
 

  

 

FlexProgrammer 9701 
Programátor pro snímače a převodníky BAUMER 
 

 

Vlastnosti 
 

Připojení k PC – napájení z USB 

Použití bez PC – napájení z baterie 

Software FlexProgram na PC 

Nahrání konfigurace v provozu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Použití s přístroji 
 
 

 Pxxx – série  FlexTop 2202  Hladinový spínač LFFS  

 CPX – série   FlexTop 2203  Hladinový spínač LBFS  

 E6xx – série  FlexTop 2204  TE2 s integrovaným   

 FlexView  FlexTop 2211     převodníkem  

 FlexBar 3501  FlexTop 2221   

 FlexBar 3431  FlexTemp 2301   

 FlexBar HRT  FlexTemp 2311   

 FlexTop 2201  FlexTemp 2321   

 

Popis 
 
 

Programátor FlexProgrammer 9701 je určený pro 

konfiguraci výše uvedených přístrojů firmy 

BAUMER. Programátor se připojuje k PC pomocí 

USB rozhraní. Samotná konfigurace probíhá ve 

volně stažitelném softwaru FlexProgram na PC. 

Software včetně ovladačů je také nedílnou součástí 

balení programátoru. Pomocí softwaru je po 

připojení FlexProgrammeru do USB portu počítače 

možné vytvořenou konfiguraci jednoduše nahrát 

do příslušného čidla či převodníku. Konfiguraci je 

dále možné zpětně nahrát z přístroje do PC nebo ji 

uložit do souboru na pevný disk. V online režimu 

je také možné provádět monitorování a záznam 

aktuálních měřených hodnot.  

Další možností je použití Programátoru v offline 

režimu bez použití PC. Vytvořená konfigurace se v 

tomto případě nahraje z PC do programátoru a v 

provozu se již bez nutnosti připojení k PC nahraje 

pouze z programátoru do daného přístroje. 

Nahrávanou konfiguraci je možné zkontrolovat na 

dvouřádkovém podsvětleném LCD displeji. 

Ovládání programátoru v offline režimu probíhá 

pomocí čtyř tlačítek. Napájení programátoru v 

tomto režimu zajišťuje vnitřní baterie, která se 

automaticky dobíjí z USB rozhraní.  Konfiguraci 

lze také stáhnout z přístroje a poté nahrát do jiného 

přístroje stejné specifikace či ji uložit zpět do PC. 
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Technická specifikace 
 

Napájecí napětí  Provozní prostředí 

Zabudovaná NiMH 2,4 V, 450 mAh. Okolní teplota 0..50°C 

Externí Napájení a nabíjení baterie Vlhkost < 90 % relativní vlhkost, 

 z USB portu.  nekondenzující 

Přenos dat   Třída krytí IP 42 

Datový vstup USB Certifikace Certifikace do ex-prostření 

mimo zóny 0, 1 a 2. Firmware Update na stránkách  

 BAUMER. Vyhovuje Direktivě EU, RoHS, VEEE 

Elektromagnetická kompatibilita  

Odolnost EN 61326 

Emise EN 61326 

 

 

 

Instalace 
 

Hardware  Software 
 

Pro správnou funkci FlexProgrammeru pod 

operačním systémem Microsoft Windows jsou 

nutné ovladače, jejichž instalace probíhá 

automaticky při instalaci programu FlexProgram. 

 

 

Program FlexProgram se začne instalovat 

automaticky po vložení instalačního CD. 

Aktualizace je možné stáhnout ze stránek 

www.profess.cz nebo www.baumer.com. 

POZOR: Programátor nesmí být použit 

v prostředí  

s nebezpečím výbuchu. V zóně 0 a 1. 

 

 

 

 

Údaje pro objednávku 
 

FlexProgrammer 9701   Typ 9701-0001 
 

FlexProgrammer 

Kabel se dvěma krokodýlky 

Kabel z FlexProgrammeru na M12 zásuvku pro TE2 

Kabel z FlexProgrammeru na M12 zásuvku pro LFFS, LBFS a CPX 

USB kabel 

CD s programem FlexProgram 

 

Další příslušenství: 
 

FlexProgram na CD Typ 9701-8001 

Kabel z FlexProgrammeru na M12 zásuvku pro TE2 Typ 9701-8002 

Kabel z FlexProgrammeru na M12 zásuvku pro LFFS, LBFS a CPX Typ 9701-8005 

Kabel se dvěma krokodýlky Typ 9701-8011 
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Použití programátoru 
 

Postup instalace   

    

POZOR: 
Nepřipojujte FlexProgrammer do vašeho PC před instalací 
softwaru FlexProgram z instalačního CD ! 

