko s pomočjo namestitvenega
programa nastavijo.
V osnovnem položaju se pri 3-kanalni napravi dodelijo barve vijolična, rdeča in
črna h kanalom 1 … 3.
Pri uporabi 6-kanalne naprave se poveča število barv za zeleno, modro in rjavo
za kanale 4 … 6.

Dogodkovne sledi
Dodatno h krivuljam merilne vrednosti nudi točkovni tiskalnik možnost izpisa do
osem dogodkovnih sledi. Kot izvor lahko služijo tako limitkomparatorji kot tudi
"binarni vhodi" (tipski dodatek).
Izbira izvora in sledi s parametrom Konfiguracijski nivo 3 (Konfigurationsebene
3) !sledi dogodkov (Ereignisspuren).

S pomoč jo namestitvenega programa lahko izbiramo štartno pozicijo dogodkovnih sledi na registrirnem papirju med 0 … 100%.
V primeru, da niso izbrane vse dogodkovne sledi, nastane na tem mestu vrzel.
Tako leži vsaka sled vedno v enaki razdalji k podani štartni poziciji.

Barvna dodelitev

Pri 6-kanalni verziji se barve vijolična, rdeč a, črna, zelena, modra, rjava,
vijolična in rdeča dodelijo k dogodkovnim sledem 1 … 8. Pri 3-kanalni verziji
se barve zelena, modra, rjava nadomestijo z vijolično, rdečo, črno.
S pomočjo namestitvenega programa se lahko barve spremenijo.
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3.5 Tisk teksta
Točkovni tiskalnik lahko dodatno k diagramski liniji natisne tekst. Tisk teksta
služi za komentiranje diagramske linije in za registriranje dogodkov. Znaki se
natisnejo to č kovno v 7 x 9 matrici.

3.5.1

Prioritete tiska
Obstaja več tipov tekstov, katerim lahko s pomočjo namestitvenega programa
dodelimo prioriteti in modus tiska. Ti prioriteti odločata o kriterijih prekinitve pri
istočasni zahtevi o tisku teksta:
Za vse naslednje razlage velja:
- Tekst 1 = Tekst z visoko prioriteto
- Tekst 2 = Tekst z nizko prioriteto
V primeru, da se tiska tekst 2, medtem pa pride zahteva po tisku teksta 1, potem se prekine tisk teksta 2 in tekst 1 se natisne. Prekinjeni tekst se ne natisne do konca ter se tudi ne natisne za nazaj.
V primeru, da pride do zahteve za tekst 2, medtem ko se tekst 1 tiska, se
natisne tekst 2 potem, ko je natirnjen tekst 1.
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Primer:
Od 12:00 do 12:05 ure se tiska report z visoko prioriteto. Ob 12:02 ure se
prekorač i mejna vrednost, tako da se tekst, ki zraven spada naj natisne.
Ker v tem času tisk teksta ni možen se natisne po konč anem reportu.

čas

zahteva za tisk teksta

tiska se

12:07
12:06

12:02 prekoračitev mejne vrednosti

12:05
12:04
12:03
12:02

prekoračitev mejne vrednosti

report

12:01
12:00

report

V primeru, da se teksti, ki imajo enako prioriteto ne morejo natisniti takoj,
je zaporedje v katerem se teksti natisnejo neodvisno od časovnega zaporedja
dogodkov, ki spadajo zraven. Zaporedje se vzpostavi po internem zaporedju
v napravi.
- začetni tekst
- tekst pri preklopu pomika
- report
- eksterni tekst
- eksterni tekst v povezavi z binarnim vhodom
- teksti limitkomparatorja
- izpis števcev dogodkov
- specifični teksti
- eksterno skaliranje
- tisk časa
- ciklično skaliranje
- številke kanalov
Primer:
Pri enaki konfiguraciji prioritet se na primer natisne čas pred cikličnim skaliranjem.
Gre pisalec v položaj stop ali se izklopi, se izbrišejo vse zahteve, ki še niso bile
izpolnjene in vse, ki so prispele v tem času. Izpis teksta se po novem pričetku
registriranja ne povzame.
Izjema: Zahteva za izpis reporta se v stanju stop ne briše, izpis reporta se prične po izklopu funkcije stop. V primeru, da se prekine tekoč i izpis reporta s
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funkcijo stop, se tudi po ponovnem startu registriranja ne nadaljuje več.
V naslednjih primerih se čakajoče zahteve za izpis teksta zavržejo in novo
prispele ignorirajo:
- točkovni tiskalnik preide v položaj stop
- točkovni tiskalnik se izklopi
Izjema je poročilo.
v poglavje 3.5.5 „Poročilo“
Za položaj stop, servisni ter testni izpis so naslednje trdne prioritete oddane:

Prioriteta

Tekst

večja

-

stop s S-tipko, eksterni stop, ni papirja,
konfiguracija s tipkovnico ali namestitvenega programa

-

testni izpis

-

servisni izpis

-

tekstovni tisk po konfiguriranem spisku prioritet

manjša
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3.5.2

Načini tiska
Teksti se lahko izpišejo na dva načina:
- prekinitev krivulje merilne vrednosti (Outplot)
- prepis krivulje merilne vrednosti (Inplot)

Prekinitev krivulje Tekst se hitro, koliko je mogoč e natisne. Med tiskom teksta se ne zapisujejo
merilne vrednosti merilne vrednosti in ne linije dogodkov. Pomič na hitrost papirja se optimira za
tisk teksta. Hitrost ni enaka programirane pomične hitrosti papirja.
Za tisk ene vrstice teksta potrebuje tipični čas 10 … 40s.
Prednosti:
-

hiter tisk teksta

- druga poroč ila se minimalno blokirajo
- s pomoč jo optimirane pomične hitrosti je tekst vedno dobro čitljiv
- tisk teksta tudi pri pomič ni hitrosti papirja 0 mm/h
Slabosti:
- merilne vrednosti in sledi dogokov se med tiskanjem teksta ne registrirajo
- Pomič na hitrost papirja se med tiskom teksta spreminja. Izgubi se časovna
povezava.
Tisk preko krivulje
merilne vrednosti

Tekst se tiska z aktualno pomi čno hitrostjo papirja. Merilne vrednosti in
sledi dogodkov se natisnejo paralelno k njej. Tisk teksta se pri pomič ni hitrosti
papirja 0mm/h ne izvede. Pri tej pomič ni hitrosti se teksti, ki se naj v
modusu "Tisk preko krivulje merilne vrednosti" natisnejo, ne pridružujejo k
opazovanju prioritet.
Za tisk ene vrstice teksta se glede na programirano pomično hitrostjo papirja
potrebuje razli č no dolgo časa.

Pomična hitrost papirja

Tisk za eno vrstico teksta

5mm/h

ca. 43min

20mm/h

ca. 11min

120mm/h

ca. 2min

Prednost:
- č asovna zveza ostane tudi pri tisku teksta
- registracija merilnih vrednosti in dogodkov se pri nobeni točki časa prekine
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Slabost:
- tisk teksta lahko traja zelo dolgo
- izpis drugih tekstov je blokiran
- tisk teksta se ne izvaja pri pomični hitrosti papirja 0mm/h

3.5.3 Čakalne vrste pri tisku teksta
Eksterni teksti, binarno povezani eksterni teksti, teksti limitkomparatorja za
prekorač itve mejne vrednosti, kakor tudi teksti dogodkov se natisnejo preko
č akalne vrste. Tako se dobi, dokler čakalna vrsta ni polna, dokumentacija
brez vrzeli.
Čakalna vrsta poseduje:

- 24 vnosov za eksterni tekst
- 48 vnosov za binarno povezane tekste
- 48 vnosov za tekste limitkomparatorjev ter
- 20 vnosov za tekste dogodkov
Če je čakalna vrsta z enim tipom zasedena, se zgubijo na novo prispeli teksti,
dokler so spet vnosi v čakalni vrsti prosti.

H

V primeru, da želimo zajeti zelo veliko dogodkov, se naj uporabi
nač in „Prekinitev krivulje merilne vrednosti“ ali pa dovolj velika
pomič na hitrost, ker se tu vnosi čakalne vrste dosti prej sprostijo.
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3.5.4

Teksti limitkomparatorjev, eksterni teksti, binarno povezani teksti

Teksti
limitkomparatorjev

Teksti limitkomparatorjev se lahko izpišejo. Za to se mora parameter Konfiguracijski nivo 1!Limitkomparator !GW-Text-Status nastaviti na EIN (vklop) in
biti vnešeni ustrezni teksti. Vsakokrat, ko je ena merilna vrednost prekoračena sledi izpis odgovarjajočega teksta.
v Poglavje 3.1 „Nadzor mejne vrednosti z limitkomparatorji“

Eksterni tekst

12:34

preobremenitev

Za eksterne tekste je na razpolago osem binarnih vhodov.
Če se sklene binarni kontakt, se natisne pripadajoči tekst. Razklenitev binarnega vhoda ne vpliva na to funkcijo.
Sproži se s parametrom Konfiguracijski nivo 3 ! Eksterni tekst.

H
Eksterni tekst
povezan z binarnim vhodom

Tipski dodatek "binarni vhodi" mora biti vgrajen v napravo.
Brez tipskega dodatka se parameter ne prikaže.

Obstaja možnost, da signale, ki so prilkjuč eni na prve štiri vhode interpretiramo kot binarno številko in vsakemu binarnemu številu dodelimo en tekst. Tako
se lahko definirajo do 16 tekstov.
Po vsaki menjavi stanja na zadevnih binarnih vhodov se k binarni številki izpiše
pripadajoči tekst.
Izpis teksta se lahko za vsakega od 16-ih tekstov ločeno izklopi.
Primer:
Ko je na binarnih vhodov nastavljena vrednost 1001, se izpiše tekst 9. Če se
odpre 1. binarni vhod, je na binarnih vhodov binarna številka 1000. Izpiše se
tekst 8.
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Binarno št. Decimalno število/tekst
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1. Binarni vhod
4. Binarni vhod
Sproži se s parametrom Konfiguracijski nivo 3 ! Binärverknüpfter externer
tekst (eksterni tekst povezan z binarnim vhodom).

H

Tipski dodatek "binarni vhod" je obvezen.
Če tega tipskega dodatka ni, se parameter ne prikaže.

Barvna dodelitev Izpis tekstov limitkomparatorjev se vrši z enako barvo kot jo imajo krivulje
merilnih vrednosti. Barve, s katerimi se eksterni teksti in eksterni teksti povezanimi z binarnimi vhodi natisnejo, se lahko nastavijo s pomoč jo nastavitvenega programa (osnovna nastavitev: č rna).
Splošno

Za tekste limitkomparatorjev, eksterni tekst in eksterni tekst povezan z binarnim vhodom velja:
Dodatno k programiranem tekstu se izpiše č as, kdaj je bila dana zahteva
za izpis teksta.

H

Referenč na označba č asa „_“ se ne izpiše, ker je lahko izpis
preko čakalne vrste č asovno zamaknjeno.
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3.5.5 Poročilo
Poročilo služi za statistične podatke o merilnih vrednosti v povezavi z definiranim
časovnim obdobjem (bilančno obdobje). Znotraj tega časa se izrač unajo minimalne, maksimalne in srednje vrednosti merilnih signalov. Rezultat se na koncu bilančnega obdobja natisne v obliki tabele.

Od programske verzije 105.02.XX naprej sta dve poroč ili na razpolago. Pri izpisu se s posebno številko (Instanznummer 1 ali 2) ozna č i, katero poroč ilo je
to.
Teksti „bis“ (do), „MIN.“, „MAX.“, „MITT.“ (srednja vrednost) in „DIM.“ (dimenzija)
se natisnejo v izbranem jeziku. Poročilo zajema samo kanale, ki so vgrajeni in
katerih je status pisanja aktiven.

V primeru, da je prišlo v bilančnem obdobju do prekorač itve merilnega območ ja,
se namesti minimalne, maksimalne in srednje vrednosti natisne „--------“.
Poro č ilo se sproži s parametrom Konfiguracijski nivo 2 !Report (poročilo).
Na izbiro so "periodno", "tedensko", "mese č no" in "eksterno" poroč ilo.

H

Potrebno je paziti, da je oblikovanje srednje vrednosti pri "periodnem"
poro č ilu to č neje, kot pri vseh ostalih na č inov poro č il (v bilanč nem
obdobju več jem od enega dneva).

Primer:
Izbrano je bilo "periodno poroč ilo" s "č asom 17:15 ure“ in "periodo 2 uri“. S tega
sledi, da se ob 17:15 ure sproži prvo poročilo. Nadaljna poročila sledijo ob
19:15 uri, 21:15 uri itd.
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Eksterno poročilo Eksterno poro č ilo se krmili z izbranim binarnim vhodom. Dodatno k parametru
Konfiguracijski nivo 2 !Report (poroč ilo) (EXTERN KONTAKT) se mora s
parametrom Konfiguracijski nivo 3 !Externer Report (eksterno poročilo) želeni binarni vhod (npr. BIN.EING.6) izbrati. Ob sklenitvi binarnega vhoda, se
zač ne bilanč no obdobje. Z odpiranjem binarnega vhoda se sproži izpis
poro č ila.

1 : Dvorana
do

Peč
Generato
Zun.Temp

Z razširitvijo na dve poroč ili od verzije programske opreme 105.02.XX naprej
sta na razpolago max. dve eksterni poročili.

