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Úvod
Tento manuál obsahuje stručný popis funkce a obsluhy Data Monitoru KS 3005. Popsán je i způsob
instalace, zapojení a zacházení s přístrojem. Podrobné informace o všech funkcích Data Monitoru včetně
popisu komunikace jsou uvedeny v elektronických manuálech na CD, dodávaném s přístrojem. Manuály
na CD jsou v angličtině.
Poznámky
• Obsah tohoto manuálu podléhá změnám bez předchozího upozornění. Změny mohou být vyvolány
pokračujícím zlepšováním funkce a vlastností přístroje.
• Při přípravě (i překladu) manuálu bylo věnováno velké úsilí k zajištění přesnosti jeho obsahu. V případě
dotazů nebo zjištění chyb v obsahu prosíme kontaktujte prodejce přístroje.
• Kopírování nebo reprodukce manuálu nebo jeho částí bez předchozího souhlasu dodavatele není
dovoleno.

Bezpečnostní pokyny
Tento přístroj odpovídá bezpečnostní IEC třídě I (je vybaven svorkou pro ochranné uzemnění), kategorii
instalace II a EMC normě EN 61326-1, třída A (pro použití v průmyslovém prostředí).
Přístroj odpovídá třídě II (CAT II) měřících přístrojů. Tato třída zahrnuje měřící obvody zapojené na
rozvody nízkého napětí a elektrické přístroje napájené z pevných zdrojů napětí (např. elektrických
rozváděčů).
Následující všeobecné bezpečnostní pokyny je nutno dodržovat při veškerých manipulacích s přístrojem.
Pokud je přístroj používán v rozporu s pokyny, uvedenými v tomto návodu, může dojít k bezpečnostním
rizikům. Výrobce nepřejímá jakoukoli odpovědnost za nedodržení uvedených pokynů. Tento přístroj
používejte jako měřící přístroj třídy II. (CAT II).
Pokyny týkající se ochrany, bezpečnosti a zacházení s přístrojem
• Pozorně pročtěte tento manuál, abyste zcela porozuměli funkcím přístroje ještě před jeho použitím.
• Na přístroji i v tomto manuálu jsou použity následující symboly, týkající se bezpečnosti:
a Symbol nebezpečí je umístěn na těch místech přístroje, které vyžadují zvláštní pokyny pro správné
zacházení a použití. Stejný symbol je uveden v manuálu na místech uvádějících tyto pokyny.
K Svorka ochranného uzemnění.

≈

Střídavé napětí
• Pro ochranu a bezpečnost použití přístroje nebo zařízení, v němž je přístroj obsažen vždy
bezpodmínečně dodržujte v tomto manuálu uvedené bezpečnostní pokyny. Pokud používáte přístroj
způsobem, který je v rozporu s těmito pokyny, mohou být ochranné funkce přístroje poškozeny nebo
neúčinné. V těchto případech výrobce nepřejímá jakoukoli záruku kvality, funkce a bezpečnosti.
• Při výměně používejte pouze výrobcem specifikované díly nebo spotřební části.
• Neprovádějte žádné úpravy přístroje.
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VÝSTRAHA
•
•
•

•
•
•
•
•

Napájení
Před zapnutím přístroje se ujistěte, že přístroj je zapojen na správné napájecí napětí, odpovídající jeho
štítkovým údajům.
Ochranné uzemnění
Před zapnutím přístroje se ujistěte, že přístroj má zapojeno ochranné uzemnění.
Nezbytnost ochranného uzemnění
Nikdy nepřerušujte vodič ochranného uzemnění, vně ani uvnitř přístroje, ani ho neodpojujte ze svorky
ochranného uzemnění. Pokud tak učiníte, porušíte ochrannou funkci přístroje a vystavujete se
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Porucha ochranného uzemnění
Nepoužívejte přístroj, pokud jeho ochranné uzemnění může být poškozeno. Před použitím ověřte, že
uzemnění je v pořádku.
Neprovozujte v prostředí s nebezpečím výbuchu
Přístroj neprovozujte v prostředí s nebezpečím výbuchu. Provoz v tomto prostředí je bezpečnostním
rizikem.
Neodstraňujte kryt přístroje.
Kryt přístroje smí odstranit pouze osoba s příslušnou kvalifikací. Odejmutí krytu je nebezpečné,
některé vnitřní části jsou pod vysokým napětím.
Externí přívody
Při zapojování přístroje nejprve připojte ochranné uzemnění a teprve poté napájecí a měřící vodiče.
Porušení ochranných funkcí
Provozování přístroje způsobem odlišným od uvedených pokynů a zásad může ovlivnit jeho ochranné
funkce.

Výjimka z odpovědnosti
• Výrobce nepřejímá žádnou odpovědnost za výrobek s výjimkou odpovědností uvedených v záručních
podmínkách.
• Výrobce nepřejímá žádnou odpovědnost za úplné nebo dílčí škody, přímé nebo nepřímé, způsobené
uživatelem nebo nepředvídatelnou poruchou přístroje.
Pokyny pro používání programového vybavení
• Výrobce nepřejímá žádnou záruku za programovou výbavu s výjimkou záruk uvedených v záručních
podmínkách.
• Programy používejte na jednom PC.
• Pokud chcete programy používat na více PC, je nutno zakoupit jejich další kopie.
• Pořizování kopií programů s výjimkou pořízení zálohy je zakázáno.
• Originální média s programovou výbavou uchovávejte na bezpečném místě.
• Dekompilace programů je přísně zakázána.
• Žádná část programové výbavy přístroje nesmí být přenechána, zapůjčena nebo pronajata třetímu
subjektu bez předchozího souhlasu výrobce.
Konvence, použité v tomto návodu:
a
Symbol nebezpečí je umístěn na těch místech přístroje, které vyžadují zvláštní pokyny pro
správné zacházení a použití. Stejný symbol je uveden v manuálu na místech uvádějících
tyto pokyny.
VÝSTRAHA Upozorňuje na akce nebo stavy, které mohou způsobit poškození zdraví nebo života
obsluhy a na pokyny k vyloučení těchto nebezpečných stavů.
Upozorňuje na akce nebo stavy, které mohou způsobit poškození přístroje nebo ztrátu
Upozornění
uložených dat a na pokyny k vyloučení těchto stavů.
Pozn.
Obsahuje důležité informace pro správné používání přístroje.
KS 3005 – návod k použití
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Pokyny pro zacházení
Pokyny pro zacházení s přístrojem
• Přístroj obsahuje řadu plastových dílů. Při čistění používejte jen suchý jemný hadřík. Použití
chemických čistících prostředků může způsobit změnu barvy nebo deformaci plastových dílů.
• K přístroji nepřibližujte předměty s elektrostatickým nábojem, může to vést k poruše funkce.
• Displej a tlačítka čelního panelu by neměly přijít do styku s těkavými látkami nebo do dlouhodobého
kontaktu s gumovými nebo plastovými díly,.může to poškodit jejich funkci..
• Přístroj nevystavujte rázům.
• Pokud přístroj není používán, ujistěte se, že je vypnut..
• Při výskytu známek poruchy (kouř, nepříjemný zápach nebo zvuk vycházející z přístroje) okamžitě
přístroj vypněte a odpojte od napájení. Kontaktujte prodejce.
Pokyny pro zacházení s externími paměťovými médii
• S externími paměťovými médii zacházejte opatrně.
• Provoz disketové mechaniky může být ovlivněn příliš vysokou nebo nízkou teplotou okolí. Při nízké
teplotě (cca 10°C a méně) nechte přístroj před použitím diskety zahřát (alespoň 30 min.). Při používání
ve vyšší teplotě (cca 40°C a více) je vhodné vložit disketu do mechaniky těsně před zápisem dat a poté
ji opět vyjmout..
• Dodržujte všeobecné zásady správného zacházení s paměťovými médii, uvedenými na jejich obalu..
Upozornění
•
•

Nevyjímejte paměťové médium pokud svítí indikátor přístupu, ukládaná data se mohou poškodit.
Disketovou mechaniku nepoužívejte na místech se zvýšeným chvěním nebo rázy, může dojít k její
poruše.
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Úvod do funkcí přístroje
Měřitelné signály
Data Monitor KS 3005 umožňuje měřit napěťové stejnosměrné signály, proudové stejnosměrné
signály, termočlánky, odporové teploměry a binární signály. Přístroj vzorkuje měřené signály
v intervalech vzorkování. U tříkanálového Data Monitoru je interval vzorkování 250 ms, u
šestikanálového a dvanáctikanálového přístroje jsou intervaly vzorkování 1 a 2 s. Pro každý vstup je
možno nastavit až čtyři mezní hodnoty.
Ukládání dat
Měřená data lze ukládat průběžně, nebo pouze při výskytu překročení meze nebo jiné události.
Měřená data se ukládají v daných intervalech do vnitřní paměti. U přístrojů vybavených externím
paměťovým zařízením jsou data z vnitřní paměti ukládána do paměťového zařízení automaticky,
nebo v případě potřeby na povel obsluhy. Funkce FTP (volitelná výbava) umožňuje automatický
přenos dat do sítě Ethernet.

