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1 Popis SW k ovládání modulu PM6000 

1.1 Instalace a první spuštění 

Z přiloženého CD/flash disku nainstalujte ovládací program „PM6000“ spuštěním souboru „setup.exe“.  

Při instalaci postupujte podle pokynů instalačního programu – viz Instalace softwaru PM6000. Pokud je 

to nutné, nainstalujte ovladače z přiloženého CD/flash disku. 

Po spuštění programu PM6000 se objeví základní ovládací okno. Pro komunikaci v češtině zaškrtněte 

volbu „Jazyk-CZ“ „/„Language-CZ“ v menu JAZYK/ LANGUAGE. 

Tlačítkem HLEDAT vyhledejte komunikační port přidělený při instalaci a tlačítkem OTEVŘÍT modul 

PM6000 připojte. Úspěšné připojení bude indikováno sdělením ve spodní liště okna programu PM6000: 

„COMx“, a údajem o sériovém čísle (nnnnnnnn) verzi firmwaru (xxxxxxxx) připojeného modulu. Zároveň 

se aktivují ovládací okna programu. Počet aktivních oken se může lišit podle konfigurace uložené jako 

DEFAULTNI (automaticky zavedené po spuštění). 

 

 
 
Bez připojení modulu PM6000 k PC pomocí USB kabelu, SW nezobrazuje téměř žádné informace. 

Po připojení k PC pomocí USB kabelu je možné otevřít komunikaci s modulem PM6000. Okno aplikace 

PM6000 po úspěšném navázání komunikace s modulem v konfiguraci po první instalaci a přepnutí do 

češtiny vypadá následovně: 
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Spojení v příkladu bylo navázáno přes COM8, sériové číslo přístroje 20010027, verze firmware 
20200325. Dále je zde informace o binárních stavech modulu PM6000, přihlášeném uživateli, využití 
procesoru modulu a aktuální teplota modulu. 
 
Komunikaci přerušíte tlačítkem ZAVŘÍT nebo ukončením programu.  
K jednomu počítači lze připojit maximálně dva moduly PM6000. 
 
Prohlížení dat v záložkách Přehled, Přehled trend, Informace a Konfigurace excentricity je povoleno 
bez přihlášení. Pokud se přihlásíte jako uživatel nebo administrátor pomocí vyplnění hesla a stisknutím 
tlačítka PŘIHLÁSIT, zpřístupní se možnost změny referenčního vektoru v okně Přehled, možnost 
změny hesla v okně Informace, možnost vyčtení signálu jednotlivých kanálů nebo otáček v okně 
Oscilogram a také možnost změny konfigurace v okně Konfigurace. 
 
Indikace typu přihlášení je v pravém horní části části („---„ nebo „UŽIVATEL“ nebo „ADMIN“) a také v 
pravé dolní části jako text „No user is logged in“ nebo „Normal user is logged in“ nebo „Super user is 
logged in“. 
 
Modul PM6000 má v sobě 2 úrovně přihlašování. První úroveň je uživatelská, toto heslo je možné 
nastavit a měnit uživatelem (viz Záložka INFORMACE). Druhá úroveň je administrátorská, toto heslo je 
pouze pro přístup servisních techniků v případě změny nebo zapomenutí uživatelského hesla. Toto 
heslo měnit nelze a je pro každý modul PM6000 jedinečné. 
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1.2 Popis ovládání 

 
Menu: 

 
 
 
KONEC  Ukončení programu. Pokud je v té době připojen přístroj, je nutno 

ukončení potvrdit. 
 
NASTAVENÍ Načtení konfigurace ze souboru a uložení konfigurace do souboru. 
 Po připojení k modulu je možné načíst konfiguraci i bez přihlášení. 
 Po přihlášení uživatele je možná konfiguraci uložit do modulu. 
 

 
 
JAZYK Volba jazykové mutace programu. (CZ/EN) 
 

 
 
NÁPOVĚDA Nápověda k softwaru, nápověda a datový list k hardwaru. 
 

 
 
AKTUALIZACE Pokud je připojení k internetu, lze zjistit, je-li k dispozici novější verze 

softwaru PM6000 a případně ji ihned stáhnout a nainstalovat. 
 

 
 
 

1.3 Ovládání komunikace 

K ovládání a signalizaci stavu komunikace PC s modulem PM6000 slouží prvky pod horní lištou popsané 
již v kapitole Instalace a první spuštění. 
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1.4 Možnosti SW 

 

 

Mezi jednotlivými možnosti aplikace přepnete klepnutím na záložky. 

 

PŘEHLED    zobrazení vektoru v komplexní rovině 

PŘEHLED TREND   zobrazení jednotlivých složek vektoru jako trend v čase 

INFORMACE    informace o modulu PM6000 

KONFIGURACE EXCENTRICITY nastavení tolerančního pole a následné zobrazení v přehledu 

OSCILOGRAM   oscilogram fázové značky nebo jednotlivých kanálů 

KONFIGURACE   konfigurace vybraných parametrů modulu PM6000 

 

 Záložka PŘEHLED 
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V této záložce jsou vidět informace o jednotlivých kanálech modulu PM6000 (levá a pravá část). V 
horní části okna je zobrazen popis a KKS kód, v prostřední části je vidět krátkodobý trend v komplexní 
rovině a ve spodní části jsou informace o vektoru. 
 