H

Pri uporabi eksternega poročila se mora paziti pri nastavitvi parametra Konfiguracijski nivo 2 !Report (poročilo) na Instanznummer (posebna številka) (1 ali 2).
Pravilno:
Konfiguracijski nivo 2 ! 1. Report = EXTERN KONTAKT
Konfiguracijski nivo 3 ! 1. Externer Report = Bin. Eing. 8
Napač no:
Konfiguracijski nivo 2 ! 2. Report = EXTERN KONTAKT
Konfiguracijski nivo 3 ! 1. Externer Report = Bin. Eing. 8

Dodelitev barv

Barva s katero se natisne oznaka naprave, se lahko s pomočjo namestitvenega
programa nastavi (osnovna nastavitev: črna).
Minimalna, maksimalna in srednja vrednost se natisnejo v enaki barvi kot pripadajoče krivulje merilnih vrednosti. Barve krivulj merilnih vrednosti se tudi
lahko spremenijo z namestitvenim programom.
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Splošno

velja za poroč ilo:
-

V primeru, da je toč kovni tiskalnik do konca bilanč nega obdobja izklopljen,
odpade izpis.
Enako velja, če je naprava s tipkovnico na novo nastavljena ali če je vtikač
vtaknjen.

- V primeru, da se tisk poročila prekine s stop, z novo nastavitvijo, z namestitvenim programom, s testnim ali servisnim izpisom, se izpis po ponovnem
nadaljevanju registracije nadaljuje.
- V primeru, da je točkovni tiskalnik v poziciji stop, ko bi se mogel za četi izpis
poročila, se poročilo natisne ko ni več v poziciji stop.
Statistika novega poročila se že vodi od predvidene nove toč ke časa.
Primer poročila

Naprava se nastavi z na č inom poro č ila "periodno", "č as: 7:00“ in "perioda:
24h“. To pomeni, da se dnevno ob 7:00 uri bilanč no obdobje konč a in rezultat
natisne. Vklopi se dne 03.11.98 ob 10.30 uri. Dne 05.11.98 je od 2.00 ure do
8.30 ure v stanju stop. Tudi je od 06.11.98, 21.00 ure do 10.11.98, 8.00 ure v
stanju Stop. Dne 11.11.98 bo ob 11.30 uri s PC-jem preko namestitvenega
programa nastavljena druga pomična hitrost na točkovnem tiskalniku. Dne
12.11.98 ob 10.00 uri se naprava spet izklopi.
Naprava bi natisnila naslednja poročila:

Bilančno obdobje

Čas
izpisa

04.11.98

7:00

03.11.98

10:30

-

04.11.98

7:00

05.11.98

8:30

04.11.98

7:00

-

05.11.98

7:00

06.11.98

7:00

05.11.98

7:00

-

06.11.98

7:00

10.11.98

8:00

06.11.98

7:00

-

10.11.98

7:00

11.11.98

7:00

10.11.98

7:00

-

11.11.98

7:00

12.11.98

7:00

11.11.98

11:30

-

12.11.98

7:00

Bilanč no obdobje se lahko izbere med "mese č no", "periodno", "tedensko" in
"eksterno". Pri izbiri mesečnega poročila se natisne prvi dan v mesecu.
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3.5.6

Preklop pomične hitrosti papirja
Vsak preklop pomič ne hitrosti papirja se protokolira z izpisom linije, s trenutnim časom in z novo pomično hitrostjo papirja, pod pogojem, da je parameter
"Druck der Vorschubgeschwindigkeit" (tisk pomi č ne hitrosti papirja) nastavljen na EIN (vklop) (Konfiguracijski nivo 2 !Druck der Vorschubänderung
(tisk spremembe pomične hitrosti)).
Oblika linije, da informacijo o vrsti pomi č ni hitrosti papirja, s katero se po preklopu registrira:

Navadni nač in

— — — — — Nač in mejne vrednosti
—-—-—-—-

Eksterni pomik

---------------

Časovni nač in

Posamezni dogodki imajo razli č ne prioritete:
Dogodek
Način mejne vrednosti

Prioriteta
višja

Eksterni pomik
Časovni nač in

Navadni način

nižja

Aktualna pomična hitrost papirja se prilagodi glede na dogodek z višjo prioriteto.
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H

Z dolo č itvijo proritete tiska za tekst pri preklopu pomika se ne vpliva samo na izpis označ be preklopa, ampak tudi na sam preklop.
v Poglavje 3.5.1 "Piroritete tiska"
Tako dolgo, kolikor se tekst z višjo prioriteto natisne, se ne dogaja
preklop, ko je parameter Konfiguracijski nivo 2 ! tisk spremembe
pomika nastavljen na EIN (vklop). Druga če se izvede preklop takoj.

H

Tisk teksta v modusu prepis preko krivulja merilne vrednosti lahko
traja zelo dolgo.
v Poglavje 3.5.2 "Načini tiskanja"
Da se preklop pomične hitrosti papirja ne bi zavleklo, naj bo prioriteta tekstov, ki se natisnejo v tem modusu, nižja kot je prioriteta preklopa pomika.

H

Linija, ki ozna č uje nač in preklopa se tudi natisne takrat, ko se pripadajoči tekst ne more natisniti.
To je v primeru, ko je v nastavitvenem programu pod Editieren !
Tisk tekstov pri modusu tiska za tekst pri Preklop pomika krivulje
merilne vrednosti: überschreiben (prepis preko) nastavljeno in hitrost pomika nastavljena na 0mm/h.

H

Tisk teksta v na č inu prekinitev krivulje merilne vrednosti je razmeroma hitro.
v Poglavje 3.5.2 "Nač in tiska"
Za prepre č evanje, da bi z preklopom pomič ne hitrosti papirja tisk
prekinili, ki se tiskajo v tem nač inu, mora biti prioriteta teh tekstov
višja kot je prioriteta preklopa pomika.

3.5.7

Tekst za "vklop" in "izklop" napajanja
Časovni trenutek za "vklop" in "izklop" lahko s tem dokumentiramo. Oba teksta
se z datumom in časom dogodka natisnejo z rde č o barvo. Z nastavitvijo lahko
izpis prekinemo.

Prioriteto ni mogo č e dolo čiti. Vedno je večja, kot so teksti, ki jim lahko določ imo prioriteto. Nastavita se lahko oba teksta s parametrom Konfiguracijski
nivo 2 !Tisk teksta za "vklop" ter Konfiguracijski nivo 2 !Tisk teksta "izklop".
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3.5.8

Skaliranje
Skaliranje se lahko natisne na dva na čina:
ciklično:
od vsakega kanala v konfiguriranih presledkih
(Konfigurationsebene 2 ! Druck der Skalierung)

prožno:
od vsakega kanala s pritiskom na tipko (F-tipko min. pritisniti 4s) ali z zapiranjem enega od binarnih vhodov
(Konfigurationsebene 3 ! Externe Skalierung)
Na č eloma velja: skaliranje se lahko izvede, č e je pisalne status odgovarjajočega kanal aktiviran.
Ciklični
tisk
skaliranja

Nastavljivi presledki:
- ca. 30cm
- ca. 60cm
- ca. 90cm
- izklopljeno
Skaliranje se natisne v izbrani barvi kanala. V spodnji vrstici piše programirana ozna č ba kanala in enota merilne veli č ine.
V kolikor se območje prikaza od 0 … 100mm ni spremenilo, so v sledeči
vrstici vrednosti skale za 0%, 50% in 100% linije. V kolikor se je obmo čje
prikaza omejilo, so v tej vrstici zazamki („I“), ki označujejo zač etek in konec
obmo č ja prikaza. Pripadajoč e števil č ne vrednosti se prikažejo v naslednji
vrstici.
V zgornji se tiskajo zaznamki mejnih vrednosti („I“), ki pripadajo aktualnemu
kanalu.
Zaznamki mejnih vrednosti so mejne vrednosti limitkomparatorja, ki se s pomo čjo parametra Konfigurationsebene 1 !Limitkomparator !Grenzwert programirajo. Dodelitev med merilnimi kanali in limitkomparatorji se izvede s parametrom Konfigurationsebene 1 !Limitkomparator !Kanal.
Zazanamki mejnih vrednosti se natisnejo samo takrat, kadar je pripadajoči limitkomparator aktiven, to pomeni:
- GW-Text-Status = EIN (vklop)
(Konfigurationsebene 1 ! Limitkomparator ! GW-Text-Status)
ali
- Open-Collector-Ausgang 1 … 3 = EIN (vklop)
(Konfigurationsebene 2 ! Open-Collector-Ausgang ! Status)
ali
- Relaisausgang 1 … 8 = EIN (vklop)
(Konfigurationsebene 3 ! Relaisausgang ! Status)
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Primer:
- Kanal 3
- Območje prikaza: 0 … 100mm
- Mejne vrednosti limitkomparatorja pri 200 in 500°C

Peč 1°C

Primer:
- Kanal 2
- Zoženo območje prikaza: 50 … 100mm
- Mejna vrednost limitkomparatorja pri 300V
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Prožen
tisk
skaliranja

Za zagon prožnega skalirnega tiska, se mora držati F-tipka minimalno 4 s
dolgo.
Po izbiri lahko se lahko prožen tisk skaliranja zažene preko enega od binarnih vhodov (tipski dodatek).
Izpis skaliranja se izvede za vse tiste kanale, ki so vključ eni.
Izpis se izvede po enakem načinu, kot opisano pod "cikli č ni tisk skaliranja".
Primer:
- aktivirani do trije kanali

Zunan. temp. °C

Peč 1 °C
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3.5.9

Prikaz časa
Izpis se izvede ciklično v nastavljivem presledku (Konfigurationsebene 2!Druck
der Uhrzeit).
Nastavljivi presledki:
- ca. 2cm
- ca. 4cm
- ca. 6cm
- brez tiska časa

Presledki so neodvisni od nastavljeni hitrosti pomika papirja. Podani presledki so približek.
Pri vsakem četrtem izpisu časa se alternirano prikaže aktualna pomična hitrost papirja, programirana označ ba naprave ali datum, ki je podan za č asom.
Datum se nač eloma natisne pri menjavi datuma ob 00:00 uri.
Da lahko dobili to č no referenco č asa na registrirnem papirju, se doda č asu
zaznamek č asovne reference („_“).
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3.5.10 Tisk številk kanalov
Da se lahko merilne vrednosti še bolj nazorno dodelijo kanalu, lahko številko kanala v barvi kanala poleg krivulje merilne vrednosti natisne. Izpis je
cikli č en v nastavljivem presledku. (Konfigurationsebene 2 !Druck der Kanalnummer).
Nastavljivi presledki:
- 2cm
- 4cm
- 6cm
- tisk izklopljen

3.5.11 Začetek in konec registriranja
Začetek in konec registriranja se protokolirajo s nastavljivim zač etnim in konč nim tekstom (Konfigurationsebene 2 !Beginn-Text, Konfigurationsebene 2
! Ende-Text).
Tisk teksta za za č etek in konec se lahko ločeno vklopi ali izklopi. Izpis je
izveden skupaj s časom vedno v rdeč i barvi.
Oba teksta se natisneta potem, ko je registracija prosta, to pomeni, da se
tisk teksta "konec" nadoknadi.

H

Zač etni tekst naj bi imel vedno najvišjo prioriteto, da je izpis ob začetku registriranja zagotovljen.
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3.5.12 Inkrementiranje dveh števcev dogodkov
Števcu dogodkov se dodeli poljubni binarni vhod. Vsako zapiranje pripadajo č ega binarnega vhoda inkrementira števca dogodka. Prenastavimo ga
lahko s nastavitvenim programom in s tipkovnico na napravi (Konfigurationsebene 3 ! Ereigniszähler).

Vsaka inkrementacija se z izpisom teksta č asa in programiranega teksta ter z
aktualnim stanju števca protokolira.

H

Zaznamek referenč nega časa „_“ se ne natisne, ker se lahko
izvede izpis preko č akalne vrste upočasnjeno.
v Poglavje 3.5.4 "Teksti limitkomparatorja, eksterni tekst,
binarni eksterni tekst“

H
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V primeru, da je stanje števca večji od 99999, se ne more število
več prikazati. Natisne se "*****“ kot stanje števca.
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3.5.13 Testni izpis
Testni izpis se lahko sproži samo s tipkovnico toč kovnega tiskalnika
(Bedienerebene !Testausdruck). Z njim lahko preverimo funkcijo sistema tiska
in tiskalne glave.

H

Nadaljuje se tako dolgo, dokler se ne prekine s Testausdruck = Aus
(testni izpis = konec).

H

Začeti izpisi teksta se prekinejo in po testnem izpisu ne nadaljujejo.
To zadeva tudi poročilo.

H

Vsi med testnim izpisom prihajajoči pozivi izpisa teksta se shranijo
in po izpisu teksta nadoknadijo.

Testni izpis

Tudi pri 3-kanalni verziji točkovnega tiskalnika se natisnejo šest krivulj, ker
je vsaka barva dvojno prisotna. S tem se lahko testira funkcija vseh šob.
Tudi parameter Konfiguracijski nivo 1 !Schreibstatus (pisalni status) ne igra
tukaj nobene vloge.
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3.5.14 Servisni izpis
Servisni izpis se lahko izklju č no s tipkovnico točkovnega tiskalnika sproži.
(Bedienerebene !Service-Ausdruck).
Natisnejo se:
- aktualni datum in čas
- verzija programske opreme
- število prekinitev napajanja
- skupno število obratovalnih ur naprave
- aktualna stanja števcev dogodkov
-
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minimalna in maksimalna temperatura okolice internega Pt100 primerjalnega
merilnega mesta (od programske verzije105.02.XX)

H

Za č ete izpise tekstov se prekinejo in po servisnem izpisu ne nadaljujejo. To velja tudi za poročilo.

H

Vse med servisnim izpisom prihajajo či zahtevki za tisk teksta se
shranijo in nadoknadijo.

H

V primeru, da je aktiviran modul matematike in logike, se za programsko verzijo natisne "M".

3 Upravljanje in vizualizacija
3.6 Dodelitev barv
S pomo č jo nastavitvenega programa se lahko izbirajo barve, ki se pri izpisu
uporabijo.
Izbirajo se lahko:
- krivulje merilnih vrednosti
- dogodkovne sledi
-

ozna čba naprave

- eksterni tekst
- binarno povezan eksterni tekst
- teksti in števci dogodkov

H
H

Teksti, ki so povezani z enim kanalom (na primer skaliranje, štev.
kanala, teksti limitkomparatorja), se natisnejo v barvi zadevnega
kanala. To se ti č e tudi poročila.