Zobrazení dat
Měřená data mohou být zobrazena v předem specifikovaných skupinách na displeji jako trendové
grafy, číselné hodnoty nebo sloupcové grafy. Na přehledovém displeji lze zobrazit všechny měřené
kanály současně.

Další funkce
Výpočetní funkce (volitelně): K definovaným výpočetním kanálům lze přiřadit rovnice pro různé
druhy výpočtů.
Alarm přístroje a paměti (volitelně): Při závadě přístroje nebo při vyčerpání kapacity vnitřní
paměti je aktivován alarm.
Dálkové ovládání (volitelně): Přístroj lze vybavit vstupy pro dálkové ovládání pomocí binárních
signálů.
Heslo: Ovládání přístroje lze zablokovat heslem.
Zámek kláves: Zvolená ovládací tlačítka lze zablokovat.
Komunikace (volitelně): S použitím komunikace Ethernet lze přístroj připojt do sítě a pomocí
funkce FTP automaticky přenášet data, posílat emaily při výskytu alarmů nebo jiných událostí a
monitorovat funkci pomocí WEB prohlížeče.
Programová výbava
Pomocí standardně dodávaného software lze zobrazit měřená data, konvertovat jejich formát a měnit
nastavení přístroje.
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Postup při uvádění do provozu
Při prvním použití přístroje se postupuje po následujících krocích:
Instalace

Montáž přístroje (viz následující odstavec)

Zapojení

Připojení vstupů, výstupů a napájení (→ str. 10

Zapnutí

Zapnutí přístroje (→ str. 15)

Základní
nastavení

Základní nastavení datumu a času, jasu a podsvícení displeje atd.
(→ str. 15)

Nastavení

Nastavení měřících funkcí (→ str. 26)

Měření

Měření, start stop měření (→ str. 39)

Zpracování dat

Zpracování měřených dat pomocí programové výbavy

Montáž
Umístění přístroje
Přístroj je určen pro provoz za následujících podmínek:
• Přístrojová deska
Přístroj je navržen pro instalaci do panelu.
• Dobře odvětrávané prostředí
Přehřívání přístroje předejdeme umístěním do dobře odvětrávaného prostředí.
Rozměry výřezu v panelu a vzdáleností při montáži vedle sebe jsou uvedeny na náčrtku na
následující stránce.
• Prostředí s malými vibracemi
Přístroj se doporučuje umisťovat do prostředí s malými vibracemi.
• Horizontální poloha
Při montáži ověřte, že přístroj je v horizontální poloze. Jeho sklon dozadu o až třicet stupňů
je povolen.
Poznámky:
• Při přemístění přístroje do prostředí s výrazně vyšší teplotou, nebo pří rychlé změně teploty
může dojít ke kondenzaci vodních par. Dále se v takovém případě můžeme setkat s chybou
měření teploty termočlánky vlivem zvýšené chyby kompenzace studeného konce. Při
změnách podmínek prostředí je nutno nechat přístroj alespoň jednu hodinu ustálit.
• Pokud je přístroj používán v prostření se zvýšenou teplotou, může dojít u LCD displeje k
snížení kvality obrazu a omezení doby životnosti. Pokud je přístroj používán v prostředí nad
40°C, doporučuje se nastavit podsvícení displeje na minimální hodnotu.
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Přístroj není vhodné provozovat v následujících podmínkách prostředí:
• Prostředí vystavené přímému slunečnímu svitu a v blízkosti tepelných zdrojů
Pro instalaci přístroje vyberte místo s malým kolísáním teploty, nejlépe s teplotou kolem
23°C. Vystavování přístroje přímému slunečnímu svitu má na přístroj negativní účinek.
• Prostředí s výskytem sazí, páry, prachu nebo agresivního plynu
Saze, pára, prach a agresivní plyny mají má na přístroj negativní účinek. Vyhněte se
tedy umístění přístroje do takto znečištěných prostředí.
• V blízkosti zdrojů magnetického pole
Vyhněte se manipulaci s magnety, nebo přístroji vyzařujícími magnetické pole v okolí
Data Monitoru. Jeho používání v blízkosti silného magnetického pole může způsobit
chyby měření.
• Se špatnou viditelností displeje přístroje
Přístroj je vybavený LCD displejem. LCD displej je hůře čitelný, pokud je operátor
nucený pozorovat displej ve velkém úhlu.

Vlastní montáž
Pro montáž použijte 2 až 26 mm silný kovový panel.
1.
Zepředu zasuňte přístroj do výřezu v panelu.
2.
Upevněte přístroj pomocí dvou upevňovacích vzpěrek, tak jak je zobrazeno na
následujícím obrázku (nahoře a dole nebo po stranách). Z otvorů pro vzpěrky nejprve
odstraňte záslepky. Přiměřená síla pro utáhnutí vzpěrek je 0,8 – 1,2 Nm.

Upozornění
Utahování vzpěrek nadměrnou silou může způsobit jejich poškození nebo deformaci
krytu.
Výřez v panelu
Jeden přístroj

Počet
2
3
4
5
6
7
8
9
10
n

Více přístrojů těsně vedle sebe

L +2 -0
282
426
570
714
858
1002
1146
1290
1434
(144*n)-6
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Více přístrojů těsně nad sebou

Montáž do panelu
2 až 26 mm
Montážní vzpěrka
Pozice buď shora a
zdola nebo ze stran
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Zapojení
Všeobecné pokyny pro připojování vodičů vstupů a výstupů

a

VÝSTRAHA
• Před zapojováním vodičů se přesvědčete, že je odpojené napájení přístroje.
• Pokud je na svorkách napětí větší než 30VAC/60VDC, použijte krimpovací koncovky
s ochranou izolací proti náhodnému dotyku. Po zapojení vodičů nasaďte kryt svorkovnice
a svorek se nedotýkejte.

Upozornění
• Pokud jsou připojovací vodiče vystaveny nadměrnému tahu, může dojít k jejich přerušení
nebo poškození svorkovnice. Proto na vhodném místě zezadu panelu svazky vodičů
upevněte.
• Na vstupní svorky nepřipojujte napětí, přesahující dále uvedené meze, mohlo by dojít
k poškození přístroje.
• Maximální vstupní napětí:
Pro rozsahy ≤ 200 mV, termočlánky, Pt100, a binární vstupy: ± 10 Vdc
Pro ostatní rozsahy: ± 60 Vdc
• Maximální souhlasné napětí:
± 60 Vdc (měřící přístroj kategorie II)
Zajistěte, že se do měřících vodičů nedostává rušení
• Měřící signálové vodiče by měly být vedeny odděleně od napájecích vodičů a uzemnění.
• Zdroj měřeného signálu by neměl být zdrojem rušení. Pokus se to nedá vyloučit, použijte
pro měřený signál galvanické oddělení a zdroj měřeného signálu uzemněte.
• Vlivy rušení podstatně snižuje použití stíněných vodičů. Stínění uzemněte na straně Data
Monitoru na zemní svorku, ověřte, zda tím nezpůsobíte uzemnění ve dvou bodech.
• Rovněž použití kroucených vodičů přispívá k potlačení nežádoucích rušivých vlivů.
• Ověřte, že svorka ochranného uzemnění přístroje je spojena se zemí nízkoohmově (max.
cca 100 Ω).
Při použití interní kompenzace studeného konce (měření termočlánků) zajistěte, že
svorky přístroje jsou se stabilizované teplotě bez výkyvů.
• Vždy používejte ochranný kryt svorkovnice.
• K připojení signálů nepoužívejte příliš silné vodiče (0,5 mm2 nebo slabší).
• Teplotu okolí přístroje udržujte pokud možno vyrovnanou.
Paralelní zapojení vstupních signálů na jiný přístroj může způsobit vzájemné
ovlivňování. Pokud paralelní propojení potřebujete:
• Vypněte funkci hlídání přerušení termočlánků
• Uzemněte oba přístroje v jediném bodě
• Nevypínejte jeden z přístrojů během provozu, může být ovlivněna funkce druhého
přístroje.
• Paralelní propojení odporových teploměrů není možné.
Pro vodiče napájení a pomocných signálů použijte nejlépe krimpovací
koncovky s ochranou izolací proti náhodnému dotyku.