Po připojení k modulu se vzorky automaticky ukládají do krátkodobé historie v paměti počítače. 
Maximální počet uložených vzorků je 1500, po dosažení této hodnoty se automaticky první uložený 
vzorek odstraní a uloží se nový vzorek. Funguje to jako kruhová paměť. 
 
Krátkodobý trend je možné vymazat tlačítkem VYMAZAT a poté začne znovu vykreslování trendu. 
Kruhová paměť a tlačítko VYMAZAT je společné pro okna Přehled a Přehled trend. Pro změnu 
referenčního vektoru je nutné být přihlášen jako uživatel nebo administrátor. Pro nové nastavení 
referenčního vektoru stiskněte tlačítko NASTAVIT NOVÉ a pro vymazání vektoru stiskněte tlačítko 
NASTAVIT [0;0]. Když je referenční vektor nastaven na [0;0] (referenční vektor je vymazán), výsledný 
vektor se zobrazuje dle vypočtených hodnot modulu PM6000. Pokud je nastaven nenulový referenční 
vektor, tento referenční vektor se odečte od vypočteného vektoru a zobrazuje se již tento 
kompenzovaný vektor. 
 
V detailních informacích se zobrazují „binární stavy“ příslušného kanálu. Zda je kanál použit, zda je 
vstupní signál a otáčky v požadovaných mezích. Dále jednotlivé složky referenčního vektoru, otáček, 
výsledného vektoru a také amplituda a fáze tohoto vektoru. Dále jsou zde odpovídající hodnoty 
proudových výstupů pro jednotlivé složky vektoru. 
 

 Záložka PŘEHLED TREND 
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V této záložce jsou vidět informace o jednotlivých kanálech modulu PM6000 (nahoře a dole). V levé 
části je informace o otáčkách velikosti vektoru, jednotlivých složkách vektoru a počet vzorků. Po 
připojení k modulu se vzorky automaticky ukládají do krátkodobé historie v paměti počítače. Maximální 
počet uložených vzorků je 1500, po dosažení této hodnoty se automaticky první uložený vzorek 
odstraní a uloží se nový vzorek. Funguje to jako kruhová paměť. 
V pravé části je zobrazen barevný graf závislostí výše zmíněných parametrů. 
 
Tato krátkodobá paměť se dá vymazat tlačítkem VYMAZAT a poté začne znovu vykreslování trendu. 
Kruhová paměť a tlačítko VYMAZAT je společné pro okna Přehled a Přehled trend. 
 

 Záložka INFORMACE 

 

 
 
V této záložce jsou zobrazeny informace o modulu PM6000. 
 
Sériové číslo, verze firmwaru, verze registrové mapy, nastavení Modbusu a název projektu. Dále je 
zde vidět počet zápisů s konfigurací a kalibrací do modulu PM6000 a kdo a kdy poslední konfiguraci 
provedl. 
 
Pokud je uživatel přihlášen, je možné změnit uživatelské heslo vyplněním pole a stisknutím tlačítka 
ZMĚNIT. Je nutné potvrzení tlačítkem OK. 
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 Záložka KONFIGURACE EXCENTRICITY 

 

 
 
V této záložce je možné konfigurovat toleranční pásmo pro jednotlivé kanály. Po připojení modulu 
PM6000 se automaticky vyplní Jméno a KKS pro oba kanály, pokud je to nastaveno. 
 
Toto zobrazené nastavení je defaultní, pokud uživatel nastaví jiné hodnoty, pomocí tlačítka 
DEFAULTNÍ se hodnoty vrátí zpět. V případě vyplnění hodnot a zaškrtnutí volby POVOLIT, toleranční 
pole se automaticky zobrazí v záložce Přehled. Tyto informace se neukládají do modulu PM6000, ale 
automaticky do souboru u aplikace PM6000. 
 

 
 
Příklad pro toleranční pole s parametry: střed [X;Y] = [10;5] µm a poloměr 5 µm. 
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 Záložka OSCILOGRAM 

 
 
V této záložce je možné zobrazit oscilogram signálu otáček nebo vstupního signálu kanálu 1 nebo 2. 
Uživatel zvolí z rozbalovacího menu požadovaný signál a pomocí tlačítka ZOBRAZIT zobrazí 
oscilogram. 
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Když se zvolí možnost zoomu SNÍMAČ OK (KP), tak se zobrazí oscilogram s rozsahem SNÍMAČ OK – 
LOW … SNÍMAČ OK – HIGH, v tomto případě s rozsahem +23 … -25 V (viz obrázek na předchozí 
straně). 
 
Pokud se zvolí možnost zoomu AUTOMATICKY, tak se zobrazí oscilogram s rozsahem MIN … MAX 
hodnota v daném zobrazeném oscilogramu (viz obrázek níže). 
 