Določene so:
- začetni in končni tekst

vedno rdeče

- tekst za "vklop" in Izklop"

vedno rdeče

- tiska časa

alternira1

- tisk spremembe pomika

alternira1

1. Barva se menja po vsakem izpisu. Tako se zagotovi enakomerna poraba
č rnila.
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3 Upravljanje in vizualizacija
3.7 Povezava med merilnim območjem in skaliranjem
To č kovni tiskalnik nudi možnost, med merilnim območjem priključ enih vhodnih signalov in skaliranje na registrirnem papirju razlikovati.
Če ni parameter Konfiguracijski nivo 1 ! Merilno vhod !Kennlinie (karakteristična krivulja)na linearno, X1 ali X2, se izbrano merilno območ je avtomatič no
uporabi za skaliranje. Pri izbiri linearne karakteristi čne krivulje, X1 ali X2 ne
pride do avtomatičnega prenosa merilnega obmo čja na skaliranje. Zato se naj
v teh primerih preveri skaliranje in po potrebi spremeni
(Konfigurationsebene 1 !Skalierung).

Primer:
Parameter merilni vhod se programira kot uporovni termometer.
uporovni termometer
Tip:
Karakteristika: Pt 100
Priključ itev: 2/3-vodna
Enota:
°C
č
MO-za etek: -200°C
MO-konec:
+850°C
0,1s
Filter:
Merilno območje (-200 … +850°C) se avtomatič no uporablja pri skaliranju
(-200 … +850%).
Primer:
Parameter merilni vhod se programira kot tokovni vhod.
Tip:
Karakteristika:
MO-zač etek:
MB-konec:
Filter:

tok
linearna
0mA
20mA
0,1s

Merilno območje se ne uporabi na skaliranju. S pomočjo parametra Konfigurationsebene 1 !Skalierung se lahko skaliranje (vključ no z dimenzijo) spremeni.
Dimenzija: l
Zač. vrednost: 0l
Kon. vrednost: 1000l
Številč ni format: AUTO
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4 Konfiguracijska tabela
4.1 Primeri upravljanja
Primer 1

Programirajo se naj datum, čas in dan.
l

Tipka Prikaz

Opis

5 TEMPERATURA 35.08°C naprava je v osnovnem položaju
h+R

priklic upravljalnega nivoja
UPRAVLJALNI NIVO

h+R

vnašanje kode
CODE: 9200

E

9200 vnesti s tipkami l, r, h, R
zaključevanje vnosa kode

PARAMETRSKI NIVO
h

1. parameter parametrskega nivoja
priklicati
JEZIK

h

priklic naslednjega parametra
DATUM & ČAS

E

parameter za spremembo prilkicati
DATUM: 03.11.98

E

datum s pomoč jo tipk l, r, h, R
spremeniti
potrditev datuma

DAN: PONEDELJEK
E

dan s pomočjo tipk h, R
spremeniti
potrditev dneva

ČAS: 12:00

E

Čas s pomoč jo tipk l, r, h, R
spremeniti

potrditev časa
DATUM & ČAS

e

prekinitev vnosa parametra
parameterski nivo zapustiti

INICIALIZACIJA

naprava se z novimi podatki inicializira,
dokler prikaz utripa

UPRAVLJALNI NIVO

naprava je spet v upravljalnem nivoju
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4 Konfiguracijska tabela
Primer 2

Izhajajoč e iz primera 1 se naj spremeni označba naprave
l

Tipka

Prikaz

Opis

UPRAVLJALNI NIVO
h+R

vnašanje kode
CODE: 9200

E

9200 s pomočjo tipk l, r, h, R
vnesti
zaključevanje vnosa kode

PARAMETRSKI NIVO
h+R

konfiguracijski nivo 1 priklicati
KONFIGURACIJSKI NIVO 1

h+R

konfiguracijski nivo 2 priklicati
KONFIGURACIJSKI NIVO 2

h

1. parameter tega nivoja priklicati
OZNAČBA NAPRAVE

E

parameter za spreminjanje priklicati
TEKST: LOGOPRINT 500

E

označ bo naprave s pomočjo tipk
l, r, h, R in S vnesti
označ bo naprave potrditi

OZNAČBA NAPRAVE
e

vnos parametra končana
nivo zapustiti

KONFIGURACIJSKI NIVO 1
e

nivo zapustiti
PARAMETRSKI NIVO

e

e

nivo zapustiti
INICIALIZACIJA

naprava se z novimi podatki inicializira,
dokler prikaz utripa

UPRAVLJALNI NIVO

naprava je spet v upravljalnem nivo
upravljalni nivo zapustiti

LOGOPRINT 03.11.98 09:45 naprava je spet v osnovnem položaju
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4 Konfiguracijske tabele
4.2 Tabela konfiguracijskih parametrov
V naslednjih tabelah so vsi parametri naprave tabelari č no navedeni. Zaporedje, v katerem so parametri razloženi, odgovarjajo vrstnemu redu, v katerem
nastopajo v napravi.
V prvem stolpcu tabele je "pot" preko nivojev k določ enem parametru opisan.

H

Znak „X“ stoji za številko, ki jo je potrebno izbrati (npr. številka kanala 1 … 3 oz. 1 … 6). Ta številka se v displeju to č kovnega tiskalnika pri vseh podparametrih prikaže.
V tabeli je bilo zaradi ve č je preglednosti „X“ samo pri prvem podparametru naveden.

V drugem stolpcu so navedene možne nastavitve za parametre oz. možne izbire.
Tretji stolpec vsebuje opis parametra oz. možnosti izbora, v kolikor paramater
in njegova funkcija oz. izbor ni samorazložljiva.

4.2.1

Upravljalni nivo

Parameter
Pomik papirja

Testni izpis

Servisni izpis

Številka verzije

Upravljalni nivo
➔ Pomik papirja
Pomik:
Upravljalni nivo
➔ Testni izpis
Testni izpis:

Upavljalni nivo
➔ Servisni izpis
Servisni izpis:

Upravljalni nivo
➔ Verzija številka
Verzija:

Vrednost/izbor

Opis
nastavitev pomične
hitrosti papirja

0, 5, 10, 20, 60, 120, 240,
300, 360, 600, 720mm/h
start testnega izpisa
IZKLOP, VKLOP

s testnim izpisom
lahko preverimo
funkcijo tiskalnega
sistema
start servisnega izpisa

NEIN, JA (ne, ja)

servisni izpis informira o
verziji programa, število
prekinitev napajanja,
skupnem številu
obratovalnih ur
točkovnega tiskalnika,
stanje števcev dogodkov
1 in 2 ter o minimalni
in maksimalni okoliški
temperature
prikaz številke programske
verzije

105.02.01
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4 Konfiguracijska tabela
4.2.2

Parametrski nivo
Parameter

Jezik

Datum & Čas

Poletni čas

Svetlost zaslona

Prikaz časa
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Parametrski nivo
➔ Jezik
Jezik:

Parametrski nivo
➔ Datum & č as
Datum:

Vrednost/izbor

izbira jezika
NEMŠKI
ANGLEŠKI
FRANCOSKI

nastavitev jezika ima
vpliv na vse
neprogramirane tekste
v napravi, ki se izpišejo
ali prikazujejo
programiranje sistemske
ure

TT:MM:JJ

Dan :

PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK
SOBOTA
NEDELJA

Čas:

hh:mm

Parametrski nivo
➔ Poletni č as
Poletni čas:

Opis

aktualni č as se ob
določenih dogodkih
natisne in služi za časovno
povezavo za č asovno
odvisne dogodke, kot so
poročila, č asovno obratovanje in poletni čas

Začetek:

Vnos datuma:
TT:MM:JJ

Zač etek:

Vnos časa:
hh:mm

Konec:

Vnos datuma:
TT:MM:JJ

Konec:

Vnos časa:
hh:mm

vnos časovnega razpona
v katerem se sistemska ura
toč kovnega tiskalnika
na poletni čas
preklopi.
Časovni razpon za
poletni čas velja
samo za podano č asovno
obdobje.
Mora se vsako leto na
novo programirati.
Zač etek in konec se lahko
vnese samo takrat, kadar
je bil izbran status za
vklop.

1 ... 4

svetlost zaslona
1 = temno
4 = zelo svetlo

VKLOP, IZKLOP

status za prikaz časa
izbrati v osnovnem
položaju

Parametrski nivo
➔ Svetlost zaslona
Svetlost: stopnja
Parametrski nivo
➔ Prikaz č asa
Prikaz č asa:

VKLOP, IZKLOP

4 Konfiguracijska tabela
4.2.3

Konfiguracijski nivo 1
Parameter

Pisalni status

Konfiguracijski nivo 1
➔Pisalni status
X pisalni status
Status:

Merilni vhod

Konfiguracijski nivo 1
➔ Merilni vhod
X merilni vhod
Tip

Vrednost/izbor

1 … 3 oz. 1 … 6
VKLOP, IZKLOP

1 … 3 oz.. 1 … 6
UPOR. TERMOMETER
TERMOELEMENT
POTENCIOMETER
UPOROVNI DAJALNIK
NAPETOST
TOK
SOUPOR

Konfiguracijski nivo 1
➔ Merilni vhod
Tip: upor. termometer
Karakt. krivulja:
Pt 100, Pt 100 JIS, Pt 500,
Pt 1000, Ni 100, X1, X2,

Opis
nastavitev za vsak kanal,
č e se krivulja merilne
vrednosti v diagramu
natisne in v statistični tabeli
(poročilo) prikaže ali
ne
izbor vhodnega signala/
tipa senzorja in določitev
merilnega območja
kot tudi konstanto
č asovnega filtra za vsak
vhodni kanal

X1 = specifič na
linearizacija 1
X2 = specifič na
linearizacija 2
(pri X1 ali X2 sledi
zatem takoj vnos
parametra
filtra)

Priključ itev:

2/3-vodnik
4-vodnik

Enota:

°C, °F

MO-zač etek:

-9999 … +9999

za četek merilnega obmo čja
vnesti1

MO-konec:

-9999 … +9999
Merilni razpon ≥15K

konec merilnega območja
vnesti1

Filter:

0.0 … 50.0s

filter konstanto vnesti

L, J, U, T, K, E, N, S, R, B,
X1, X2

X1 = specifiena
linearizacija 1
X2 = specifiena
linearizacija 2
(pri X1 ali X2 sledi
zatem takoj vnos
parametra
filtra)

Konfiguracijski nivo 1
➔ Merilni vhod
Tip: Termoelement
Karakt. krivulja:

Enota:

določ itev priključ nega
nač ina uporovnega
termometra

°C, °F

1. meje za MO-zač etek in MO-konec se razlikujejo glede na karakteristično krivuljo
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4 Konfiguracijska tabela
Vrednost/izbor

Opis

MO-zač etek:

-9999 … +9999

začetek merilnega
območja vnesti1

MO-konec:

-9999 … +9999
Merilni razpon ≥100K
pri tipih S, R, B ≥ 500K

konec merilnega
območja vnesti1

Parameter

Primerjalno mesto: INTERNI Pt 100
izbor primerjalnega mesta
EKSTERNA KONSTANTA

Primerjalna temp.: Območje vrednosti:
-50 … +100°C

vnos primerjalne temperature, če je primerj. temp. =
EKSTERNA KONSTANTA:

Filter:

vnos filter konstante

Konfiguracijski nivo 1
➔ Merilni vhod
Tip: potenciometer
Karakt. krivulja:

0.0 … 50.0s

linearna, X1, X2

X1 = specifič na
linearizacija 1
X2 = specifična
linearizacija 2
(pri X1 ali X2 sledi
zatem takoj vnos
parametra
filter)

Priključitev:

2/3-vodnik
4-vodnik

priključ ni nač in potenciometra določiti

Zač. upor. Ro:

0 ≤ Ro ≤ 4000Ω

začetno vrednost upornosti
vnesti

MB upor. Rp:

6 ≤ Rp ≤ 4000Ω
Ro + Rp ≤ 4000Ω
Messspanne ≥ 6Ω

merilno območje (upornik
Rp) vnesti

Filter:

0.0 … 50.0s

filter konstanto vnesti

Konfiguracijski nivo 1
➔ Merilni vhod
Tip: upor.dajalnik
Karakt. krivulja:

linearna, X1, X2

X1 = specifična
linearizacija 1
X2 = specifična
linearizacija 2
(pri X1 ali X2 sledi
zatem takoj vnos
parametra
filter)

Zač . upor. Ra:

0 ≤ Ra ≤ 4000Ω

zač etno upornost
vnesti

MO. Rs:

≤ Rs ≤ 4000Ω

merilno območ je vnesti

1. meje za MO-zač etek in MO-konec se razlikujejo glede na karakteristi č no krivuljo
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4 Konfiguracijska tabela
Parameter

Vrednost/izbor

Opis

End.Wid.Re:

0 ≤ Re ≤ 4000Ω
Ra + Rs + Re ≤ 4000Ω
Merilni razpon ≥6Ω

konč ni upor vnesti

Filter:

0.0 … 50.0s

konstanto filtra vnesti

Konfiguracijski nivo 1
➔ Merilni vhod
Tip: napetost
Karakter. krivulja

X1 = specifi čna
linearizacija 1
X2 = specifič na
linearna, Pt 100, Pt 100 JIS, linearizacija 2
Pt 500, Pt 1000, Ni 100, L, (pri X1 ali X2 sledi
J, U, T, K, E, N, S, R, B, X1, zatem takoj vnos
X2
parametra
filtra)

Enota:

mV, V

MO-zač etek:

-9999 … +9999
-10V ≤ MO-zač etek < 10V

za č etek merilnega obmo č ja
vnesti1

MO-konec:

-9999 … +9999
-10V < MO-konec ≤ 10V
Merilni razpon ≥5mV

konec merilnega obmo č ja
vnesti1

Temp.:

°C, °F

(samo pri termoelementih
in
uporovnih termometrov)