KS 3005 – návod k použití
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Uspořádání svorkovnic (zadní panel)
Přes vstupní svorkovnici je přišroubován kryt, na jehož štítku je znázorněno rozložení svorek.
Další svorkovnice obsahuje svorky vstupů a výstupů volitelné výbavy:
Výbava alarmových výstupních relé, výstup poruchy / přeplnění paměti, řídících vstupů dálkového
ovládání, pulsních vstupů.
Rovněž tato svorkovnice opatřena krytem, na jehož štítku je znázorněno rozložení svorek.
Přístroj s krytem
svorkovnice (pro 12 kanálů)

Zadní panel po odstranění krytu svorkovnice (pro 12 kanálů)
RS-422A/485 sériový port (pouze pokud je specifikováno)
Ethernet port (pouze pokud je specifikováno)
Svorky přívodu napájení

Šrouby krytu svorkovnice

RS232 sériový port (pouze pokud je specifikováno)

Svorkovnice volitelné výbavy

Vstupní svorkovnice měřených signálů
Zabudovaný obvod kompenzace
studeného konce. Kryt nesnímejte.

Rozmístění měřících vstupů
Každému vstupu jsou přiřazeny tři svorky:
Tříkanálový přístroj

Dvanáctikanálový přístroj

Šestikanálový přístroj

Zapojení měřících vstupů
1. Vypněte napájení přístroje a odstraňte kryt svorkovnice.
2. Zapojte přívodní vodiče do svorek. Pro lepší přístup vyjměte blok svorek
z konektoru.
Použijte vodiče 0,2 – 2,5 mm2 (AWG24 – AWG17).
Zasunutí bloku svorek.
Vložte blok do konektoru
a tlakem dopředu jej
zasuňte.

Vyjmutí bloku svorek
Uchopte z obou stran a
dopředu vytáhněte.

Vodič vložte zdola do
otvoru svorky a
šroubovákem utáhněte.

3. Přiložte kryt svorkovnice zpět a zajistěte šroubky.
11
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Zapojení konektorů

Poznámka: U standardní svorkovnice jsou vstupní svorky A a B jednotlivých kanálů vzájemně
izolovány, svorky b jsou u všech kanálů vnitřně propojeny. U volitelné výbavy
„Izolované vstupy odporových teploměrů“ jsou i svorky b navzájem izolovány.

Rozmístění svorek volitelné výbavy
Přístroj je vybaven svorkami pouze podle zvolené výbavy.

Kontakty relé: NC (v klidu sepnutý), C (společný), NO (v klidu rozpojený
Pulsní vstupy: H, L
Řídící vstupy: 1 až 8, C společný

KS 3005 – návod k použití
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Zapojení svorek volitelné výbavy
Pro připojení vstupů a výstupů použijte krimpovací očko s izolovanou objímkou
krimpovací očko s izolovanou objímkou
(pro 4-mm šroubky)

Připojení alarmových výstupů, signálu poruchy / přeplnění paměti
Typ výstupu: Relé
Zatížení kontaktů:250VAC (50/60Hz)/3A,250 VDC/0.1A (odporová zátěž)
Přepěťová odolnost: 1600VAC (50/60Hz) po 1 minutu (mezi vstupní svorkou a zemí)
Připojení řídících vstupů
• Reléový kontakt (bezpotenciálový) • Tranzistorový vstup (otevřený kolektor)

Připojení pulzních vstupů
• Reléový kontakt (bezpotenciálový) • Transistorový vstup (otevřený kolektor)

Zapojení RS-232
Kolík
2
3
5
7

Signál
RD (Receive Data)
SD (Send Data)
SG (Signal Ground)
RS (Request to Send)

8

CS (Clear to Send)

Specifikace vstupu:
• Bezpotenciálový kontakt
Sepnuto: 200Ω a méně
Rozepnuto: 100kΩ a více
• Otevřený kolektor
0,5V a méně (30 mADC),
pokud je sepnut, svodový
proud 0,25mA a méně,
pokud je vypnut
Vstup: oddělení optronem
(sv. C společná)
Přepěťová odolnost:
1000VDC po 1 minutu
(mezi vstupní svorkou
a zemí)

Popis
Příjímaná data z PC. Vstupní signál.
Vysílaná data do PC. Výstupní signál.
Signálová zem.
Handshake signál používaný při
příjmu dat z PC. Výstupní signál.
Handshake signál používaný při
vysílání dat do PC. Vstupní signál.

* Kolíky 1,4,6 a 9 nejsou použity

Zapojení RS-422A/485
Čtyřvodičové zapojení Dvouvodičové zapojení

Potenciál
stínění

Stínění

Signál
FG (Frame Ground)
SG (Signal Ground)
SDB (Send Data B)
SDA (Send Data A)
RDB (Received Data B)
RDA (Received Data A)

Popis
Uzemnění přístroje.
Signálová zem.
Vysílaná data B (+)
Vysílaná data A (-)
Přijímaná data B (+)
Přijímaná data A (-)

Stínění
Potenciál
stínění

Vodiče
Použít lze čtyřvodičové nebo dvouvodičové (pouze pro protokol Modbus) zapojení. Vodič by měl mít následující
parametry: Kroucený vodič, 3 páry 24AWG nebo více (čtyřdrát), 2 páry 24AWG nebo více (dvoudrát)
Charakteristická impedance: 100Ω, Kapacita: 50pF/m, Délka až 1,2 km.
13
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Připojení napájení

a

VÝSTRAHA
• Před zapojováním vodičů napájení se přesvědčete, že je vypnut zdroj napájecího napětí.
• Pro připojení napájení použijte síťový kabel nebo šňůru s izolací 600 V PVC (AWG18)
nebo lepší.
• Před zapnutím napájení se přesvědčete, že zemní odpor je na svorce ochranného uzemnění
menší nebo roven 100Ω.
• Pro připojení napájení a ochranného uzemnění použijte krimpovací očka s izolovanou
objímkou
• Ujistěte se, že plastový průhledný kryt svorkovnice napájení je řádně upevněn.
• Do přívodu napájení zapojte dvoupólový vypínač a řádně jej označte jako vypínač
napájení tohoto přístroje.
Specifikace vypínače: Trvalé zatížení 1 A nebo více, rázové zatížení 60 A nebo více.
Vypínač musí splňovat kritéria norem IEC 60947-1 a 3
• Do přívodu napájení zapojte pojistku 2 až 15 A. Použijte pojistku schválenou VDE.
• Do vodiče ochranného uzemnění pojistku ani vypínač nezařazujte.
Specifikace napájecího napětí:
Jmenovité napětí:
Rozsah napětí:
Jmenovitá frekvence:
Povolené rozpětí frekvence:
Maximální spotřeba:

100 až 240 Vac
90 až 132, 180 až 264 Vac
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz ± 2%
25 VA (100 V); 35 VA (240 V)

Poznámka: Použití napájecího napětí v rozsahu 132 až 180 Vac by mohlo ovlivnit přesnost
měření.
Postup připojení napájecích vodičů
1. Vypněte přívod napájení, otevřete kryt svorkovnice.
2. Připojte vodiče napájení a ochranného uzemnění. Použijte krimpovací očka s izolovanou
objímkou

3.

Zavřete kryt svorkovnice a zajistěte jej šroubkem.
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Zapnutí a vypnutí přístroje
Přístroj neobsahuje žádný vypínač. Pro zapínání a vypínání napájení použijte externí vypínač.
Po zapnutí přístroje se zobrazí základní obrazovka úrovně operátora.

Základní operace ovládání a příklady konfigurace
Tlačítka

LCD Displej
Otvírání panelu tlačítek
Panel tlačítek
Softwarová tlačítka
Slouží k spouštění funkcí a výběru
parametrů. Jsou umístěna ve spodní
části displeje.

Tlačítko DISP/ENTER
slouží k potvrzení volby a k přepínání
zobrazovaných údajů na displeji.
tlačítko DISP/ENTER
šipka nahoru
šipka doprava
šipka dolů
šipka doleva

Tlačítka START/STOP
slouží k spuštění a skončení
záznamu do vnitřní paměti.