 
 

Dále je zde možné ve spodní části vidět aktuální informace o předpokládaných vstupních signálech 
otáček a jednotlivých kanálů. 
V levé části aktuální otáčky, rozsah otáček pro výpočet excentricity a provozní rozsah otáček. V 
prostřední části napěťový rozsah otáčkového vstupu a aktuální vypočtená prahová hodnota 
rozhodovací úrovně a aktuální hystereze, z toho dále vypočtená horní a spodní rozhodovací úroveň. 
V pravé části napěťový rozsah vstupu signálu pro jednotlivé kanály. 
  

mailto:mms@profess.cz


 

 12 | 21 

PROFESS spol. s r.o. 

Květná 5, 326 00 Plzeň, 

Česká republika 

 

 

Tel.: +420 377 454 411 

E-mail: mms@profess.cz 

Web: www.profess.cz 

Machine Monitoring Systems 
 

 

Uživatelský manuál – Monitorovací modul průhybu rotoru 
3/2023, Rev 1.0 

 
 Záložka KONFIGURACE 

 
 
V této záložce je možné bez přihlášení prohlížet aktuální konfiguraci a po přihlášení je možné 
konfiguraci i upravovat. 
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1.5 Příklad konfigurace 

Toto je ukázková konfigurace modulu PM6000. 
 
Jsou zde zobrazeny všechny záložky a volby pro uživatelskou konfiguraci: 
 
 GEN - nastavení názvu projektu 
 
 KP - nastavení vstup pro signál otáček 
 
 CH1 - nastavení vstupu pro kanál 1 
 
 LIN1 - nastavení linearizace pro kanál 1 
 
 CH2 - nastavení vstupu pro kanál 2 
 
 LIN2 - nastavení linearizace pro kanál 2 
 
 CUR1 - nastavení proudového výstupu 1 
 
 CUR2 - nastavení proudového výstupu 2 
 
 CUR3 - nastavení proudového výstupu 3 
 
 CUR4 - nastavení proudového výstupu 4 
 
 

GEN KP 
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CH1 LIN1 

  
 

CH2 LIN2 
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CUR1 CUR2 

  
 

CUR3 CUR4 
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2 Schémata 

 
Blokové schéma modulu PM6000. 

  

mailto:mms@profess.cz


 

 17 | 21 

PROFESS spol. s r.o. 

Květná 5, 326 00 Plzeň, 

Česká republika 

 

 

Tel.: +420 377 454 411 

E-mail: mms@profess.cz 

Web: www.profess.cz 

Machine Monitoring Systems 
 

 

Uživatelský manuál – Monitorovací modul průhybu rotoru 
3/2023, Rev 1.0 

 

Blokové schéma modulu PM6000 v rámu s propojovací deskou BP605BD. 
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Zapojovací svorkovnice a mechanické rozměry kompaktního rámu. 

 

3 Instalace sofwaru PM6000 

Spusťte soubor setup.exe a vyberte jazyk pro instalaci (English nebo Čeština). 
Potvrďte tlačítkem OK. 
 

  

 

Pokračujte tlačítkem Další (Next). 
Potom vyberte typ instalace Kompletní (Full), Minimální (Minimal) a Vlastní (Custom). 
Volbu proveďte v závislosti na vaší volbě. 

  

mailto:mms@profess.cz


 

 19 | 21 

PROFESS spol. s r.o. 

Květná 5, 326 00 Plzeň, 

Česká republika 

 

 

Tel.: +420 377 454 411 

E-mail: mms@profess.cz 

Web: www.profess.cz 

Machine Monitoring Systems 
 

 

Uživatelský manuál – Monitorovací modul průhybu rotoru 
3/2023, Rev 1.0 

 

  

 

Dále zvolte, zda chcete vytvořit zástupce (shortcut) na ploše, spustit (run) aplikaci po dokončení 
instalace nebo spuštění nápovědy (help) po dokončení instalace a potvrďte tlačítkem Další (Next). 
Následuje přehled, kam se aplikace nainstaluje. Pokračujte tlačítkem Další (Next). 
 

  

 
Následuje instalace aplikace. 
Poté dokončete instalaci tlačítkem Dokončit (Finish) 
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4 Servis a technická podpora: 

Monitorovací modul průhybu rotoru byl navržen a sestaven společností PROFESS. 
Pokud je nutná oprava některé součásti, musí být modul zaslán do společnosti PROFESS. Před 
odesláním přiložte neodstranitelný štítek se jménem zákazníka a zjištěnou závadou. 
 
Pro vice informací, žádost o servis nebo náhradní díly kontaktujte: 

PROFESS, spol. s r.o. 

Květná 5, 326 00 Plzeň, 

Česká republika 

 

tel. +420 377 454 411 

fax. +420 377 240 472 

E-mail: mms@profess.cz 

www.profess.cz 

 
 
Ostatní dokumentace: 

PM6000-BD datový list 
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POZNÁMKY: 
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