Temp.-Anf.:

-9999 … +9999

zač etek temperaturnega
območ ja vnesti1
(samo pri termoelementih
in
uporovnih termometrih)

Temp.-Ende:

-9999 … +9999
Merilni razpon
- uporovni
termometer ≥ 15K
- termoelementi
≥ 100K
- S, R, B ≥ 500K

konec temperaturnega
območ ja vnesti1
(samo pri termoelementih
in
uporovnih termometrih)

Filter:

0.0 … 50.0s

filter konstanto vnesti

Konfiguracijski nivo 1
➔ Merilni vhod
tip: tok / soupor
Karakteristika:

MO-zač etek:

X1 = specifi čna
liniarizacija 1
X2 = specifi čna
linearna, Pt 100, Pt 100 JIS, liniarizacija 2
Pt 500, Pt 1000, Ni 100, L, (pri X1 ali X2 sledi
J, U, T, K, E, N, S, R, B, X1, zatem takoj vnos
X2
parametra
filtra)
-9999 … +9999
-20mA ≤ MO zač . < 20mA

za č etek merilnega
območ ja vnesti1

1. meji za zač etek merilnega območ ja (zač. temp.) in konec merilnega območja
(konec temp.) se razlikujeta glede na karakteristič no linijo
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4 Konfiguracijska tabela
Parameter

Skaliranje

Vrednost/izbor

Opis

MO-konec:

-9999 … +9999
konec merilne vrednosti
-20mA < MO-konec ≤ 20mA vnesti1
Merilni razpon ≥0,5mA

Temp.:

°C, °F

(samo pri termoelementih
in
uporovnih termometrih)

Temp.-Anf.:

-9999 … +9999

za č etek temperaturnega
območ ja vnesti1
(samo pri termoelementih
in
uporovnih termometrih)

Temp.-Ende:

-9999 … +9999
Merilni razpon
- uporovni
termometri ≥
15K
- termoelementi
≥ 100K
- S, R, B ≥ 500K

konec temperaturnega
območ ja vnesti1
(samo pri termoelementih
in
uporovnih termometrih)

Filter:

0.0 … 50.0s

filter konstanto vnesti

1 … 3 oz. 1 … 6

izbira kanala

Konfiguracijski nivo 1
➔ Skalierung
X Skalierung:
(skaliranje)

Dimension (mer. enota): 5 znakov

Oznaka kanala

Anf.Wert:

-9999 … +9999

zač etek skaliranja
vnesti

End.Wert:

-9999 … +9999

konec skaliranja vnesti

Zahlenformat:

AUTO, x.xxx, xx.xx, xxx.x,
xxxx.

izbira decimalnega mesta

Konfiguracijski nivo 1
➔ Kanalbezeichnung
X Kanalbezeichnung
Text:

oznako za vsak
kanal vnesti
1 … 3 oz.. 1 … 6
16 znakov

oznaka se med drugim
tiska pri skaliranju v
diagramu ter se tudi v
prikazovalniku skupaj z
merilno vrednostjo prikaže.
Na razpolago je celotni
nabor znakov.

1. meji za zač etek merilnega obmo čja (zač . temp.) in konec merilnega obmo čja
(konec temp.) se razlikujeta glede na karakteristič no linijo
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4 Konfiguracijska tabela
Limitkomparator

Obratovanje pri
mejnih vrednosti

Parameter

Vrednost/izbor

Opis

Konfigurationsebene 1
➔ Limitkomparator
X Limitkomparator:

1…8

limitkomparator
izbrati

Grenzwert:

-9999 … +9999

mejno vrednost vnesti

Hyst.Unten:

0 … 9999

histerezo pod mejno
vrednost vnesti

Hyst.Oben:

0 … 9999

histerezo nad mejno
vrednost vnesti

Lk-Funktion:

lk7, lk8

funkcijo limitkomparatorja
izbrati

Fühlerbruch:

AUS (vklop)= 0, EIN(izklop)=1, položaj releja pri zlomu
tipala določ iti
KONST.
(KONST. = konstantno:
položaj limita ostane)

GW-Text-Status:

AUS (vklop), EIN (izklop)

status za tisk poroč il o
mejnih vrednosti vnesti
(pri AUS odpadejo vnosi
tekstov)

TXT U:

16 mest

tekst za podkorač itev
mejne vrednosti vnesti

TXT O:

16 mest

tekst za prekorač itev
mejne vrednosti vnesti

Kanal:

1 … 3 oz. 1 … 6

zadevni kanal k limitkomparatorju izbrati

1 … 3 oz. 1 … 6

zadevni kanal izbrati

Status:

EIN, AUS

status za mejne vrednosti
izbrati

Grenzw.U:

-9999 … +9999

spodnjo mejno vrednost
vnesti, č e je status EIN
(vklop)

Grenzw.O:

-9999 … +9999

zgornjo mejno vrednost
vnesti, č e je status EIN
(vklop)

Konfiguracijski nivo 1
➔ Grenzwertbetrieb
X Grenzwerte:
(mejne vrednosti)
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4 Konfiguracijska tabela
Zoom

Območje prikaza

Registriranje max.
vrednosti

Parameter

Vrednost/izbor

Opis

Konfiguracijski nivo 1
➔ Zoom
X Zoom:

1 … 3 oz. 1 … 6

zadevni kanal izbrati

Zoom-Anf:

0 … 90

zač etek prikaza merilne
vrednosti (v odstotkih od
merilnega območ ja) vnesti

Zoom-End:

10 … 100
Konec-zač etek ≥10%

konec prikaza merilne
vrednosti (v odstotkih od
merilnega območ ja) vnesti

1 … 3 oz. 1 … 6

zadevni kanal izbrati

Darstell.Anf:

0 … 99mm

zač etek prikaza v mm
vnesti

Darstell.End:

1 … 100mm
Zacetek < konec

konec prikaza v mm
vnesti

Konfiguracijski nivo 1
➔ Darstellbereich
X Darstellbereich:

Konfiguracijski nivo 1
➔ Spitzenwertregistrierung
X Spitzenwertregistr. 1 … 6
(registracija max. vrednosti)

Status:
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AUS (izklop), EIN (vklop)

zadevni kanal izbrati
status izbrati

4 Konfiguracijski nivo
4.2.4

Konfiguracijski nivo 2

Oznaka naprave

Open-Collectorizhod

Parameter

Vrednost/izbor

Opis

Konfiguracijski nivo 2
➔ Gerätebezeichnung
Text:

16 znakov

oznako naprave
vnesti

1…4

Open-Collector-izhod
izbrati

AUS, EIN

status vnesti

Konfiguracijski nivo 2
➔ Open-CollectorAusgang
X Ausgang
Status:

Pomik pri mejnem
obratovanju

Časovno obratov.

Sprememba tiska
pomične hitrosti

Tisk teksta za
„vklop“

Konfiguracijski nivo 2
➔ Vorschub
Grenzwertbetrieb
GW.-Vorschub:

Konfiguracijski nivo 2
➔ Zeitbetrieb
Zeit-Vorschub:

hitrost pomika izbrati
0, 5, 10, 20, 60, 120, 240,
300, 360, 600, 720mm/h

na to pomič no hitrost se
preklopi v primeru, ce so
v parametru Konfiguracijski
nivo èObratovanje pri
mejni vrednosti vnešene
mejne vrednosti pod- ali
prekorač ene
hitrost izbrati

0, 5, 10, 20, 60, 120, 240,
300, 360, 600, 720mm/h

pomič na hitrost papirja,
ki je samo znotraj
vnešenega časovnega
razpona veljavna

Von-Bis:

poljubni „od“-č as
vnesti

zač etni čas vnesti

Von-Bis:

poljubni „do“- čas
vnesti

konč ni čas vnesti

Konfiguracijski nivo 2
➔ Druck
Vorschubänderung
Status:

AUS (izklop), EIN (vklop)

Konfiguracijski nivo 2
➔ Druck des
„Netz-Ein“-Textes
Status:

AUS (izklop), EIN (vklop)

status za tisk teksta za
„vklop“ (pri "AUS"
odpade vnos teksta)

16 znakov

tekst za „vklop“ vnesti

Text:

status za tisk preklopa
pomika papirja ali
tisk spremembe pomika
papirja izbrati
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4 Konfiguracijska tabela
Tisk teksta
„izklop“

Parameter

Vrednost/izbor

Opis

Konfigurationsebene 2
➔ Druck des
„Netz-Aus“-Textes
Status:

AUS (izklop), EIN (vklop)

status za tisk teksta
„izklop“ (pri AUS odpade
vnos teksta)

16 znakov

tekst „izklop“ vnesti

Text:
Tisk
skaliranja

Konfiguracijski nivo 2
➔ Druck der Skalierung
razdalja tiska:

Tisk časa

Konfiguracijski nivo 2
➔ Druck der Uhrzeit
razdalja tiska:

Tisk številk
kanalov

Poročilo

Dolo čitev, v katerih rednih
razdaljah se naj skaliranje
AUS (izklop), 30, 60, 90cm v diagramu natisne

AUS (izklop), 2, 4, 6cm

Dolocitev, v kateri razdalji
se naj natisne čas v
diagramu

Konfiguracijski nivo 2
➔ Druck der
Kanalnummer
razdalja tiska:

AUS (izklop), 2, 4, 6cm

Dolo čitev, v kateri razdalji
se krivulje merilne vrednosti
v diagramu s pripadajo čimi
številkami kanalov ozna čijo

Konfiguracijski nivo 2
➔ Report
X Report

1…2

številko poro čila izbrati

AUS, PERIODISCH,
WÖCHENTLICH,
MONATLICH,
EXTERN KONTAKT

Na čin poro čila izbrati

poljubni č as vnesti

čas starta vnesti, pri katerem
poteka poročilo prvič

na čin:

(izklop, periodično, tedensko,
mesečno, eksterni kontakt)

Konfiguracijski nivo 2
➔ Report
nač in: PERIODISCH
(PERIODIČNO)

č as:

PERIODE (PERIODA): 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24h

periodo izbrati

Konfiguracijski nivo 2
➔ Report
način: WÖCHENTLICH
(TEDENSKO)

čas:

poljubni čas vnesti

dnevni čas vnesti

WOCHENTAG:

MONTAG, DIENSTAG,
MITTWOCH, DONNERSTAG, FREITAG, SAMSTAG, SONNTAG

(ponedeljek, torek, sreda,
četrtek, petek, sobota, nedelja)

(DAN V TEDNU)
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dan izbrati

4 Konfiguracijska tabela
Parameter

Vrednost/Izbor

Konfiguracijski nivo 2
➔ Report
način: MONATLICH

poročilo se izvede na prvi
dan v mesecu

(MESE Č NO)

čas:

poljubni čas vnesti

Konfigurationsebene 2
➔ Report
nač in: EXTERN
KONTAKT
Začetni tekst

Konfiguracijski nivo 2
➔ Beginn-Text
status:

Številka kode

poročilo se izvede z
binarnim vhodom
(Konfigurationsebene 3 !
Externer Report)

status za tisk začetnega
teksta izbrati
(pri AUS odpade vnos
teksta)

16 znakov

zač etni tekst vnesti

AUS (izklop), EIN (vklop)

status za tisk končnega
teksta izbrati
(pri AUS odpade vnos
teksta)

16 znakov

Končni tekst vnesti

Konfiguracijski nivo 2
➔ Voreinstellung
prenastavitev:

NEIN, JA (ne/ja)

parameterske in konfiguracijske podatke s standardnimi vrednosti prepisati

Konfiguracijski nivo 2
➔ Codenummer
vsi parametri:

0 … 9999

novo številko kode za
polni parametrski sestav
vnesti

0 … 9999

novo številko kode za
omejeni parametrski sestav
vnesti

Konfiguracijski nivo 2
➔ Ende-Text
status:

tekst:
Prenastavitev

čas, pri katerem se poročilo
izvede

AUS (izklop), EIN (vklop)

tekst:
Končni tekst

Opis

parametrski izbor:
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4 Konfiguracijska tabela
4.2.5

Konfiguraciski nivo 3

Relejni izhod

Parameter

Vrednost/izbor

Konfiguracijski nivo 3
➔ Relaisausgang
X rele

1…8

rele izbrati

AUS (izklop), EIN (vklop)

AUS = rele inaktiven
EIN = rele dela kot
LK-izhod

AUS (izklop), EIN (vklop)

modul matematike inaktiivirati/aktivirati

status:

Modul matematike

Vmesnik

Eksterni tekst

Binarno povezan
tekst
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Konfiguracijski nivo 3
➔ Mathematik-Modul
modul matematike:
Konfiguracijski nivo 3
➔ Schnittstelle (vmesnik)
protokol:

Opis

RS422/RS485 nastaviti
J-BUS, MOD-BUS

protokol izbrati

Baud:

0.15, 0.3, 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, Baud-stopnjo izbrati
19.2, 38.4, 125,
187.5kBaud

podatkovni format:

8/1/KEINE (NOBEN),
8/1/UNGER. (LIHI),
8/1/GERADE (SODI),
8/2/KEINE
(NOBEN),
č
8/1/NULL (NIČLA)

podatkovni format izbrati
(podatkovni-biti/stop-biti/
pariteta)

naslov:

1 … 255

naslov izbrati

min. č as odgovora:

0 … 500ms

minimalni čas odgovora
izbrati

1…8

številko eksternega teksta
izbrati

kontakt:

AUS, Bin. Eing.(vhod)1,
Bin. Eing.2, Bin. Eing.3,
Bin. Eing.4, Bin. Eing.5,
Bin. Eing.6, Bin. Eing.7,
Bin. Eing.8

binarni vhod izbrati
(pri AUS odpade vnos
teksta)

tekst:

16 mest

tekst vnesti

AUS, Bin. Eing. 1,
Bin. Eing. 1-2,
Bin. Eing. 1-3,
Bin. Eing. 1-4

vhodi, ki se naj povežejo
binarno, izbrati
(pri AUS odpadejo vsi
nadaljnji podparametri)