Tlačítko USER
složí k provedení funkce
Přiřazené tomuto tlačítku.

Tlačítko MENU
slouží k přepínání mezi úrovní
operátora a úrovní parametrů.
Tlačítko ESC
slouží k přerušení operace.
Tlačítko FUNC
složí k zobrazení softwarových tlačítek
v úrovni operátora a pro vstup do úrovně
konfigurace z úrovně parametrů.

Úrovně ovládání
Tento přístroj má tři úrovně ovládání:
Úroveň operátora [Operation mode]: Využívá se při vlastním měření
Úroveň parametrů [Set mode]: Využívá se při nastavování parametrů přístroje a to i během měření
Úroveň konfigurace [Setup mode]: Slouží k základnímu nastavení konfigurace přístroje a měřící
úlohy a lze použít jen pokud neprobíhá vlastní měření.

15
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Příklad 1: Natavování datumu a času
V tomto příkladě změníme datum přístroje na 24.září.
Úroveň operátora

Okno nastavování času

Vyberte pozici ukazatele
pomocí šipek
doleva/doprava.
Jednotlivé číslice volte
šipkami nahoru/dolu.

Úroveň parametrů

1. Stiskněte tlačítko
MENU

5. Pomocí šipek nastavte "24".

6. Stiskněte tlačítko DISP/ENTER
pro potvrzení nového nastavení

Úroveň parametrů 2/3

2. Stiskněte soft
tlačítko [Next 1/3]
Úroveň parametrů 2/3

7. Stiskněte tlačítko DISP/ENTER
pro návrat do úrovně parametrů.

Zde je již zobrazeno
nové datum.

Okno [Time Set]

3. Stiskněte tlačítko [#8]
pro výběr okna s volbou
času.
Úroveň operátora

4. Stiskněte tlačítko [Input] pro
zobrazení okna numerické klávesnice
KS 3005 – návod k použití
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8. Stiskněte tlačítko MENU
nebo ESC pro návrat do úrovně
operátora.

Příklad 2: Přechod do úrovně parametrů z úrovně operátora a zpět
V tomto příkladě nastavíme rozsah měření kanálu 1 na termočlánek R.
Úroveň operátora

Rozsahy a alarmy

Úroveň parametrů

1. Stiskněte tlačítko MENU
pro přechod do úrovně
parametrů.

Žlutá

Rozsahy a alarmy

5. Stiskněte tlačítko DISP/ENTER
pro potvrzení nastavení.

Modrý kurzor se vrátí
na první položku.

Rozsahy a alarmy

2. Stiskněte tlačítko "#1"
pro výběr rozsahů a alarmů.

Úroveň parametrů

Rozsahy a alarmy

6. Stiskněte tlačítko ESC pro návrat
do menu.

3. Dvakrát stiskněte šipku
doprava a vyberte tak
položku [Mode].

Úroveň operátora

7. Stiskněte tlačítko MENU nebo ESC
pro návrat do úrovně operátora.

Modrý
kurzor

4. Stiskněte tlačítko [TC]
pro výběr termočlánku.
17
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Příklad 3: Přechod do úrovně konfigurace z úrovně operátora a zpět
V tomto příkladě nastavíme výstupní alarmové relé na přídrž.
Úroveň operátora

Alarm

Úroveň parametrů

1. Stiskněte tlačítko
MENU pro přechod
do úrovně parametrů.

Modrý kurzor

5. Stiskněte tlačítko [HOLD].
Alarm

Konfigurace

2. Přidržte tlačítko FUNC
po 3 vteřiny pro přechod
do úrovně konfigurace.

Žlutá

Alarm

Alarm

6. Stiskněte tlačítko DISP/ENTER
pro potvrzení nastavení.

3. Stiskněte tlačítko [#1]
pro výběr alarmů

Pokračování na další stránce
7. Stiskněte tlačítko ESC
pro návrat do hlavní stránky
konfigurace.

4. Třikrát stiskněte šipku dolů.
Přesuňte tak modrý kurzor na položku [Relay Behavior].
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Pokračování z předchozí stránky
Konfigurace

Okno potvrzení

Konfigurace

8. Dvakrát stiskněte
tlačítko [Next].

Úroveň operátora

10. Stiskněte
tlačítko
DISP/ENTER při
kurzoru na
položce [Yes] a
potvrďte tak
změnu
konfigurace.
Přístroj si uloží
nové nastavení a
poté se vrátí do
úrovně operátora.

9. Stiskněte tlačítko [End].
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Příklad 4: Uložení nastavení (vyžaduje externí datové medium)
V tomto příkladě uložíme nastavení do souboru "DF2" na externí datové medium.
Vložení datového média

1. Otevřete panel s ovládacími tlačítky,
tak jak je uvedeno na obrázku.

• Disketa

• Compact Flash paměťová karta

2. Vložte disketu a zavřete
panel s ovládacími tlačítky.

2. Vložte paměťovou kartu
a zavřete panel s ovládacími tlačítky.

Úroveň operátora

Úroveň operátora

3. Stiskněte tlačítko FUNC.

4. Stiskněte tlačítko [Media].
Na displeji se zobrazí ikona datového media
Ikona datového media.
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Uložení nastavené konfigurace
Úroveň operátora

Uložení nastavení

Úroveň parametrů 1/3

1. Stiskněte
klávesu MUNU

Okno znakové sady

5. Stiskněte klávesu [Input].

Modrý kurzor
Výběr pozice pomocí šipek
doprava a doleva.
Úroveň parametrů 2/3

2. Stiskněte
klávesu [NEXT]

Výběr znaku pomocí šipek
nahoru a dolu.

Vložit nebo přepsat
Vymazat znak na pozici před kurzorem.
Vymazat znak na pozici kurzoru.
Výběr typu znaku.
3. Stiskněte
klávesu [#7]

6. Pomocí šipek
napište „DF2“ jako
název souboru

Ukládání/nahrávání/mazání

Výběr číslic pomocí
šipek nahoru a dolu.

Pokračování na další stránce
7. Stiskněte tlačítko DISP/ENTER
a potvrďte tak zadané jméno souboru.

4. Stiskněte
klávesu [#1]
21
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Pokračování z předchozí stránky
Uložení nastavení

Úroveň parametrů

Uložení nastavení

8. Stiskněte klávesu
DISP/ENTER pro
uložení souboru

Uložený
soubor

Úroveň operátora

9. Stiskněte 2x klávesu
ESC.
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10. Stiskněte klávesu MENU
nebo ESC pro návrat do
úrovně operátora.

Vyjmutí datového média

1. Otevřete panel s ovládacími tlačítky,
tak jak je uvedeno na obrázku.
Ověřte (podle indikátoru přístupu), že
na datové medium není prováděn zápis.

• Disketa
2. Stiskněte Eject, vyjměte
disketu a zavřete
panel s ovládacími tlačítky.

• Compact Flash paměťová karta
2. Stiskněte Eject, vyjměte paměťovou
kartu a zavřete panel s ovládacími
tlačítky.

Indikátor přístupu

Úroveň operátora

3. Stiskněte tlačítko FUNC
pro zobrazení soft tlačítek.

4. Stiskněte tlačítko [Media].
Na displeji se zmizí ikona diskety.
Úroveň operátora

Zmizí ikona
datového media.
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Příklad 5: Přechod na základní nastavení od výrobce
a smazání dat z interní paměti.
V tomto příkladě vymažeme všechna změřená data z přístroje a provedeme změnu nastavení
přístroje do základního nastavení výrobce. Datum a čas nebude změněn.
Úroveň operátora

Nahrávání/ukládání

Úroveň parametrů

U přístrojů bez externí datové
mechaniky se zobrazí pouze
položka [#1].

1. Stiskněte tlačítko
MENU pro přechod
do úrovně parametrů.

5. Stiskněte tlačítko [#5].
Inicializace

Konfigurace

2. Přidržte tlačítko FUNC
po 3 vteřiny pro přechod
do úrovně konfigurace.

Inicializace

Konfigurace

6. Stiskněte tlačítko [Clear 1]

3. Stiskněte soft
tlačítko [Next 1/3].

7. Stiskněte tlačítko DISP/ENTER
pro zobrazení okna potvrzení
Pokračování na další stránce

3. Stiskněte tlačítko [#8].
KS 3005 – návod k použití
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Pokračování z předchozí stránky
Potvrzení

Úroveň operátora

8. Stiskněte tlačítko DISP/ENTER se zvoleným Yes
a potvrďte tak smazání dat z interní paměti a
výchozí nastavení od výrobce.

