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1 Inledning
1.1 Förord
Observera att detta inte är en komplett bruksanvisning utan endast ett
komplement till den engelska och tyska.

Läs igenom bruksanvisningarna innan instrumentet används och förvara dem
där de alltid är tillgängliga för alla användare.

Hjälp oss gärna att förbättra våra bruksanvisningar.

Era förslag och synpunkter uppskattas.

Telefon 042-386280
Telefax 042-386281
E-mail info@jumo.se

H Uppstår det problem vid uppstart, utför ingen obehörig förändring
eller manipulering. Det kan påverka era rättigheter vid instrument
garanti!

Kontakta istället JUMO.

E
Vid retur av moduler, tillbehör eller komponenter, ska föreskrifter
enligt EN 61340-5-1 och 61340-5-2 “Protection of electronic
devices from electrostatic phenomena” följas. Använd endast
passande ESD packmaterial vid transport.

Notera att vi inte kan ansvara för skador som uppkommer på
grund av ESD.

ESD=elektrostatisk urladdning

B
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1 Inledning
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2 Instrument beskrivning
2.1 Display och knappar

1. CompactFlash® är ett registerat varumärke från SanDisk Corporation.
2. Inte från konfigurations nivån om en parameter redan har ändrats där.

Power LED (grön)
Lyser kontinuerligt när instrumentet är spänningförsörjt.
Blinkar när skärmsläckaren är aktiv.
Tryck på någon knapp för att stänga av skärmsläckaren.

Status LED (röd)
Lyser kontinuerligt vid larm

Lucka
för CompactFlash® kort plats1

och setup kontakt anslutning

Enter
- välj menypunkt
- bekräfta val

Meny
tillbaka till startmenyn2

Exit
- senaste fönstret
- avbryt aktuell session

Softkeys
skärm-beroende funktioner, representerade via text eller symboler

Färgskärm
320 x 240 pixlar, 27 färger
7



2 Instrument beskrivning
H Livslängden på bakgrunds belysningen kan förlängas genom
parametern “Display off” (skärmsläckare).

v Chapter 4 “Configuration parameters”,
Parameterization  Display off

A
CompactFlash minnseskortet får inte tagas ut när det är aktivt 
(signal LED lyser).

CompactFlash plats
för datautbyte (mätvärdes data, konfigurerings data,

användarlista) mellan skrivaren och PC

Anslutning av setup kontakt,
för kommunikation med PC mjukvara

Status fältKanal fält

Softkeys

Signal LED; tänds vid överföring till CompactFlash minneskortet.
Kortet får inte tagas ut när överföring sker.

Eject-knapp för att ta ut
CompactFlash minneskortet
8



2 Instrument beskrivning
Version med
front i rostfritt 
stål

Enter
- välj menypunkt

- bekräfta ändring

Menu
tillbaka till startmenyn

Exit
- senaste fönstret

- avbryt aktuell session

Softkeys
skärm-beroende funktioner, 
representeras via text eller symboler

Power LED (grön)
Lyser kontinuerligt när instrumentet är spänningförsörjt.

Blinkar när skärmsläckaren är aktiv.
Tryck på någon knapp för att stänga av skärmsläckaren.

Status LED (röd)
Lyser kontinuerligt vid larm

H Vid utförande i rostfritt stål, sitter CompactFlash stationen och
anslutningen till setupkontakten på instrumentets baksida.
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2 Instrument beskrivning
2.2 Handhavande principer och grafiska element

Knappar Skrivaren betjänas via åtta knappar. Tre av dessa har fasta funktioner, de
andra fem (softkeys) har skärm-beroende funktioner.

v Chapter 2.1 “Display och knappar”

Softkeys Knapparnas funktioner visas på displayens nedre fält, som symboler
eller i klartext.

Status fält Status fältet visas i displayens översta del. Här ges information on viktiga
händelser och tillstånd. Status fältet visas alltid, oberoende av nivå (operation,
parameters, configuration).

Tid & datum

visar aktuell tid och datum

Grupp eller instrument namn

Visualiserings displayen visar grupp namnet. Alla andra menyer visar
instrument namnet.

Inloggad användare

Om symbolen  visas i displayen, är ingen användare inloggad på
skrivaren. Om någon är inloggad, så visas användarnamnet (t.ex. ).

Händelse meddelande

visar senaste informationen i händelse listan

Information

Sanduret visas när instrumentet arbetar eller är upptaget och därför inte kan
handhavas för tillfället.

“H” informerar om att de visade mätvärdena är äldre och härstammar från ett
tidigare skede (history). Data i RAM minnet visas.

Vid händelse av ett fel, bliunkar ett “i” här. Anledningen till felet finns i
instrumentets info fönster (v Chapter 3.7 “Device info”).

Är knapparna låsta, så blinkar en nyckel i denna position.

Information

CompactFlash / internt minne

Alarm

Händelse meddelande

Grupp eller instrument namn

Tid & datum

inloggad användare
10



2 Instrument beskrivning
CompactFlash / internt minne

Indikerar ledig kapacitet på CompactFlash minnet eller det interna backup
minnet. Vilken symbol som visas kan, kan ställas in i “Parameterization”
menyn. 

v Chapter 4.2.1 “Parameterization”

v Chapter 3.6 “CompactFlash card”

Ledig kapacitet på  CompactFlash minnes kortet.

Ledig kapacitet på det interna backup minnet. 
Denna turkosa symbol visas när data läses ut från CompactFlash minnes
kortet. 