Konfiguracijski nivo 3
➔ Externer Text
X eksterni tekst

Konfiguracijski nivo 3
➔ Binärverknüpfter
externer Text
Verkn.:

4 Konfiguracijska tabela
Parameter

Vrednost/izbor

Binärverkn. Text:
00 … 01 (bin. vhod 1)
(binarno povezan tekst) 00 … 03 (bin. vhod 1-2)
00 … 07 (bin. vhod 1-3)
00 … 15 (bin. vhod 1-4)

Eksterni stop

Eksterni pomik

binarno kombinacijo
(tekst št.) izbrati

Druckstatus:
(status tiska)

(izklop/vklop)

AUS, EIN

status za tisk teksta
izbrati

TXT:

16 znakov

tekst vnesti

AUS, Bin. Eing.1,
Bin. Eing.2, Bin. Eing.3,
Bin. Eing.4, Bin. Eing.5,
Bin. Eing.6, Bin. Eing.7,
Bin. Eing.8

binarni vhod izbrati

AUS, Bin. Eing.1,
Bin. Eing.2, Bin. Eing.3,
Bin. Eing.4, Bin. Eing.5,
Bin. Eing.6, Bin. Eing.7,
Bin. Eing.8

binarni vhod izbrati

0, 5, 10, 20, 60, 120, 240,
300, 360, 600, 720mm/h

hitrost izbrati, če je
kontakt <> AUS (izklop)

1…2

števec dogodkov izbrati

Kontakt:

AUS, Bin. Eing.1,
Bin. Eing.2, Bin. Eing.3,
Bin. Eing.4, Bin. Eing.5,
Bin. Eing.6, Bin. Eing.7,
Bin. Eing.8

binarni vhod oz. status
izbrati (pri AUS (izklop)
odpadejo vsi podparametri,
ki sledijo)

Zählstatus:
(status števca)

AUS (izklop), EIN (vklop)

status izbrati

Anf.Wert:

-99999 … +99999

zač etno vrednost števca
dogodkov vnesti

Text:
(tekst)

16 mest

tekst za ozna čbo števca
dogodkov vnesti

AUS, Bin. Eing.1,
Bin. Eing.2, Bin. Eing.3,
Bin. Eing.4, Bin. Eing.5,
Bin. Eing.6, Bin. Eing.7,
Bin. Eing.8

binarni vhod izbrati

Konfiguracijski nivo 3
➔ Externer Stopp
Kontakt:

Konfiguracijski nivo 3
➔ Externer Vorschub
Kontakt

Ext.Vorschub:
Števec dogodkov

Opis

Konfiguracijski nivo 3
➔ Ereigniszähler
X Ereigniszähler:
(števec dogodkov)

Eksterno skaliranje Konfiguracijski nivo 3
➔ Externe Skalierung
Kontakt:
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Parameter
Eksterno poročilo

Vrednost/izbor

Opis

1…2

številko poroč ila oz.
instance izbrati

AUS, Bin. Eing.1,
Bin. Eing.2, Bin. Eing.3,
Bin. Eing.4, Bin. Eing.5,
Bin. Eing.6, Bin. Eing.7,
Bin. Eing.8

binarni vhod izbrati

AUS, Bin. Eing.1,
Bin. Eing.2, Bin. Eing.3,
Bin. Eing.4, Bin. Eing.5,
Bin. Eing.6, Bin. Eing.7,
Bin. Eing.8

binarni vhod izbrati

1…8

sled dogodka izbrati

Spur-Status:

AUS, EIN

status za tisk sledi
dogodka vnesti

Quelle:
(izvor)

BIN.EING. (binarni vhod)
izvor sledi dogodka
LIMITKOMP. (limit kompar.) izbrati, č e je status EIN

Konfiguracijski nivo 3
➔ Externer Report
X Externer Report
(eksterno poročilo)
Kontakt:

Zapora
tipkovnice

Sled dogodka
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Konfiguracijski nivo 3
➔ Tastaturverriegelung
Kontakt:

Konfiguracijski nivo 3
➔ Ereignisspur
X Ereignisspur

5 Identifikacija naprave
5.1 Opis naprave
Točkovni tiskalnik je glede na izbor opremljen s 3 ali 6 merilnimi vhodi, ki so
galvansko loč eni. Vrednotenje linij merilnih vrednosti točkovnega tiskalnika
se lahko podpre s tekstovnim tiskom.
Programiranje naprave je mogoče preko 8 tipk na sprednji strani ali s namestvitvenim programom za osebni rač unalnik. Konfiguracijski podatki se
trajno shranijo v EEPROM.
Za kontrolo in konfiguracijo parametrov kakor tudi za prikaz aktualnih merilnih
vrednosti na napravi, je na razpolago 24 mestni LED-točkovno matrični prikaz.
Kot vhodni signal so možni termoelementi, uporovni termometri, daljinski dajalnik upornosti, potenciometer, napetost ali tok (enotni signali). Ustrezne linearizacije se izvedejo avtomatsko, se pa lahko s pomoč jo namestitvenege programa prilagodijo specifič nim linearizacijam.
Štiri Open-Collector izhodi za signalizacijo prekoračitev mejnih vrednosti ter
za poroč anje o napaki, kot tudi osem sledi dogodkov so nadaljnje izstopajo č e
lastnosti naprave, ki so vsebovane že v osnovni različ ici naprave.
Osem binarni vhodi so na razpolago za krmilne funkcije. Eksterni relejni sklop
ER8 za montažo na letev razširi toč kovni pisalec za osem preklopne kontakte.
Dvožicni merilni pretvornik lahko napajamo preko galvansko loč eno napajalno
napetost.
Preko modula matematike in logike se lahko v več ini primerov individualno
uskladi tudi na bolj kompleksne naloge.
Časovna ura se pri izpadu napajanja oskrbuje s pomo č jo litijske baterije ali
kondenzatorja.
3/6 analogni vhodi
termoelementi
uporovni termometri
dajalniki upornosti
potenciometri
napetost
tok

8 binarni vhodi

Setup-vmesnik
za konfiguracijo in
parametriranje

1

za brezpotencialne kontakte
SPS-nivo

Funkcije:
- eksterni teksti
- binarno povezani teksti
- eksterni stop
- eksterni pomik
- števec dogodkov
- eksterno skaliranje
- eksterno poročilo
- zapora tipkovnice

Napajalna napetost
AC 110…240V +10/-15%, 48…63Hz
AC/DC 20…53V +0/-0%, 48…63Hz

LOGOPRINT 500

Blok struktura

Registriranje
- krivulje merilnih vrednosti
- sledi dogodkov
- tisk teksta

Izhodi
- 4 Open-Collector-izhodi
1
- 8 relejni izhodi1
1
- dvožični merilni pretvornik

RS 422-/RS 4851
vmesnik
podatkovni transfer od in
k točkovnem tiskalniku

1. kot opcija dobavljivo
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5 Identifikacija naprave
5.2 Tipski ključ
(1) Osnovna izvedba
706030/14

LOGOPRINT 500 s 3 univerzalnimi vhodi

706030/15

LOGOPRINT 500 s 6 univerzalnimi vhodi

x x
x x

888
999

(2) Vhodi 1 ... 3 (nastavljivi)
Tovarniška nastavitev
Konfiguracija po strankinih podatkih1

x

x
x

000
888
999

(3) Vhodi 4 ... 6 (nastavljivi)
Ni zasedeno
Tovarniška nastavitev
Konfiguracija po strankinih podatkih1

x x
x x
x x

00
52
53

(4) Vmesnik
Ni zasedeno
RS422, J-Bus, MOD-Bus
RS485, J-Bus, MOD-Bus

x x
x x

22
23

(5) Napajalna napetost
AC/DC 20 ... 53V, 48 ... 63Hz
AC 110 ... 240V +10/-15%, 48 ... 63Hz

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

020
021
030
061
259

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

265
266
350
351
247

(6) Tipski dodatki
Litijska baterija za napajanje pomnilnika (tovarniško)
Pomnilniški kondenzator (namesto tipskega dodatka 020)
Priključ na sponka s souporom (6 kosov)
UL-dovoljenje
8 binarni vhodi, vmesnik za eksterni relejni
sklop ER8,
napajalna napetost DC 24V/50mA
Vrata s ključ avnico (IP54)
IP65-tesnilo, široki pritrjevalni elementi
Univerzalno prenosno ohišje TG-35
Ohišje s prenosnim roč ajem
Ohišje za stensko montažo (90° premič no)
(1)

Naročniški ključ
Primer naročila

(2)
-

706030/14 -

(3)
-

888

(4)
-

-

000

(5)
-

-

00

(6)
,...2

/
-

23

/

020

1. Vrsta tipal in merilna območja v tekstu podati.
2. Tipske dodatke navesti in loč iti z vejico.

Dodatni pribor za - Setup (namestitveni)-program, večjezič en
programiranje
- PC-Interface-kabel s TTL/RS232-pretvornikom
Serijski
pribor

- 1 navodila za uporabo B 70.6030.0
- 2 pritrdilna elementa
- Vezalnik za kabel s podnožjem (z možnostjo sprostitve) za razbremenitev
priključ enih senzorskih vodov
- 1 tiskalna glava 3-barvna (pri 3-kanalni napravi) ali
1 tiskalna glava 6-barvna (pri 6-kanalni napravi)
- 1 rolica registrirnega papirja dolžine 32m in
1 blok zgibnega papirja dolžine 16m
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6 Montaža
6.1 Mesto montaže in klimatski pogoji
Mesto montaže naj bo čimbolj brez tresljajev. Elektromagnetska polja, ki jih
povzročajo npr. motorji, transformatorji itd., se je potrebno čimbolj izogniti.
Temperatura okolice lahko na mestu delovanja znaša 0 … +50°C pri relativni
vlažnosti 20 … 70% brez orositve.
Agresivni zrak oz. para lahko vplivata na delovanje in življensko dobo
toč kovnega tiskalnika.
vpoglavje 7.1 „Napotki za inštalacijo“

6.2 Vgradnja
Pogledi

Mera 26 se poveč a pri uporabi tesnila IP65 na 27.
Izrez stikalne
plošče
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6 Montaža
Vgradnja

h Tockovni tiskalnik od spredaj v izrez stikalne plošč e vstaviti
h Oba pritrdilna elementa vpnite iz zadnje strani stikalne plošče v stranske
odprtine ohišja. Pri tem se morajo ploske strani pritrdilnih elementov dotikati
ohišja.
h Pritrdilne elemente nastaviti na zadnjo stran stikalne plošče in enakomerno
tesno priviti.

Pritrdilni element
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7 Električni priklop
7.1 Navodila za inštalacijo
k

Tako pri izbiri materiala vodnika, pri inštalaciji, kot tudi pri električ nem
priklopu naprave se morajo upoštevati predpise VDE 0100 "Določ be za
priklop naprav za močni tok z nazivno napetostjo pod 1000V" oz. predpise države v kateri se naprava uporablja.

k

Dela v notranjosti naprave se lahko izvajajo samo v opisanem obsegu,
kot tudi električni priklop lahko izvaja samo strokovno osebje.

k

Napravo je potrebno dvopolno loč iti od omrežja, v kolikor lahko pride do
dotika delov, ki so pod napetostjo.

k

Elektromagnetna skladnost (EMV) ustreza normam in predpisom navedenih v tehni č nih podatkih.

k

Priporoč ljivo je, da se vodniki za vhode, izhode ter oskrbo napajanja napeljejo med seboj prostorsko loč eno in ne paralelno drug ob drugem.

k

Vse vhodne in izhodne vodnike brez povezave k napajanju morajo biti napeljani z oklopljenimi in prepletenimi vodi.
Oklop mora biti s strani naprave na zemeljskem potencialu.

k

Napravo je potrebno na sponki PE ozemljiti z zašcitnim vodom. Ta vod
mora imeti enak presek kot napajalni vod.
Ozemljitvene vode je potrebno peljati zvezno k skupni ozemljitveni toč ki,
ki je povezana z zašč itnim vodom napajanja.
Ozemljitveni vod ne sme voditi od ene naprave na drugo.

k

Na napetostne sponke naprave nobenih drugih porabnikov priključ iti.

k

Naprava ni primerna za inštalacijo v območ je, ki je eksplozivno ogroženo.

k

Motnje, ki bi jih povzroč ili induktivni uporabniki v bližini naprave, kot so
npr. varovalni elementi ali magnetni ventili odpravimo z RC kombinacijami.

k

Dovod napajanja naprave je potrebno dodatno zavarovati. Glede na napajalno napetost veljajo naslednje vrednosti varovalk:
- AC/DC 20 ... 53V, 48 ... 63H

varovalka 2A poč asna

- AC 110 ... 240V +10/-15%, 48 ... 63Hz

varovalka 1A poč asna
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7 Električni priklop
7.2 Tehnični podatki
Vhod za
termoelement

Točnost linearizacije1

Merilno območje

±0,2%
±0,2% od -200°C
±0,3%
±0,5% od -200°C
±0,2% od -150°C
±0,2% od -200°C
±0,2% od -150°C
±0,5% od 0°C
±0,5% od 0°C
±0,5% od 500°C

… +900°C
… +1200°C
… +600°C
… +400°C
… +1372°C
… +1000°C
… +1300°C
… +1768°C
… +1768°C
… 1820°C

Fe-CuNi „L“
Fe-CuNi „J“ DIN EN 60584
Cu-CuNi „U“
Cu-CuNi „T“ DIN EN 60584
NiCr-Ni „K“ DIN EN 60584
NiCr-CuNi „E“ DIN EN 60584
NiCrSi-NiSi „N“ DIN E 60584
Pt10Rh-Pt „S“ DIN EN 60584
Pt13Rh-Pt „R“ DIN EN 60584
Pt30Rh-Pt6Rh „B“
DIN EN 60584

-200
-210
-200
-270
-270
-270
-270
-50
-50
0

Najmanjši merilni razpon

tip L, J, U, T, K, E, N:
tip S, R, B:

100K
500K

Zač etek/konec mer. razpona

znotraj mejah v korakih 0,1K poljubno nastavljivo

Primerjalno mesto

Pt 100 znotraj ali termostat zunanji konstantno

Toč nost primerjalnega
mesta (znotraj)

± 1K

Temperatura primerjalnega
mesta (zunaj)

Čas merjenja

-50 … +100°C nastavljivo s namestitvenim programom
pri 3 kanalih < 2s; pri 6 kanalih < 4s

Vhodni filter

digitalni filter 2. razreda; konstanta filtra nastavljiva od 0 … 50,0s

Posebnosti

tudi v °F nastavljivo; specifič ne linearizacije

1. Toč nost linearizacije je odvisna od največjega merilnega obsega.
Pri majhnih merilnih razponih se zmanjša linearizacijska točnost.