25
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Funkce měření s příklady nastavení
Specifikace přístroje
Příklady v této kapitole jsou uvedeny pro Data Monitor s následující specifikací:

Položka
Popis
Model/specifikace Model č. -4-2/A2/C7/M1
• Interval odečítání: 1 nebo 2s
• Počet měřících vstupů: 6
• S Compact flash paměťovou kartou
• Počet alarmových relé výstupů: 4
• Komunikační rozhraní Ethernet
• Matematické funkce

KS 3005 – návod k použití
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Příklad nastavení 1: Termočlánkový kanál
Přístroj
Termočlánek T

Kanál 1

Všeobecné položky nastavení v úrovni konfigurace:
Položka
Detekce přerušení čidla
Teplotní kompenzace
Zobrazení popisku

Popis
Reakce na přerušení termočlánku přes
rozsah, na výstupu přes 100%.
Interní kompenzace studeného konce.
Místo čísla se zobrazuje název kanálu.

Číslo na obrázku
1
2
3

Nastavení v úrovni konfigurace
• Přechod z úrovně operátora do úrovně konfigurace
Nejdříve stiskněte tlačítko MENU a přejděte do úrovně parametrů, poté stiskněte na 3 vteřiny tlačítko
FUNC a přejděte tak do úrovně konfigurace.
•

Přerušení termočlánku, kompenzace studeného konce
Stiskněte soft tlačítko #2 (volba [A/D]).

Volba kanálu 1
1
2

•

Zobrazení popisku
Stiskněte tlačítko #5 (volba [AUX, Time zone]).
3

• Uložení nastavení
1.
Stiskněte tlačítko ESC pro návrat na základní stránku úrovně konfigurace.
2.
Stiskněte soft tlačítko [End] a objeví se okno potvrzení nastavení.
3.
Vyberte [Yes] a stiskněte tlačítko DISP/ENTER.
Navrátíte se do úrovně operátora.
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Nastavení v úrovni parametrů – položky specifické pro kanál
Položka
Kanál
Název kanálu
Vstup
Měřící rozsah

Popis
Použit je kanál 1.
TI-001
Termočlánek typu T
0.0 až 200.0 °C

Nastavení v úrovni parametrů
• Přechod z úrovně operátora do úrovně parametrů
Stiskněte tlačítko MENU a přejděte tak do úrovně parametrů.
• Rozsah
Stiskněte tlačítko #1 (volba [Range, Alarm]).

• Název kanálu
Stiskněte tlačítko #2 (výběr [TAg, Moving average, Alarm Delay Time]).

• Návrat do úrovně operátora
1.
Stiskněte tlačítko ESC pro návrat do základní stránky úrovně parametrů.
2.
Stiskněte tlačítko [End] nebo [MENU] pro návrat do úrovně operátora.
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Číslo na obrázku
4
5
6
7

Příklad nastavení 2: Proudový kanál s výstupem alarmu
Přístroj
Převodník
(např. průtokoměr)

Kanál 2

Konverze z 4..20 mA na 1-5 V je
provedena pomocí bočníku.
Všeobecné položky nastavení v úrovni konfigurace:
Položka
Výstup alarmu s pamětí

Popis
Operátor kvituje zobrazení alarmu a/nebo
reléový výstup.

Číslo na obrázku
1

Nastavení v úrovni konfigurace
• Přechod z úrovně operátora do úrovně konfigurace
Nejdříve stiskněte tlačítko MENU a přejděte do úrovně parametrů, poté stiskněte na 3 vteřiny tlačítko
FUNC a přejděte tak do úrovně konfigurace.
•

Zobrazení alarmu, reléový výstup alarmu
Stiskněte tlačítko #1 (volba [Alarm]).

• Uložení nastavení
1.
Stiskněte tlačítko ESC pro návrat do úrovně konfigurace.
2.
Stiskněte tlačítko [End] a objeví se okno potvrzení nastavení.
3.
Vyberte [Yes] a stiskněte tlačítko DISP/ENTER.
Navrátíte se do úrovně operátora.
Nastavení v úrovni parametrů – položky specifické pro kanál
Položka
Kanál
Název kanálu
Vstup
Měřící rozsah
Podmínka pro alarm

Popis
Použit je kanál 2.
FI-002
1…5 V (konverze z 4..20 mA na 1…5V je
provedena pomocí bočníku 250Ω.
0 až 500 (např. průtok l/h
Alarm nastane při 120 l/h nebo méně.
Reléový výstup 03.
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Číslo na obrázku
2
3
4
5
6
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Nastavení v úrovni parametrů
• Přechod z úrovně operátora do úrovně parametrů
Stiskněte tlačítko MENU a přejděte tak do úrovně parametrů.
• Rozsah
Stiskněte tlačítko #1 (volba [Range, Alarm]).

• Název kanálu
Stiskněte tlačítko #2 (volba [TAg, Moving average, Alarm Delay Time]).

• Návrat do úrovně operátora
1.
Stiskněte tlačítko ESC pro návrat do základní stránky úrovně parametrů.
2.
Stiskněte tlačítko [End] nebo [MENU] a vrátíte se do úrovně operátora.
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Příklad nastavení 3: Matematický kanál (pro výpočet množství) (volitelná výbava)
Provádíme výpočet celkového množství z hodnot průtoku měřených na kanálu 2.
Nastavení v úrovni konfigurace - položky
Položka
Časování
Reset

Popis
Počítá 12 hodin pomocí časovače 1.
Reset proběhne automaticky po dosažení
nastaveného času.

Číslo na obrázku
1
2

Nastavení v úrovni konfigurace
• Přechod z úrovně operátora do úrovně konfigurace
Stiskněte tlačítko MENU a přejděte do úrovně parametrů, poté stiskněte na 3 vteřiny tlačítko FUNC
a přejděte tak do úrovně konfigurace.
• Časovač
Stiskněte tlačítko #9 (volba [Option]) a poté tlačítko #3 (volba [Timer (TLOG)]).

1
[Relativní]*
1

* Start časovače vždy při startu výpočtu.

2

• Uložení nastavení
1.
Stiskněte tlačítko ESC pro návrat do základní stránky úrovně konfigurace.
2.
Stiskněte tlačítko [End] a objeví se okno potvrzení nastavení.
3.
Vyberte [Yes] a stiskněte tlačítko DISP/ENTER.
Navrátíte se do úrovně operátora.
Nastavení v úrovni parametrů - položky
Položka
Kanál
Název kanálu
Vypočet
Měřící rozsah

Popis
Pro výpočet je použit kanál 32.
FA-003
Sumarizace hodnot z kanálu 2
0 až 12000 litrů
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Číslo na obrázku
3
4
5
6
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Nastavení v úrovni parametrů
• Přechod z úrovně operátora do úrovně parametrů
Stiskněte tlačítko MENU a přejděte tak do úrovně parametrů.
• Výpočet
Stiskněte tlačítko #9 (volba [Math set1 (Expression,Alarm)]).
3
5
5
[TLOG.SUM(02)]
Načítání měřených hodnot kanálu 2.
6

• Název kanálu, časovač, rozsah
Stiskněte tlačítko #11 (výběr [Math set3 (Tag, TLOG, Rolling average, Alarm Delay Time)]).
3
5
Číslo použitého časovače
[/h]: Měřená data jsou násobená
1/3600 a sumarizována.

• Návrat do úrovně operátora
1.
Stiskněte tlačítko ESC pro návrat do základní stránky úrovně parametrů.
2.
Stiskněte tlačítko [End] nebo [MENU] a vrátíte se do úrovně operátora.
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Příklad nastavení 4: Sběr dat 1
Provádíme průběžný sběr dat.
Nastavení v úrovni konfigurace - položky
Položka
Zdrojové kanály
Zaznamenávaná data
Ukládání
Čas ukládání

Popis
Kanál 1, kanál 2, kanál 31
Záznam dat probíhá spojitě.
Ukládání dat probíhá automaticky.
Ukládání dat probíhá denně v 15:00.

Číslo na obrázku
1
2
3
4

Nastavení v úrovni konfigurace
• Přechod z úrovně operátora do úrovně konfigurace
Stiskněte tlačítko MENU a přejděte do úrovně parametrů, poté stiskněte na 3 vteřiny tlačítko FUNC
a přejděte do úrovně konfigurace.
• Sběr dat
Stiskněte tlačítko #3 (volba [Memory]).