 

 

     

1.) Ukončete všechny programy  2.) Během instalace budete vyzvání k potvrzení: 

     a vložte instalační CD A) Uživatelských práv 

A) Po vložení CD začne automatická instalace B) Umístění, kam bude FlexProgram instalován 

B) Pokud se nespustí instalace automaticky je ji 

možné spustit ručně. Na CD otevřete složku 

FlexProgram_Package a spusťte v ní soubor 

s koncovkou exe. 

3.) FlexProgram se po instalaci automaticky spustí. 

 

 
 

Nabíjení baterie  FlexProgrammer 9701 - Menu 
 

POZOR: 
Nepřipojujte FlexProgrammer k vašemu PC 
před samotnou instalací programu FlexProgram 
z instalačního CD ! 

 

Současným stiskem svislých šipek ↑ a ↓  
se dostanete do menu umožňujícího prohlížení 

parametrů a použití funkcí jako např.: Teach-In 

nebo automatické nulování. 
 

1. Připojte FlexProgrammer do vašeho PC aby se 

baterie mohla dobíjet. 

2. Pokud budete používat programátor bez PC, 

může po nějaké době k úplnému vybití. 

3. Baterie je plně nabitá po 16 hodinách dobíjení. 

4. Před prvním použitím může být potřeba 

FlexProgrammer nabít. 

• Stiskněte ↑ nebo ↓  pro pohyb v menu 

• Stiskněte ← pro vstup do aktuální složky 

• Stiskněte → návrat do předchozí složky 
 

Reset 
 

Zmáčkněte najednou horizontální šipky ← a → 

na 5 vteřin pro provedení resetu programátoru. 

 

Postup nahrání konfigurace z PC  
 

1. Propojte FlexProgrammer k PC a přístroj, který chcete konfigurovat, připojte pomocí vhodného 

kabelu k programátoru. 

2. V softwaru FlexProgram nastavte konfiguraci požadovaného přístroje  

a klikněte na ikonu.        Store to device (Uložit do zařízení). 

3. Zvolená konfigurace je nahrána a přístroj je připraven k použití. 
 

 

Postup nahrání konfigurace v off-line režimu  
 

1. Propojte FlexProgrammer k PC. 

2. V softwaru FlexProgram nastavte konfiguraci přístroje, který chcete konfigurovat 

a klikněte na ikonu.        Store to device (Uložit do zařízení). 

3. Zvolená konfigurace je uložena do programátoru FlexProgrammer. 

4. FlexProgrammer odpojte od PC. Nyní můžete přejít na místo instalace vašeho přístroje 

 a připojit ho pomocí vhodného kabelu. 

5. • Stiskem svislých šipek ↑ nebo ↓  můžete prohlížet nastavení uložené v programátoru. 

• Současným stiskem svislých šipek ↑ a ↓  získáte přístup k funkcím jako je Teach-In  

   nebo automatické nulování. Pokud je těmito funkcemi váš přístroj vybaven. 

• Vodorovná šipka ← slouží k nahrání konfigurace z programátoru do přístroje. 

• Vodorovnou šipkou → můžete naopak konfiguraci stáhnout z přístroje do programátoru 

   a použít ji pro nastavení dalších totožných přístrojů. 
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Příklad použití programátoru FlexProgrammer s převodníkem FlexTop 2202 
 
FlexTop 2202 - Připojení  FlexProgrammer 9701  
 

POZOR: 
Před připojením  
FlexProgrammeru  
k převodníku FlexTop  
rozpojte proudovou smyčku. 
 

 

 

 

 

Postup nahrání konfigurace z PC  
 

1. Propojte FlexProgrammer k PC a převodník Flextop k programátoru pomocí kabelu 

s krokodýlky. 

2. V softwaru. FlexProgram nastavte konfiguraci převodníku FlexTop  

a klikněte na ikonu.        Store to device (Uložit do zařízení). 

3. Zvolená konfigurace je nahrána do převodníku. 

 

Postup nahrání konfigurace v off-line režimu  
 

6. Propojte FlexProgrammer k PC. 

7. V softwaru FlexProgram nastavte konfiguraci převodníku FlexTop  

a klikněte na ikonu.        Store to device (Uložit do zařízení). 

8. Zvolená konfigurace je uložena do programátoru FlexProgrammer. 

9. FlexProgrammer odpojte od PC. Nyní můžete přejít na místo instalace převodníku FlexTop 

 a připojit ho pomocí kabelu s krokodýlky. 

10. • Stiskem svislých šipek ↑ nebo ↓  můžete prohlížet nastavení převodníku. 

• Vodorovná šipka ← slouží k nahrání konfigurace z programátoru do převodníku. 
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Černá svorka - 2 

Červená svorka - 1 