Vhod za
uporovni
termometer

Nacin
priključitve

Merilno območje Točnost
linearizacije

Merilni
tok

Pt 100 DIN EN 60751

2/3-vodnik
2/3-vodnik
4-vodnik
4-vodnik

-200 … +250°C
-200 … +850°C
-200 … +250°C
-200 … +850°C

±0,6K
±1,0K
±0,5K
±0,8K

500μA
250μA
500μA
250μA

Pt 100 JIS

2/3-vodnik
2/3-vodnik
4-vodnik
4-vodnik

-200 … +260°C
-200 … +649°C
-200 … +260°C
-200 … +649°C

±0,6K
±1,0K
±0,5K
±0,8K

500μA
250μA
500μA
250μA

Pt 500 DIN

2/3-vodnik
2/3-vodnik
4-vodnik
4-vodnik

-200 … +150°C
-200 … +850°C
-200 … +150°C
-200 … +850°C

±0,6K
±1,0K
±0,5K
±0,8K

250μA
250μA
250μA
250μA

Pt 1000 DIN

2/3-vodnik
2/3-vodnik
4-vodnik
4-vodnik

-200 … +250°C
-200 … +850°C
-200 … +250°C
-200 … +850°C

±0,6K
±1,0K
±0,5K
±0,8K

500μA
250μA
500μA
250μA

Ni 100

2/3-vodnik
2/3-vodnik
4-vodnik
4-vodnik

-60 … +125°C
-60 … +180°C
-60 … +125°C
-60 … +180°C

±0,6K
±1,0K
±0,5K
±0,8K

500μA
250μA
500μA
250μA

Nač in priključ itve
Najmanjši merilni razpon
Upornost senzorskega
vodnika
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Dvo-, tri-, ali štiri vodniška priključ itev
15K
max. 30 Ω po vodniku pri štiri vodniški vezavi
max. 20Ω po vodniku pri dvo- in trižič ni vezavi
pri Pt 100 do 260°C max. 10 Ω po vodniku pri
dvo- in triži čni vezavi

7 Električni priklop
Zač etek/konec mer. območ ja

znotraj meja poljubno nastavljivo po korakih 0,1K

Merilni čas

Vhod
uporovni
dajalnik in
potenciometer

pri 3 kanalih < 2s; pri 6 kanalih < 4s

Vhodni filter

digitalni filter 2. razreda; konstanta filtra nastavljiva od 0 … 50s

Posebnosti

tudi v °F nastavljivo; specifične linearizacije

Merilno območje

Točno

Merilni tok

do 200Ω
do 400Ω
do 800Ω
do 2000Ω
do 4000Ω

±300mΩ
±600mΩ
±1Ω
±2Ω
±3Ω

500μA
250μA
250μA
500μA
250μA

Nač in priključitve

uporovni dajalnik: tri vodniška vezava
potenciometer: dva-, tri- ali štiri vodniška vezava

Najmanjši merilni razpon

6Ω

Upornost vodnika senzorja

max. 30Ω po vodniku pri štiri-vodni vezavi
max. 20Ω po vodniku pri dvo- in tri-vodni vezavi
do 200 Ω merilnega območ ja 10 Ω po vodniku pri
dvo in tri-vodni vezavi

Uporovne vrednosti

znotraj meja v 0,1-Ω-korakih poljubno nastavljive

Merilni čas

Vhod
enosmerna
napetost, tok

pri 3 kanalih < 2s; pri 6 kanalih < 4s

Vhodni filter

digitalni filter 2. razreda; konstanta filtra nastavljiva od 0 … 50,0s

Osnovno merilno območje

Merilno območje

1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
10V
10V
10V

-25
0
-100
0
-500
0
-1
-5
0
-10

… +75mV
… 100mV
… +100mV
… 200mV
… +500mV
…
1V
…
+1V
…
+5V
…
10V
…
+10V

Najmanjši merilni razpon
Začetek/konec merilnega
območja

Točnost
±100μV
±100μV
±150μV
±150μV
±1mV
±1mV
±2mV
±10mV
±10mV
±15mV
5mV

4 … 20mA

±20μA

20mA

0 … 20mA

±20μA

20mA

-20 … +20mA

±40μA

Zač etek/konec mer. območ ja
Merilni čas

RE > 10 MΩ
RE > 10 MΩ
RE > 10 MΩ
RE > 10 MΩ
RE > 10 MΩ
RE > 10 MΩ
RE > 10 MΩ
RE > 0,5 MΩ
RE > 0,5 MΩ
RE > 0,5 MΩ

znotraj meja poljubno nastavljivo
(do 999mV v 0,01-mV-korakih, od 1V v 1-mV-korakih)

20mA

Najmanjši merilni razpon

Vhodna
upornost

bremenska
napetost ≤ 2,6V
bremenska
napetost ≤ 2,6V
bremenska
napetost ≤ 2,6V

0,5mA
znotraj meja v 0,1-mA-korakih poljubno nastavljivo
pri 3 kanalih< 2s; pri 6 kanalih < 4s

Vhodni filter

digitalni filter 2. razreda; konstanta filtra nastavljiva od 0 … 50,0s

Posebnosti

linearizacije za termoelemente in
uporovne termometre nastavljive
(za priključ itev nelineariziranih merilnih pretvornikov)
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7 Električni priklop
Dajalnik merilne
vrednostikratki stik/zlom

Kratki stik1

Zlom1

Termoelement

ne prepozna

pepozna

Uporovni termometer

prepozna

prepozna 2

Dajalnik upornosti

pepozna

pepozna

Potenciometer

ne prepozna

pepozna2

Napetost do ± 1V

ne prepozna

prepozna

Napetost > ± 1V

ne prepozna

ne prepozna

Tok

ne prepozna

ne prepozna

1. Tiskalna glava se pozicionira na 0%, na LED-displeju se prikaže „>>>>>>“.
2. Pri štiri-vodni vezavi se prepozna samo na sponkah 1 in 2.

Izhodi

Sistem tiska

Trije Open-Collectorizhodi

Za poroč anje o prekoračitvi mejne vrednosti

En Open-Collector-izhod

Za poročanje o motnjah (npr. konec papirja)

Pogon
Odzivna občutljivost
Reprodukcija
Toč nost prikaza in
registriranja
Tiskalna glava
Barve tiska

Prekorač itev
Pomik papirja
Transport papirja
Papirna kaseta
Registrirni papir
- skupna širina
- širina pisanja
- širina med luknjicami
- vidna dolžina diagrama
- skupna dolžina

78

Koračni motor
≤ 0,2% vezano na širino pisanja 100mm
≤ 0,25% vezano na širino pisanja 100mm
Razred 0,5 vezano na meje merilnih vrednosti in
osnovna merilna območja
Tiskalna glava z funkcijo Penlift - zadostuje za ca. 1 milijon toč k
(odvisno od temperature okolice)
vijolična, rdeča, črna, pri 3-kanalnem točkovnem tiskalniku ter
vijolična, rdeč a, črna, zelena, modra, rjava, pri 6-kanal. tiskalniku.
Barvna kombinacija se lahko preko namestitvenega programa
poljubno spremeni.
elektronsko omejeno na širino pisanja 0 … 100mm
nastavljivo po stopnjah 0, 5, 10, 20, 60, 120, 240, 300, 360,
600, 720mm/h
s korač nim motorjem in pogonskim sklopom
kaseta za rolni in zgibni papir
Rolni- ali zgibni papir po DIN 16 320
120mm
100mm
110mm
Rolni papir: 60mm; zgibni papir: 30 … 60mm
Rolni papir: 16m ali 32m; zgibni papir: 16m

7 Električni priklop
Električni
podatki

Napajalna napetost
Električ na varnost

AC 110 … 240V +10/-15%, 48 … 63Hz ali
AC/DC 20 … 53V, 48 … 63Hz
po DIN EN 61 010, del 1, marec 1994
prenapetostna kategorija II, stopnja onesnaženja 2

Kontrolne napetosti
- mrežna tokovna zanka
proti merilnem krogu

pri napajalni napetosti AC 2,3kV/50Hz, 1min,
pri napajalni napetosti AC/DC 510V/50Hz, 1min

- mrežna tokovna zanka
proti ohišju (zaščitni vodnik)

pri napajalni napetosti AC 1,5kV/50Hz, 1min,
pri napajalni napetosti AC/DC 510V/50Hz, 1min

- merilni tokovni krog proti
merilnem tokovnem krogu

200V/50Hz, 1min

- merilni tokovni krog proti
ohišju

500V/50Hz, 1min

- galvanska ločitev
analognih vhodov
medseboj
Vpliv napajalne
napetosti
Zajem moci
Varovanje podatkov

Električni priklop

EMV
- oddajanje motenj
- odpornost na motnje

Ohišje

Vrsta ohišja
- vrata ohišja
Transportni mehanizem
Kaseta za papir
Mere sprednjega okvirja
Vgradna globina
Izrez stikalne plošč e
Pritrditev ohišja
Območje okoliške
temperature
Vpliv okoliške
temperature
Skladiščna temperatura
Odpornost na okoliško klimo
Položaj uporabe
Zašč ita IP

Teža

do AC 30V in DC 50V
< 0,1% obsega merilnega območja
max. 35VA
Z litijsko baterijo v RAM-u > 4 leta oz. z napajalnim
kondenzatorjem 2 dni pri 15 … 25°C temperature okolice
dodatno varovanje z EEPROM-om.
S hrbtne strani z vijačnimi sponkami,
presek vodnika ≤ 2,5mm2 ali 2x 1,5mm2 z žilnim tulcem.
Setup-vtična povezava na sprednji strani pod
točkovno-matrič nem prikazu.
EN 61 326
razred B
po industrijskih zahtevah

vgradno ohišje po DIN 43 700, iz pocinkane ploč evine
iz cinkovega tlač nega litja
iz krom-nikljevega jekla korozijsko odporen
iz umetne mase (Polycarbonat)
144mm x 144mm
212mm brez vijač nih sponk; 227mm z vtaknjenimi vijač nimi
sponkami
138+1,0 mm x 138+1,0 mm
v stikalno ploš čo po DIN 43 834
0 … +50°C
0,2%/10K
-20 … +70°C (brez tiskalne glave), -20 … +55°C (s tiskalno glavo)
20 … 70% relativne vlage brez orositve
NL 90 ± 30, DIN 16 257 (navpično)
po EN 60 529 kategorija 2,
spredaj IP 54
(IP 65 s tipskim dodatkom 266),
zadaj IP 20
max. 3,5kg
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7 Električni priklop
7.3 Priključni načrt
Hrbtna stran
3/6-kanalske
verzije

Razporeditev priključkov 3/6-kanalne verzije
Napajalna napetost
po tipski oznaki

Priključni simbol
N nevtralni vod Vtič no
L1 zunanji vod
mesto
PE zemeljski vod

10.

Analogni vhodi

vhodi
1

2

3

4

5

6

Vtično mesto
Termoelement

Uporovni
termometer
v dvovodni vezavi

Uporovni
termometer
v trivodni vezavi
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

7 Električni priklop
Analogni vhodi

Vhodi
1

2

3

4

5

6

Vtično mesto
Uporovni
termometer
v štirivodni vezavi

Uporovni dajalnik
v trivodni vezavi

A = zač etek
S = drsnik
E = konec
Potenciometer v
dvovodni vezavi

Potenciometer v
trivodni vezavi

Potenciometer v
štirivodni vezavi

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Napetostni vhod
≤ ± 1V

Napetostni vhod
> ± 1V

Tokovni vhod
± 20mA

Tokovni vhod (soupor)
≤ ±20mA
(pri uporabi merilnih dajalnikov s spremenljivo notranjo
upornostjo; potreben
tipski dodatek „priključne
sponke s souporom")
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7 Električni priklop
Ekstern relejski
sklop ER8

Komunikacija
z eksternim
relejskim sklopom

Napajanje za
eksterni dvožični
merilni pretvornik

24V / 45mA
± 5%

Digitalni krmilni
vhodi

Krmiljenje kontakta
LOW =
ROFF t 100k:

vtič no
mesto

7.

HIGH =
RON d 50k:
Min. trajanje impulza: Napetostno
HIGH 400ms
krmiljenje
LOW 400ms
LOW =
DC 0 … 5V
(ni aktiven)
HIGH =
DC 20 … 35V
(aktiven)

Kontakt št. 7 =
binarni vhod 1
.
.
.
Kontakt št. 14 =
binarni vhod 8

Open-Collectorizhodi

DOUT1 … DOUT4
Umax = DC 32V
Imax = 100mA

8.

Ostanek napetosti
DOUT aktiven
UDOUTaktiv =
0,4 … 1,2V
serijski vmesnik
RS 422/RS 485
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Komunikacija
z nadrejenimi
sistemi

9.

7 Električni priklop
7.4 Galvanska ločitev
Setup
vmesnik

Analogni vhod 1...6

Digitalni
krmilni vhodi
Napetostni izvor za
dvožični merilni pretvornik
Vmesnik za
eksterni relejski sklop

Open-Collector
izhodi 1...4

Serijski vmesnik
RS422 / RS485

Napajalna napetost AC
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7 Električni priklop
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8 Zagon
8.1 Odpiranje in zapiranje vrata ohišja
Za odpiranje in zapiranje vrat, zavrtite gumb.