•

Zdrojové kanály, čas ukládání
Stiskněte tlačítko #4 (výběr [Memory and trend, Memory timeup]).

1: Výběr kanálu 1 a 2

1: Výběr kanálu 31

Všechny kanály jsou vypnuty kromě kanálů 1, 2 a 31
(V továrním nastavení jsou všechny kanály zapnuty).

Vypnutí všech matematických kanálů
kromě kanálu 31

Vypnutí všech kanálů kromě 1 a 2
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• Uložení nastavení
1.
Stiskněte tlačítko ESC pro návrat do základní stránky úrovně konfigurace.
2.
Stiskněte tlačítko [End] a objeví se okno potvrzení nastavení.
3.
Vyberte [Yes] a stiskněte tlačítko DISP/ENTER.
Navrátíte se do úrovně operátora.
Nastavení v úrovni parametrů
Položka
Interval vzorkování
Cíl pro uložení

Popis
1 minuta
DATA-101

Číslo na obrázku
5
6

Nastavení v úrovni parametrů
• Přechod z úrovně operátora do úrovně parametrů
Stiskněte tlačítko MENU a přejděte tak do úrovně parametrů.
•

Doba vzorkování (Doba obnovení zobrazených dat na displeji)
Stiskněte tlačítko #3(volba [Trend display/save interval, User key]).
5
Interval vzorkování je 1 minuta. Zadává se však Doba
obnovení zobrazených dat na displeji (Time/div), která je v
tomto případě 30 minut.
Interval ukládání vyberte 1 den nebo delší.

• Jméno adresáře, kam bude datový soubor ukládán
Stiskněte tlačítko #6(volba [File,DST

6

• Návrat do úrovně operátora
1.
Stiskněte tlačítko ESC pro návrat do základní stránky úrovně parametrů.
2.
Stiskněte tlačítko [End] nebo [MENU] a vrátíte se do úrovně operátora.
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Příklad nastavení 5: Sběr dat 2
Jedná se o stejný případ jako v předchozím příkladu, navíc s požadavkem na získání podrobných údajů
v případě alarmu.
Nastavení v úrovni konfigurace - položky
Položka
Popis
Zdrojové kanály
Kanál 1, kanál 2, kanál 31
Zaznamenávaná data
Záznam dat probíhá spojitě.
Ukládání
Ukládání dat probíhá automaticky.
Čas ukládání
Ukládání dat probíhá denně v 15:00.
Zaznamenávaná data při alarmu (data události):
Interval vzorkování: 1 vteřina
Doba ukládání: 1 hodina, zahrnuje 15 minut
před alarmem.
Tento záznam bude proveden při každém
výskytu alarmu

Číslo na obrázku
1
2
3
4
7
8
9
10

Zde nastal alarm
Čas

Měřená data před výskytem alarmu

Měřená data po výskytu alarmu
Data pro uložení

Nastavení v úrovni konfigurace
• Přechod z úrovně operátora do úrovně konfigurace
Stiskněte tlačítko MENU a přejděte do úrovně parametrů, poté stiskněte na 3 vteřiny tlačítko FUNC
a přejděte do úrovně konfigurace.
•

Metoda sběru dat
Stiskněte tlačítko #3 (volba [Memory]).

3
2,7
[E+D]: Zobrazovaná data a data při události
8
10
Číslo členění vnitřní paměti
9
9

[25]: 25% z hodiny odpovídá 15 minutám
[OFF]: Vypnuto (poč. nastavení je zap.)
10

•

Zdrojové kanály, čas ukládání
Stiskněte tlačítko #4 (výběr [Memory and trend, Memory timeup]).
Postup je stejný jako v předchozím příkladě 4.

•

Uložení nastavení
1. Stiskněte tlačítko ESC pro návrat do základní stránky úrovně konfigurace.
2. Stiskněte tlačítko [End] a objeví se okno potvrzení nastavení.
3. Vyberte [Yes] a stiskněte tlačítko DISP/ENTER.
Navrátíte se do úrovně operátora.
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Nastavení v úrovni parametrů
Položka
Popis
Interval vzorkování
1 minuta
Cíl pro uložení
DATA-101
Postup nastavení je stejný jako v předchozím příkladě 4.

Číslo na obrázku
5
6

Příklad nastavení 6: Vytváření reportů
(jen při volitelné výbavě matematických funkcí)
V tomto příkladě vytvoříme denní zprávu o měření na kanálech 1 a 2.
Nastavení v úrovni konfigurace - položky
Položka
Typ reportů
Zdrojové kanály
Požadovaná výstupní data

Popis
Denní hlášení každý den v 17:00
Kanál 1 a 2
Průměr, maximum, minimum a suma pro
každý kanál.

Číslo na obrázku
1
2
3

Nastavení v úrovni konfigurace
• Přechod z úrovně operátora do úrovně konfigurace
Stiskněte tlačítko MENU a přejděte do úrovně parametrů, poté stiskněte na 3 vteřiny tlačítko FUNC a
přejděte do úrovně konfigurace.
•

Reporty
Stiskněte tlačítko #3 (volba [Option]) a poté tlačítko #2 (volba [Report)]).

Přiřazení kanálů 1 a 2 do kanálů reportů 1 a 2.
Vypnutí ostatních kanálů reportů (R03 a6 R12)

•

Uložení nastavení
1. Stiskněte tlačítko ESC pro návrat do základní stránky úrovně konfigurace.
2. Stiskněte tlačítko [End] a objeví se okno potvrzení nastavení.
3. Vyberte [Yes] a stiskněte tlačítko DISP/ENTER.
Navrátíte se do úrovně operátora.
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Příklad nastavení 7: Nastavení zobrazení
V tomto příkladě se nastavují podmínky pro zobrazení trendů.
Nastavení v úrovni konfigurace - položky
Položka
Skupina
Interval aktualizace
zobrazovaného trendu
Měřítko kanálu 1

Popis
Kanály 1,2 a 31 jsou přiřazeny skupině 1.
Doba aktualizace křivky trendu je jedna
minuta. Stejné jako doba vzorkování v
příkladech 4 a 5.
Měřítko zobrazení je nastaveno od 0.0 do
200.0 °C. Měřítko je dělené čtyřmi
hlavními značkami.

Číslo na obrázku
1
2
3

Nastavení v úrovni parametrů
• Přechod z úrovně operátora do úrovně parametrů
Stiskněte tlačítko MENU a přejděte tak do úrovně parametrů.
•

Interval aktualizace křivky trendu
Stiskněte tlačítko #3(volba [Trend display/save interval, USER key]).
Stejné jako v příkladě 4:
Interval aktualizace displeje je svázán s intervalem vzorkování zobrazovaných dat.

•

Skupina
Stiskněte tlačítko #5(volba [Display]) a dále tlačítko #1 (volba [Group set, Trip line]).
1
Název skupiny
1

•

Měřítko
Stiskněte tlačítko #5(volba [Display]) a dále tlačítko #3 (volba [Zone, Graph]).
Kanál 1

3
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•

Návrat do úrovně operátora
1. Stiskněte tlačítko ESC pro návrat do základní stránky úrovně parametrů.
2. Stiskněte tlačítko [End] nebo [MENU] a vrátíte se do úrovně operátora.
Pro zobrazení měřítka zvolte [Scale ON] z menu, které se
zobrazí po stisknutí tlačítek DISP/ENTER a pravá šipka.
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Příklady ovládání
Start a stop měření
Start zápisu do vnitřní paměti
Stiskněte klávesu START.
Přístroj začne zapisovat data do vnitřní paměti, rovněž matematické kanály a reporty (pokud jsou
definovány) se začnou zpracovávat. Při zápisu do interní paměti se ikona paměti změní jak uvedeno
na obrázku.
Ikona interní paměti

Stop zápisu do vnitřní paměti
1. Stiskněte klávesu STOP.
2. Objeví se potvrzovací okno. V nabídce voleb se lze pohybovat pomocí šipek doleva a doprava.

Vyberte [Mem+Math] pokud si přejete nejen zastavit zápis do interní paměti, ale i ukončit výpočet
matematických kanálů.
Pokud přístroj nemá výbavu matematických funkcí, odpovězte na dotaz pouze [Yes].
3. Stiskni klávesu DISP/ENTER.
Přístroj ukončí zápis do paměti.
Při ukončení zápisu do interní paměti se ikona změní jak uvedeno na obrázku.
Ikona interní paměti
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Přepínání mezi trendy a přehledem paměti
1.
2.