8.2 Namestitev napisa na ploščico za označevanje merilnih mest
Po odpiranju vrata ohišja se lahko odstrani plošč ica za označ evanje merilnih
mest ter se po želji označi s podatki o kanalih, kot so npr. merilno območ je,
zoom, in območ je prikaza.

Ploščica z označ evanjem merilnih mest
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8 Zagon
8.3 Vstavljanje tiskalne glave
h Vrata za ohišje odpreti
h Registracijo ustaviti (S-tipko pritisniti)

H

V stanju stop se tiskalna glava premakne na sredino širine
registriranja.

h Display potisniti radialno navzgor
h Tiskalno glavo potisniti do naslona v držalo
h Display potisniti navzdol, dokler se ne zaskoči
h Registracijo zagnati (S-tipko pritisniti)
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9 Potrošni material
9.1 Potrošni material
Tiskalna glava
3 barvna za 3 kanalno napravo, št. dela: 00355244
količina pakiranja: 2 kosa
6 barvna za 6 kanalno napravo, št. dela: 00355255
količ ina pakiranja: 2 kosa
Registrski papir v roli
nevtralen v %-delitev, linearen
skupna dolžina: 16m
skupna širina: 120mm
št. dela: 00331497
količ ina pakiranja: 5 rol
nevtralen v %-delitev, linearen
skupna dolžina: 32m
skupna širina: 120mm
št. dela: 00331499
količina pakiranja: 5 rol
nevtralen v umerjeno delitvi, linearen
(tisk po naročilu)
Registrski pregibni papir
nevtralen v %-delitev, linearen
skupna dolžina: 16m
skupna širina: 120mm
št. dela: 00331490
količ ina pakiranja: 5 blokov
nevtralen v umerjeno delitvi, linearen
(tisk po naročilu)

H

Bodite pozorni na pravilno tiskalno glavo.
Npr. 3-barvna tiskalna ni smiselno uporabljati v
6-kanalni napravi.
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9 Potrošni material
9.2 Vnos in odstranitev kasete za papir
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9 Potrošni material
- Bodite pozorni pri vstavitvi kasete za papir, da kaseto sredinsko ob ravnilu - s palcem in kazalcem vodeno - vstavite v
sprejemnik, z rahlim pritiskom navzgor, dokler se ročica ne
zaskoči.
- Po vstavitvi mora podajalnik papirja takoj pričeti z napetjem
papirja (pomik ca. 10mm).
- V primeru, da se podajalnik papirja ne zažene, se mora kaseta ponovno vstaviti.
- Preverite konč no lego ročice.
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9 Potrošni material
9.2.1 Zamenjava papirja v roli

90

1

5

2

6

3

7

4

8

9 Potrošni material
9.2.2 Zamenjava pregibnega papirja

1m
* * * * * * 15 cm * * * * * 10 cm * * * * * 5 cm * * * *
ENDE
END
FIN

1

4

2

5

3
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9 Potrošni material
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10 Tipski dodatki/dod. oprema
10.1 Preureditev kasete za papir

1

3

2

4
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10 Tipski dodatki in dodatna oprema
10.2 „8 binarni vhodi“, „vmesnik za ER8“,
„napetostni izhod“
Tipski dodatek razpolaga z osmimi binarnimi vhodi, serijskim vmesnikom za
eksterni relejski sklop ER8 ter galvansko loč eno napetostno napajanje za
dvožič ni merilni pretvornik.
Osem binarnih vhodov lahko krmilimo preko brezpotencialnih kontaktov ali
z naslednjimi napetostnimi nivoji:
inaktivno 0 … 5V
aktivno 20 … 35V
Napetostni nivoji morajo delovati najmanj 0,4.
Možne funkcije:
- eksterni tekst
- binarno povezan eksterni tekst
- eksterni start/stop
- preklop na pomik papirja / eksterni pomik
- števec dogodkov
- start izpisa skaliranja
- start/stop eksternega poroč ila
- zaklepanje tipkovnice
- dogodkovne sledi
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10 Tipski dodatki/dod. oprema
10.3 Eksterni relejski sklop ER8
Z eksternim relejskim sklopom ER8 se točkovni tiskalnik razširi za osem preklopnih izhodov.
Zaporedje relejev 1 … 8 so limitkomparatorjem 1 … 8 (stanje limita) stalno dodeljene. Samo, č e je bil aktiviran rele (Konfiguracijski nivo 3 ! Relejni izhod !
Status = EIN (vklop)) se določ eno stanje limita prenesa na rele.
v Poglavje 3.1 „Nadzor mejne vrednosti z limitkomparatorji“
v Poglavje 3.5.4 „Teksti limitkomparatorja, eksterni tekst, binarni eksterni tekst"
v Poglavje 4.2 „Tabela konfiguracijskih parametrov"

H

Eksterni relejski sklop je možno krmiliti samo v primeru, da je tipski
dodatek prisoten v točkovnem tiskalniku.

A

V primeru, da se vmesniški kabel za namestitveni program priključ i
na toč kovni tiskalnik se vsi releji izklopijo.
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10 Tipski dodatki in dodatna oprema
Povezava
k ER8

L1 N

(L+) (L-)

Power
ER 8

Error
RxD RxD
TxD TxD GND
(+) (-)
97
98
99

7.3 7.2 7.1
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10 Tipski dodatki/dod. opema
10.4 Namestitveni program
Z namestitvenim programom za toč kovni tiskalnik se lahko naprava enostavno
nastavi z osebnim računalnikom.
Naslednje funkcije so dodatno na razpolago za upravljanje ter programiranje
preko toč kovnega tiskalnika:
- nastavitev različnih tiskalnih barv
- modus tiska in prioritete
- nastavitev, kateri parametri se lahko na točkovnem tiskalniku nastavijo
- nastavitve se lahko preko namestitvenega programa natisnejo
- različ ne namestitvene nastavitve lahko upravljajo ter po potrebi pošljejo k
toč kovnim tiskalniku
- test naprave
Potrebna
strojna
oprema

- IBM-PC ali kompatibilni rač unalnik
- CPU od Intel-ove različ ice 386 naprej
- 4 MB RAM
- disketni pogon 3,5“
- trdi disk (min. 6 MB prostora)
- pristi serijski vmesnik RS232
- miška
- VGA grafika

Potrebna
programska
oprema

- Microsoft Windows1 3.1/3.11/95

1. Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki podjetja Microsoft
Corporation
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10 Tipski dodatki in dodatna oprema
Namestitveni program se inštalira s programom za Microsoft Windows.
Upravljanje z namestitvenim programom je opisano v inštalacijski pomo č i
(B 70.6030.3) ter v Windows-Online-pomoci.
S pomoč jo namestitvenega programa se lahko nastavijo vsi parametri točkovnega tiskalnika.
Pregled vseh parametrov točkovnega tiskalnika je v dodatku.
"Poglavje 12.5 „Pregled parametrov“

A

Po priključitvi namestitvenega vmesnika se prekine

- zajem merilnih vrednosti in
- registracija.
Razen tega se
- dogodki ne zajemajo več,
- poročila prekinejo in resetirajo,
- mejne vrednosti ne nadzorujejo več, ter
- izhodi niso več krmiljeni. Releji odpadejo.
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10 Tipski dodatki/dod. oprema
10.5 Matematični in logični modul
V primeru, da je matematični in logič ni modul deaktiviran, se signali izmerjeni
na merilnih vhodih zapišejo, kot je to dolo č eno v konfiguraciji merilnih vhodov. V kolikor je matematič ni in logični modul aktiviran, se lahko izmerjeni signali
matematično povežejo.
Primer:
Na kanalu se registrira vsota/razlika dveh merilnih vhodov. Istočasno se na
drugem kanalu registrira maksimalna vrednost, dokler je določen binarni
vhod odprt. Zapiranje binarnega vhoda postavi registriranje maksimalne vrednosti spet nazaj.
S pomoč jo veliko funkcij, operatorjev ter variabel, ki so na razpolago matematičnemu modulu, se lahko v več ini primerov vrši individualno prilagoditev na določ eno nalogo.
Matematič ni programi po želji kupca se lahko po želji sestavijo v našem podjetju.
S pomoč jo namestitvenega programa se programi prenesejo k toč kovnemu tiskalniku.

H

Pri vklopljenem matematič nem in logič nem modulu se lahko obnašanje toč kovnega tiskalnika temeljito spremeni.
Podatki, ki so podani v navodilih so potem lahko v več jem delu neveljavni.

Matematič ni modul aktiviramo na napravi s parametrom Konfiguracijski nivo 3
! Matematič ni modul.
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10 Tipski dodatki in dodatni pribor
10.6 Vmesnik (RS422/RS485)
Vmesnik služi za komunikacijo s nadrejenim sistemi (npr. Bus-sistem). To ni
vmesnik za namestitveni program, preko katerega bi se podatki med namestitvenim programom in toč kovnim tiskalnikom prenašali.
S pomočjo vmesnika se lahko naslednje funkcije realizirajo:
- branje merilnih vrednosti iz toč kovnega tiskalnika
- nadzorovanje delovanja toč kovnega tiskalnika
- vrednosti za izpis na papir poslati na tiskalnik
- tekste za izpis na papir poslati na tiskalnik
- tekste za prikaz v displeju na tiskalnik poslati
RS422/RS485-vmesnik je podrobno opisan v navodilih B70.6030.2.
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11 Iskanje motenj
11.1 Kaj narediti v primeru...
Prikaz ali izpis

- vrednost je izven merilnega območja
(out of range)

„>>>>>>“

- dajalnik merilne vrednosti je napač no priklopljen
- merilni vhodi so napač no konfigurirani
- zlom tipala
Namesto vrednosti se
„****“, „±*.***“,
„±***.*“, „±****.“

„±**.**“,

prikaže ali natisne.

Ni registriranja

- vrednost ni mogoč e več prikazati:
spremeniti skaliranje z namestitvenim programom tako, da je
vrednost mogoč e vedno predstaviti
- pri števcu dogodkov: števec dogodkov z namestitvenim programom ali s parametrom Konfiguracijski nivo 3 !števec dogodkov
resetirati
- pritisnjena je bila S-tipka
- konfiguriran je bil „eksterni stop“ in odgovarjajoč i binarni vhod
sklenjen
- kaseta za papir ni pravilno vstavljena
vpoglavje 9.2 „Vnos in odstranitev kasete za papir“

H
-

Kaseto za papir z rahlim pritiskom navzgor
vstaviti

Navijalna rola ni pravilno vstavljena v kaseto za papir.
vpoglavje 9.2.1 „Zamenjava papirja v roli“

- ni registrirnega papirja
vpoglavje 9.2.1 „Zamenjava papirja v roli"
vpoglavje 9.2.2 „Zamenjava pregibnega papirja"
- pomič na hitrost papirja je na 0 mm/h
programirana
vpoglavje 4.2 „Tabela konfiguracijskih parametrov"
- status pisanja je izklopljen („AUS“)
vpoglavje 4.2 „Tabela konfiguracijskih parametrov"
- vmesnik za namestitveni program še ni vklopljen
Tiskalna glava ne piše

-

tiskalna glava ni pravilno vstavljena
vpoglavje 8.3 „Vstavljanje tiskalne glave"

-

črnilo v tiskalni glavi je porabljeno
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11 Iskanje motenj
Registrirni papir se
ne premika

- kaseta s papirjem ni pravilno vstavljena
vpoglavje 9.2 „Vnos in odstranitev kasete za papir"
- Navijalna rola ni pravilno vstavljena v kaseto za
papir.
vpoglavje 9.2.1 „Zamenjava papirja v roli"
- pomična hitrost papirja je na 0 mm/h
programirana
vpoglavje 4.2 „Tabela s konfiguracijskimi parametri"
- vbodni valjček ne zagrabi perforacijo papirja
- ravnilo ni pravilno usidrano
- točkovni tiskalnik je stanju stop

Merilne vrednosti se ne
registrirajo

- preveriti priključ ne sponke ali dobro sedijo
- preveriti napajalno napetost
- preveriti konfiguracijo vhoda (merilno območ je)
- preveriti dajalnik merilne vrednosti in njegov dovod ter
po potrebi ponovno umeriti
- status pisanja je izklopljen

Releji se ne vklopijo,
čeprav so mejne
vrednosti prekorač ene

- merilni vhodi niso priklopljeni v skladu z nač rtom
priklopa
- toč kovni tiskalnik in eksterni relejski sklop ER8 nista
pravilno povezana
- histereza mejne vrednosti ni bila upoštevana
- status releja je izklopljen („Aus“)
- napač na vrednost se preverja ali je območ ju mejne vrednosti
- eden od merilnih vhodov je v stanju „Out of Range“ in obnašanje
limitkomparatorjev je pri zlomu tipala (Konfiguracijski nivo 2
➔ Limitkomparator ➔ F-Bruch) konfigurirano na konstantno
("konstant")

programiranje ni možno

- vnešena je bila napač na kodna številka
- kodna številka je bila spremenjena

ni komunikacije z
namestitvenim programom
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- kabel za namestitveni program ni pravilno priklopljen
- toč kovni tiskalnik se že konfigurira preko tipkovnice:
parametrski in konfiguracijski nivo zapustiti s pritiskom etipke

12 Priloga
12.1 Poročila o napakah
Vsa poroč ila o napakah se prikažejo v rednih č asovnih presledkih utripajoč e v
LED-točkovno-matričnem prikazu.
Vse ostale funkcije naprave ostanejo v kolikor je to mogoč e neprizadete.
Prikaz

Vzrok / odprava napake

Poročilo stanja
KEIN PAPIER!
(ni papirja!)