3.
4.

5.

Při zobrazeném trendu v úrovni operátora stiskněte klávesu DISP/ENTER.
Objeví se nabídkové menu, v němž je vybrána volba [TREND].
V menu vyberte pomocí šipky dolů [INFORMATION].

Stiskněte šipku doprava. Objeví se sub menu, v němž je vybrána volba [Alarm summary].
Sub menu lze uzavřít šipkou doprava.
V sub menu vyberte pomocí šipky dolu [Memory summary].

Stiskněte DISP/ENTER
Zobrazí se přehled paměti.
Pro uzavření bez uložení stiskněte klávesu ESC.

Kvitování alarmu s pamětí
Pokud je výstup alarmu nebo jeho indikace konfigurována s pamětí (parametry [Behaviour] nebo
[Indicator] jsou nastaveny na [Hold]), používá se pro kvitování alarmu následující postup:
1.
Z úrovně operátora stiskněte tlačítko FUNC.
Na spodním okraji displeje se objeví soft tlačítka.
2.
Stiskněte tlačítko [AlarmACK]. Výstupy všech aktivovaných alarmů budou stornovány.
Lišta soft tlačítek opět zmizí. Nechcete-li alarmy kvitovat, odstraníte soft tlačítka pomocí
tlačítka ESC.
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Zápis zprávy, "START"
Nastavení v úrovni parametrů
Přechod z úrovně operátora do úrovně parametrů
•
Stiskněte tlačítko MENU a přejděte do úrovně parametrů.
Příklad textu zprávy
•
Stiskněte tlačítko #4(výběr [Message]).

[START]
Text lze editovat po stisknutí
soft tlačítka [Input].

•

Návrat do úrovně operátora
Tlačítkem ESC na základní stránku úrovně parametrů a znovu ESC nebo MENU do úrovně
operátora.
Zápis zprávy v úrovni operátora
1. Stiskněte tlačítko FUNC. Zobrazí se lišta soft tlačítek.
2. Stiskněte soft tlačítko [Message] pro zobrazení seznamu zpráv.
Zobrazí se soft tlačítka pro volbu zprávy.

3.

Stiskněte tlačítko [Message1].
Zpráva označení času se zobrazí na trendovém displeji a do paměti je zapsána odpovídající
informace.
Zpráva

Zpracování měřených dat
Měřená data lze zobrazovat a konvertovat jejich formát pomocí programu Recorder Standard Software.
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Přehled nastavení komunikace Ethernet
Následuje přehled nastavení komunikace pomocí sítě Ethernet. Tuto komunikaci podporuje pouze přístroj
s příslušnou volitelnou výbavou. Popsané nastavení zkonzultujte s vaším správcem sítě.

Přenos soborů pomocí protokolu FTP
Tato funkce umožňuje automatické přenos měřených dat, hlášení a obrazu na displeji na zvolený server FTP.
Přenos dat a reportů je nutno povolit v konfiguraci nastavením {Save] na [Auto](stejně jako v předchozím
příkladě 4).
Nastavení v úrovni konfigurace
• Přechod z úrovně operátora do úrovně konfigurace
Stiskněte tlačítko MENU a přejděte do úrovně parametrů, poté stiskněte na 3 vteřiny tlačítko FUNC
a přejděte do úrovně konfigurace.
• IP adresa, maska podsítě, výchozí brána
Stiskněte tlačítko #10 (volba [Communication]) a poté tlačítko #1 (volba [Ethernet (IP_Address)]).
IP adresa přístroje
Maska podsítě
Výchozí brána

•

DNS
Stiskněte tlačítko #10 (volba [Communication]) a tlačítko #2 (volba [Ethernet (DNS)]).
Zvolte ON pro používání DNS
IP adresa primárního a sekundárního DNS serveru
Název přístroje
Doména přístroje

•

Přenos souborů
Stiskněte tlačítko #10 (volba [Communication]) a tlačítko #3 (volba [Ethernet (FTP transfer file)]).

Zvolte ON pro automatický přenos souborů
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•

Cíl přenosu
Stiskněte tlačítko #10 (volba [Communication]) a tlačítko #3 (volba [Ethernet (FTP connection)]).
Zvolte [Primary] nebo [Secondary].
IP adresa nebo jméno FTP serveru
Přihlašovací jméno a heslo pro připojení k FTP serveru

•

Test přenosu souborů v úrovni operátora
1. Stiskněte tlačítko FUNC.
2. Stiskněte soft tlačítko [FTP test].

3. Stiskněte soft • tlačítko cíle přenosu.
Na displeji se zobrazí zpráva "FTP test is being executed" a "Executing is complete".
Přenese se soubor FX_FTPC.TXT obsahující datum a čas.

Posílání emailu
Tato funkce umožňuje posílat email v pravidelných intervalech nebo při alarmech.
• Přechod z úrovně operátora do úrovně konfigurace
Stiskněte tlačítko MENU a přejděte do úrovně parametrů, poté stiskněte na 3 vteřiny tlačítko FUNC
a přejděte do úrovně konfigurace.
• IP adresa, maska podsítě, výchozí brána
Stiskněte tlačítko #10 (volba [Communication]) a tlačítko #1 (volba [Ethernet (IP_Address)]).
Postupujte jako v předchozím příkladě.
• DNS
Stiskněte tlačítko #10 (volba [Communication]) a tlačítko #2 (volba [Ethernet (DNS)]).
Postupujte jako v předchozím příkladě.

43

KS 3005 – Návod k použití

•

SMTP server a adresa příjemce
Stiskněte tlačítko #11 (volba [Web, E-mail]) a tlačítko #2 (volba•

[Basic E-mail Setting]).

IP adresa nebo jméno SMTP serveru
Zvolte příjemce, pokud chcete zadat více příjemců.,
oddělte příjemce mezerami.

Tento text je zobrazen v poli odesilatele emailu

•

Zaslání emailu při alarmu
Stiskněte tlačítko #11 (volba [Web, E-mail]) a tlačítko #3 (volba [Alarm E-mail Setting]).
Zvolte příjemce emailu.
Zvolte po kterých alarmech se má email posílat.
Připojit měřená data do posílaného emailu.
Připojit URL přístroje do posílaného emailu.
Předmět emailu.
Text, který může být připojen do těla zprávy.

•

Test přenosu souborů v úrovni operátora
1. Stiskněte tlačítko FUNC pro zobrazení soft tlačítek.
2. Stiskněte soft tlačítko [E-Mail test].

3. Vyberte příjemce zprávy.
Na displeji se zobrazí zpráva "E-mail test is being executed" a "E-mail sent".

Povolení funkce posílání emailů
1. Stiskněte tlačítko FUNC.
2. Stiskněte tlačítko [E-mail START].
Na displeji se zobrazí ikona obálky
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a funkce posílání emailů je aktivována.
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Monitorování přístroje v internetovém prohlížeči
Tato funkce umožňuje zobrazit displej přístroje v internetovém prohlížeči a ovládat jej.
•
•
•
•

Přechod z úrovně operátora do úrovně konfigurace
Stiskněte tlačítko MENU a přejděte do úrovně parametrů, poté stiskněte na 3 vteřiny tlačítko FUNC
a přejděte do úrovně konfigurace.
IP adresa, maska podsítě, výchozí brána
Stiskněte tlačítko #10 (volba [Communication]) a tlačítko #1 (volba [Ethernet (IP_Address)]).
Postupujte jako v předchozím příkladě.
DNS
Stiskněte tlačítko #10 (volba [Communication]) a tlačítko #2 (volba [Ethernet (DNS)]).
Postupujte jako v předchozím příkladě.
Stránka ovládání a monitorování
Stiskněte tlačítko #11 (volba [Web, E-mail]) a tlačítko #1(volba [Web]).
Zvolte [Use].
Zvolte stránku ovládání nebo monitorování.
Zvolte [On].
Při volbě [On]můžete přístroj z prohlížeče po síti
ovládat.
Zadejte jméno uživatele a heslo.

•

Zobrazení obrazovky přístroje na PC
Spusťte internetový prohlížeč Internet Explorer 4.0 nebo vyšší.
Vložte URL přístroje tak, jak ukazují následující příklady.
http://hostname.domain name/file name
nebo
http://IP address/file name
Příklad:
http://AA.aaa.co.jp/operator.htm
http://000.000.000.000/monitor.htm
Příklad obrazovky (úroveň operátora)
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Přehled parametrů
Úroveň konfigurace
Nabídka
Následující obrázky ukazují větvenou strukturu úrovně konfigurace. Struktura se mění v závislosti na
rozsahu volitelné výbavy přístroje.
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Přehled parametrů úrovně konfigurace
Ve sloupci Odkaz jsou uvedena čísla příslušných oddílů s podrobným popisem v příručce uživatele,
obsažené na s přístrojem dodávaném CD.
Tlačítko Název
1#
Alarm

2#

A/D

3#

Temperature
Memory

4#

Memory & trend

5#

Memory timeup
Aux

6#
7#
8#
8#-1#
8#-2#
8#-3#
8#-4#
8#-5#

Time zone
Media FFIO
Key lock
Key login
Save/Load, Initialize*1
Save settings
Load settings
Delete
Format
Initialize

9#
9#-1#
9#-2#

Option*2
Remote
Remote (Pulse)*3

9#-3#

Report

9#-4#

Timer (TLOG)

*1
*2
*3

Popis
Funkce blikání alarmu
Logické vazby na výstupní relé (OR; AND)
Relé v klidu rozpojeno / sepnuto
Alarm s pamětí (přídrží)
Interval změny a hystereze alarmu
Integrační doba A/D konverze
Interval vzorkování
Detekce přerušení termočlánku a reakce na ní
Kompenzace studeného konce
Teplotní jednotky
Metoda ukládání dat do externí paměti
Typ dat
Událostní data
Interval ukládání
Velikost souboru
Měřící kanály pro ukládání / zobrazení dat
Matematické kanály pro ukládání / zobrazení dat
Den a hodina ukládání
Název kanálu
Alarm zaplnění vnitřní paměti
Volba jazyka
Použití rozšířeného displeje
Časové pásmo
Metoda FIFO pro flash kartu
Zámek kláves, heslo
Přihlašování operátora, heslo, jméno a ID

Odkaz
4.2

4.1

4.1
7.1

7.1
7.1
6.2
9.5
3.6
6.12
3.7
7.1
9.2
9.3

Ukládání konfigurace do externí paměti
Načtení konfigurace z externí paměti
Mazání dat v externí paměti
Formát dat externí paměti
Návrat na základní nastavení výrobce, výmaz
všech měřených dat

7.9
7.9
7.7
7.7
3.5

Ovládání pomocí řídících vstupů
Pulsní vstupy
Ovládání pomocí řídících vstupů
Typy reportů
Datum a čas reportů
Přiřazení kanálů reportům
Měřítko součtových dat
Časovač (absolutní / relativní interval)
Referenční čas pro absolutní interval
Reset časovače
Ukládání dat

9.6
4.3
9.6
8.6

8.4

Tlačítka [#8 Initialize] a [#1 Initialize] pouze u přístrojů bez externí paměti
Závisí na volitelné výbavě
Jen u výbavy pulsních vstupů
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Tlačítko
10#
10#-1#
10#-2#
10#-3#
10#-4#
10#-5#
10#-6#
10#-7#
10#-8#
11#
11#-1#
11#-2#
11#-3#
11#-4#
11#-5#
11#-6#

Název
Communications*4
Ethernet (IP_Address)
Ethernet (DNS)
FTP transfer file
FTP connection
Control (Login, Timeout
Serial, Memory out
Modbus master (BASIC)
Modbus master (DOMMAD)
Web, E-Mail*6
Web
Basic E-Mail settings
Alarm E-Mail settings
Scheduled E-Mail settings
System E-Mail settings
Report E-Mail settings

Odkaz
*5
*5
*5
*5
*5
*5
*5
*5
*5
*5
*5
*5
*5
*5

*4
*5

Závisí na instalovaném typu komunikace (volitelná výbava)
Podrobný popis je uveden v elektronickém manuálu „Communication Interface User’s

*6

Pouze při volitelné výbavě komunikace Ethernet

Manual“, obsaženém na s přístrojem dodávaném CD.
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Úroveň parametrů
Nabídka
Následující obrázky ukazuje větvenou strukturu úrovně parametrů. Struktura se mění v závislosti na rozsahu
volitelné výbavy přístroje.

Přehled parametrů úrovně parametrů
Ve sloupci Odkaz jsou uvedena čísla příslušných oddílů s podrobným popisem v příručce uživatele,
obsažené na s přístrojem dodávaném CD.
Tlačítko Název
1#
Range

2#

Alarm
Tag
Filter
Moving average

3#

Alarm delay time
Trend/Save interval

4#

USER key
Message

Popis
Typ vstupu, rozsah měření, počátek a konec
rozsahu, referenční kanál pro výpočet diference,
počátek a konec stupnice
Typ alarmu, hodnoty mezí, výstupní relé
Název kanálu
Časová konstanta filtru (jen u 3-kanálového př.)
Počet vzorků pro výpočet průměru
(jen u 6ti a 12ti kanálového přístroje)
Prodleva alarmu
Interval trendového displeje
Interval pro ukládání dat
Význam uživatelského tlačítka
Text zprávy
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Odkaz
4.1
4.2
4.1
4.1
4.1
4.2
6.3
7.1
9.1
6.4
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Tlačítko Název
5#
Display
5#-1#
Group set
Trip line
5#-2#
Color
5#-3#
Zone
Graph
Partial
5#-4#

View

LCD
5#-5#
5#-6#

Math (color)*1
Math (zone)*1
Math (Graph)*1
Math (Partial)*1

6#

File

7#7#-1#
7#-2#
7#-3#
7#-4#
7#-5#
7#-6#

DST
Save/Lad, Clear data*2
Save settings
Load settings
Save data
Load display data
Load event data
File list

7#-7#
7#-8#
7#-9#
8#
9#
10#
11#

Popis

Odkaz

Název skupiny, Přiřazení kanálů do skupiny
Zobrazení oddělovací linky
Barvy zobrazení
Oblast zobrazení
Počet dělení stupnice
Poloha sloupcových grafů
Poloha stupnic trendů
Zapínání rozšířeného displeje
Poloha a hranice rozšířeného displeje
Orientace trendu
Orientace sloupcových grafů
Barva pozadí, tloušťka čar trendů a odd. linky
Mřížka trendů
Interval rolování
Zobrazení číslic stupnice
Jas displeje
Prosvícení a spořič displeje
Barva matematických kanálů
Oblast zobrazení matematických kanálů
Počet dělení stupnice mat. kanálů
Poloha sloupcových grafů mat. kanálů
Poloha stupnic trendů mat. kanálů
Zapínání rozšířeného displeje mat. kanálů
Poloha a hranice rozšířeného displeje mat. kanálů
Hlavička souboru
Adresář pro ukládání
Přepínání letní / zimní čas

6.1
6.5
6.5
6.7
6.8
6.10
6.8
6.12

Ukládání konfigurace do externí paměti
Načtení konfigurace z externí paměti
Ukládání měřených dat do externí paměti
Ukládání zobrazených dat do externí paměti
Ukládání událostních dat do externí paměti
Seznam souborů / adresářů / volného místa
v externí paměti
Delete
Mazání souborů /adresářů v externí paměti
Format
Formátování media externí paměti
Clear data
Mazání dat vnitřní paměti
Time
Uložení aktuálního času
Math set1(Expression)*1 Rovnice výpočtu, rozsah a fyz. jednotka
Math set1 (Alarm)*1
Typ alarmu, meze, výstupní relé
Math set2 (Constant)*1 Konstanty výpočtů (K01 až K30)
Math set3 (Tag)*1
Jména matematických kanálů
Math set3 (TLOG)*1
Číslo časovače, stupnice sumy
Math set3 (Rolling average)*1 Zapínání / vypínání pohyblivého průměru
(interval a počet vzorků)
Math set3 (Alarm delay)*1
Prodleva alarmového relé

6.9
6.10
6.9
6.11
6.8
3.4
6.6
6.7
6.8
6.10
6.8
6.12
7.1
3.3
7.9
7.9
7.3
7.6
7.6
7.7
7.7
7.7
7.8
3.3
8.1
8.3
8.1
8.1
8.4
8.5
8.3

*1 Pouze u přístroje s volitelnou výbavou matematických funkcí
*2 U přístrojů bez volitelné výbavy externího paměťového media je název menu „#7 Clear data“ s jediným
tlačítkem „#1 Clear data“ (mazání dat vnitřní paměti).
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