- kaseta s papirjem je bila odstranjena ali pa je bil
porabljen registrski papir, potrebno je vstaviti nov
papir
vpoglavje 9.2 „Vnos in odstranitev kasete za
papir"
- Navijalna rola ni pravilno vstavljena v kaseto za
papir.
vpoglavje 9.2.1 „Zamenjava papirja v roli"

Napaka oz. defekt na elektronskem sklopu
BATTERIE LEER!
(baterija prazna!)

- baterija za napajanje ure ter RAM-a je
prazna
- prosimo, da poiščete pomoč pri najbližji izpostavi
ali matič ni hiši

UHRZEIT
EINSTELLEN!
(uro nastaviti!)

-

to poroč ilo o napaki se pojavi, če se je napajalni
kondenzator pri izpadu elektrike preveč izpraznil
(tipski dodatek, "poglavje 5.2 „Tipski ključ “)

-

števec dogodkov, -izpada elektrike, ter -obratovalnih ur,
sistemska ura ter minimalna in maksimalna temperatura
okolice se resetira

- čas se mora nastaviti
vpoglavje 4.2 „Tabela konfiguracijskih parametrov"
RELAIS-FEHLER! - komunikacija z eksternim relejskim sklopom
ER8 je napač na
(relejna napaka!)
- preverite povezavo med toč kovnim tiskalnikom ter
eksternim relejskim sklopom ER8
A/D-WANDLER
DEFEKT
(A/D pretvornik
defekten)

-

A/D-pretvornik točkovnega tiskalnika je defekten

- prosimo, da poiščete pomoč pri najbližji izpostavi
ali matični hiši
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Prikaz

Vzrok / odprava napake

Napaka pri vnosu parametra!
FEHLER!
(napaka!)

- pomič na hitrost papirja je izven območja
0 … 720mm/h.
Vnos se mora ponoviti.
Vnesite vrednost, ki je znotraj območja vrednosti
- Datum ni veljaven.
Vnešen je bil neveljaven datum.
Vnos se mora ponoviti.
- Čas je neveljaven.
Vnešen je bil neveljaven čas.
Vnos se mora ponoviti.
- Napaka pri vnosu vrednosti.
Vnešena vrednost leži izven območja vrednosti.
Vnos se mora z drugo vrednostjo ponoviti.
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12.2 Strojna napaka
V primeru, da se pojavi ena od naslednjih napak, se registriranje prekine in
poročilo o napaki se prikaže utripajoče.
Releji se vklopijo kot pri zlomu tipala1. Naprava se ne odziva na nobene dogodke in se ne da več upravljati.
Prosimo, da poiščete pomoč pri najbližji izpostavi ali matični hiši.
Prikaz

Vzrok / odprava napake

EEPROM DEFEKT!
(EEPROM defekten!)

- EEPROM v toč kovnem tiskalniku je defekten,
konfiguracijske podatke ni možno ve č
shraniti.
- Prosimo, da poišč ete pomoč pri najbližji
izpostavi ali matični hiši.

KEIN NULLPUNKT

(nič elne to č ke ni)

- Konč ni senzor (tiskalna glava) ni bil
najden.
- Prosimo, da poišč ete pomoč pri najbližji
izpostavi ali matič ni hiši.

1. Pri zlomu tipala se obnašanje naprave nastavi z namestitvenim programom ali preko
parametra Konguracijski nivo 1 !Limitkomparator !F-Bruch ("poglavje 4.2 „Tabela konfiguracijskih parametrov“).
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12.3 Poročila statusov
Naslednja poroč ila statusov se v LED-točkovno-matričnem prikazu pokažejo:
Prikaz

Opis

INITIALISIERUNG

- v točkovnem tiskalniku poteka inicializacija

STOPP

- toč kovni tiskalnik je v položaju stop, ker je
bila pritisnjena tipka S

EXTERNER STOPP

- točkovni tiskalnik je v položaju stop, ker je
bil aktiviran "eksterni stop" s sklenitvijo
kontakta odgovarjajoč ega binarnega
vhoda

SETUP

- kabelski vmesnik je bil namešč en v
toč kovni tiskalnik
- naprava je pripravljena za komunikacijo
s priključenim PC-jem

BITTE WARTEN!
(prosim poč akajte!)
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- konfiguracijski podatki se vpisujejo v
EEPROM (med tem časom toč kovni
tiskalnik ne reagira na vnose)

12 Priloga
12.4 Znaki
032
033
034
035
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0101
0102
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0115
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0126
0161
0162
0163
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0168
0170
0171
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0173
0175
0176
0177
0178
0179
0180
0181
0182
0183
0184
0185
0186
0187
0191
0192
0193
0194
0195
0196
0197
0198
0199
0200
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0212
0213
0214
0215
0216
0217
0218
0219
0220
0221
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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

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

Znaki, ki so dosegljivi s tipko S so črno označene.
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G, S
G, S
S

Pomik papirja v mm/h

Preverjanje sistema tiskanja

Izdajanje informacij preko toč kovnega tiskalnika

Prikaz številke verzije

Vnos kode za zaklepanje nivoja

Jezik (za izpiše ter LED-to čkovno-matrič ni prikaz)

Sistemska ura toč kovnega tiskalnika

Zač etek in konec poletnega č asa

Svetilnost display-a v štirih stopnjah

Prikaz časa v osnovnem položaju izklopiti ali vklopiti

Status pisanja (vklop/izklop) za vsaki kanal

Izbor analognih vhodnih signalov, filter
število zatemnitev

Skaliranje merilnih vrednosti za registriranje vključ no z enoto
ter izbiro decimalnega mesta pri alfanumeričnem prikazu

Oznaka za vsaki kanal
Po kanalu dodeliti poljubno barvo

Definiranje nadzora mejne vrednosti merilnih vrednosti

Mejne vrednosti za preklop pomika

Funkcija poveč ala, vnos v %

Omejitev širine tiskanja, vnos v mm

Registriranje max. vrednosti (vklop/izklop) za vsaki kanal

Testni izpis

Servisni izpis

Številka verzije

Koda

Jezik

Datum & č as

Poletni čas

Svetilnost display-a

Prikaz časa

Status pisanja

Merilni vhodi
- zatemnitve

Skaliranje

Oznaka kanala
- dodelitev barv

Limitkomparator

Obratov. pri mejni vrednosti

Zoom

Območ je prikaza

Registriranje max. vred.

G, S

G, S

G, S

G, S

G, S

G, S
S

G, S

G, S

G, S

G, S

G, S

G, S

G, S

G, S

G

G

G, S

S = preko Setup-a
G = na napravi

Pomik papirja

Programiranje

Opis

Parametri

12.5 Pregled parametrov

12 Priloga

razdalja ciklič nega izpisa skaliranja v cm

razdalja ciklič nega izpisa ure v cm

razdalja cikličnega izpisa številke kanala v cm

določ itev bilanč nega časovnega obdobja

tekst, ki se natisne na zač etku registriranja

Tiska skaliranja

Tisk časa

Tisk številke
kanala

Poročilo

Tekst na zač etku
registriranja

S
S

prioritete pri tisku tekstov

krivuljo merilne vrednosti pri tisku tekstov prekiniti ali zapis č ez

parametre resetirati

sprememba obeh kodnih številk

Prioritete tiska

Modus tiska

Prenastavitve

Kode

G, S

G, S

G, S

Tekst na koncu registriranjar tekst, ki se natisne na koncu registriranja

G, S

G, S

G, S
G, S

G, S

G, S

status in tekst za tisk pri izklopu napajalne napetosti
(tisk teksta se nadoknadi pri naslednjem vklopu naprave)

Tisk teksta za "izklop"
(„Netz-aus“)

G, S

G, S

hitrost pomika papirja znotraj določenega č asovnega razpona

Časovno delovanje

G, S

status in tekst za tisk pri vklopu napajalne napetosti

hitrost pomika v mm/h, ki se aktivira ob prekora č itvi vnešene mejni vrednosti

Pomik pri prekorač itvi
mejne vrednosti

G, S

Tisk teksta za "vklop"
(„Netz-ein“)

status (vklop/izklop) za vsak izhod poroč ilo mejne vrednosti ter izhod za poročilo motenj

Open-Collectorizhod

G, S
S

G, S

oznaka toč kovnega tiskalnika
barve za oznako naprave

Oznaka naprave
- barve

S = preko Setup-a
G = na napravi

Programiranje

Tisk spremembe statusa status tiska preklopa pomika papirja
pomika

Opis

Parametri
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Status (vklop/izklop) za vsak rele eksternega relejskega sklopa

Aktiviranje/deaktiviranje matematičnega in logič nega modula
Prenos matematič nih programov v napravo

Protokol, podatkovni format, naslov, č as odgovora za komunikacijo preko RS 422
ali RS 485 vmesnika

Relejni izhodi

Matematič ni modul

Vmesnik

Tekst, ki se natisne, ko je na binarnem vhodu signal
Barva, v kateri se tekst natisne

Teksti, ki se natisnejo, ko so na prvih štirih binarnih vhodov določ ene binarne kombinacije
signala
Barva, v kateri se tekst natisne

Binarni vhod, ki ga je možno definirati, ustavi registracijo, ko je na njem signal

Binarni vhod, ki ga je možno definirati, preklopi na določeno pomično hitrost papirja

Menjave nivojev na binarnem vhodu je možno prešteti in dokumentirati
Barva, v kateri se števci dogodkov natisnejo

Preko enega binarnega vhoda se lahko sproži tisk skaliranja vseh aktivnih kanalov

Vodenje statistike preko enega binarnega vhoda

Zaklepanje tipk preko binarnega vhoda

Prikaz binarnih vhodov kot potek signala
Začetna pozicija na papirju
Barva poteka signala

Določanje, kateri parametri so za aplikacijo potrebni, omejitev parametrskega
sestava

- eksterni tekst
- barva

- binarno povezan
eksterni tekst
- barva

- eksterni stop

- eksterni
pomik papirja

- števec dogodkov
- barva

- eksterni tisk
skaliranja

- eksterno poroč ilo

- zaklepanje
tipkovnice

Dogodkovne sledi
- offset za sled
- barva

Upravljanje naprave

Binarni vhodi

Opis

Parametri

S

G, S
S
S

G, S

G, S

G, S

G, S
S

G, S

G, S

G, S
S

G, S
S

G, S

G, S
S

G, S

S = preko Setup-a
G = na napravi

Programiranje
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13 Abecedno kazalo
A
Analogni vhodi 76-78, 80-81, 108

B
Binarni vhodi 24, 94
Binarno povezan eksterni tekst 38, 68

C
Ciklični prikaz 19
Ciklični tisk skaliranja 45

Č
Čas 48, 58, 66
Časovno obratovanje 28, 65

D
Datum 58
Dodelitev barv 53
Dogodkovne sledi 32, 70

E
Ekranski teksti 12
Eksterni pomik 28, 69
Eksterni stop 69
Eksterni tekst 38, 68
Eksterno poročilo 41, 70
Eksterno skaliranja 69
Elektrostatično razelektrenje 11
Elementi prikaza in upravljanja 13
ER8 94-95

F
Filter 59-62, 108
Funkcije tipk 15

G
Galvanska ločitev 83
Grafični izpis 29

13 Abecedno kazalo
I
Iskanje motenj 101
Izbor 16
Izhod za poročilo o napaki 27
Izklop napajanja 66

J
Jezik

K
Kaseta za papir 88, 93
Koda 21, 67
Končni tekst 49, 67
Konfiguracijski nivo 22-24
Konfiguracijski nivo 1 59
Konfiguracijski nivo 2 65
Konfiguracijski nivo 3 68
Kombinacije tipk 15

L
LED za poročilo o napaki 13
LED za prikaz napake 13
Letni čas 58
Limitkomparator 25, 38, 63, 95

M
Matematični modul 68
Merilna enota 62
Merilni vhod 59
Merilno območje 54, 76-77
Modus tiskanja 36
Montaža 73
Montažno mesto 85

N
Načini prikaza 12
Namestitveni program (setup) 97
Napajalni izhod 94
Navodila za inštaliranje 75

13 Abecedno kazalo
O
Območje prikaza 31, 64
Obratovanje mejne vrednosti 28, 63, 65
Open-Collector 27, 65
Opis naprave 71, 75
Opozorilni znaki 11
Osnovni položaj 19
Out of range 19, 101
Oznaka kanala 62
Oznaka naprave 48

P
Papir v roli 90
Parametrski nivo 21, 58
Pomik papirja 28, 43, 48, 57, 65
Poročila o napakah 103
Poročila o napakah med programiranjem 16
Poročilo
Potrditev parametrov 16
Potrošni material 87
Prednastavitev 67
Pregibni papir 91
Prekinitev merilne krivulje 36
Prekinitev programiranja 16
Prekoračitev merilnega območja 19, 26, 101
Prikaz časa 19, 58
Priključni načrt 80
Primeri upravljanja 55-56
Prioritete tiskanja 33

R
Registriranje max. vrednosti 31, 64
Relejni izhod 68

S
Servisni izpis 52, 57
Skaliranje 45, 54, 62, 66, 69
Sprememba pomične hitrosti 65
Statični prikaz 19
Status pisanja 59
Svetlost zaslona 58

13 Abecedno kazalo
Š
Števec dogodkov 50, 69
Številka kanala 49, 66
Številka verzije 52, 57

T
Tehnični podatki 76-79
Testni izpis 51, 57
Tipke 12
Tipski dodatki 93
Tipski ključ 72
Tiskalna glava 86
Tisk preko krivulje merilne vrednosti 36
Tisk teksta 33

U
Upravljalne naprave 21, 110
Upravljalni nivo 20, 57

V
Veljavnost garancije 9
Verzija programske opreme 52, 57
Vgradnja v stikalno ploščo 73
Vklop napajanja 65
Vmesnik 68, 100
Vmesnik ER8 24
Vnos vrednosti / teksta 17
Vrata ohišja 85

Z
Začetni tekst 49, 67
Zagon 85
Zaklepanje tipkovnice 18, 70
Zatemnitve 108
Zlom tipala 25, 63
Znaki 107
Zoom 31, 64
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