Ledig kapacitet på det interna backup minnet. 
Denna mörkblå symbol visas när data läses ut via det seriella gränssnittet eller
Ethernet gränssnittet.

Alarm

Vid händelse av alarm (t.ex. out-of-limit), blinkar (alarm) klockan i detta fält.

Kanal fält Visar mätvärdena med enheter för gruppens aktiva kanaler. Alarm och out-of-
range visas direkt i detta fält.

Aktuell kanal
Den för tillfället valda kanalens mätvärde visas 
inverterat, med stora siffror.

OFF
Denna kanal är avstängd i den 
aktuella gruppen

Mätvärdets enhet

Alarm
Om ett alarm (te.x. out-of-limit) är aktivt,

visas kanalens mätvärde på en röd bakgrund

Overrange, överskridning av mätområdet

Underrange, underskridning 
av mätområde 
11



2 Instrument beskrivning
2.3 Analoga ingångar

Interna 
analoga 
ingångar

Skrivaren kan internt utrustas med 6 eller 12 analoga ingångar.

Vid konfigurering av de analoga ingångarna (Chapter 4.2 “Table of
configuration parameters”), benäms dessa analog input 1 — 12.

Som tillägg till de interna analoga ingångarna, kan även externa analog
ingångar anslutas till skrivaren. 

Externa 
analoga 
ingångar

Externa analoga ingångar kan anslutas till skrivaren på tre olika sätt. 

JUMO mTRON moduler

Externa analog ingångar via moduler från “JUMO mTRON automation system”
(analog ingångsmodul) kan anslutas med LON gränssnitt, vilket är extra
tillbehör. 

Vid konfigurering (Chapter 4.2.2 “Configuration”) av de externa analog
ingångarna, benäms dessa External input 1 — 36.

Mer information om LON gränssnitt och JUMO mTRON automation system
finns i Interface Description B 95.5012.2.1. 

Seriellt gränssnitt (Modbus) / Ethernet

Externa ingångarnas mätvärden kan även överföras till skrivaren via de två
gränssnittet. Här behövs varken mTRON modul, eller “LON gränssnitt”.
Skrivaren körs i “slave mode” och den externa enheten måste vara Modbus
“master”.

Vid konfigurering av externa analoga ingångar (Chapter 4.2 “Table of
configuration parameters”), benäms dessa External input 1 — 36.

Mer information om det seriella gränssnittet finns i Interface Description 
B 95.5012 .2.0.

PROFIBUS-DP

Kräver PROFIBUS-DP gränssnitt, vilket finns som extra option.

Vid konfigurering av externa analoga ingångar (Chapter 4.2 “Table of
configuration parameters”), benäms dessa External input 1 — 36.

Mer information om hur  PROFIBUS-DP används finns i Interface Description
B 95.5012.2.3.
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2 Instrument beskrivning
2.4 Digitala signaler

Signal typer Förutom de sju logiska ingångarna, inkluderas även de som genereras av
instrumentet själv:

Digital signal Beskrivning

Logic input 1 — 7 Seven logic inputs present in hardware (extra 
code)

Alarm group 1 — 6 OR combination of all limit infringements on the 
channels of a group

Combination alarm OR combination of all group alarms

Logged in The signal is set when a user is logged in.

Error Alarm when the battery is empty, or the time has 
to be set.

v Chapter 3.7 “Device info”

Modbus flag Control flag which can be activated through the 
serial interface.

External input 1 — 6 External inputs which can be programmed via the 
serial interface, or which are available in the form 
of the modules in the “JUMO mTRON automation 
system” series (extra code).

CF plugged in The signal is set when a CompactFlash memory 
card is inserted in the recorder. 

Stolen CF The signal is set when the CompactFlash memory 
card is removed and no user is logged in.

Int. mem. alarm/CF The alarm is triggered when the available backup 
memory has fallen below a certain value 
(configurable). The signal should only be 
evaluated if the measurement data are read out 
via the external CompactFlash memory card.

v See “(memory display)” on page 69.

Int. mem. alarm/ser. The alarm is triggered when the available backup 
memory has fallen below a certain value 
(configurable). The signal should only be 
evaluated if the measurement data are read out 
through the interface.

v  See “(memory display)” on page 69.

Mem. al. CF card The alarm is triggered when the available memory 
of the external CompactFlash memory card has 
fallen below a certain value.

v Chapter 3.6 “CompactFlash card”
13



2 Instrument beskrivning
Display Varje digital signal kan tilldelas en digital kanal inom en grupp.  De
representeras av olika diagram på skärmen:

Utgångar De digitala kanalerna kan användas för att styra de fem reläerna och open-
collector utgången. Kontaktfunktionen kan konfigureras som brytande (n.c.)
eller slutande (n.o.) (Configuration ➔ Outputs).

Räknare Digitala signaler kan konfigureras som styrsignaler till räknare under
Configuration ➔ Control functions ➔ Counters (v Chapter 4 “Configuration
parameters”). Om en räknartext är konfigurerad, är det möjligt att till exempel
räkna när och hur ofta ett grupplarm har triggats.

Externa texter Externa texter kan arrangeras via de sju logiska ingångarna eller de 6 externa
ingångarna. Antingen en standard text eller en av de 146 definierbara texterna
kan användas. Instrumentet ordnar automatiskt med texter för att kunna skilja
mellan närvaro och frånvaro av signal. Externa texter konfigureras i
instrumentet under Control functions.

v Chapter 3.5 “Event list”

Externa 
rapporter/ 
batcher

Start och slut av externa rapporter, såväl som för batch rapport, styrs med en
av de digital signalerna. Externa rapporten och, vid behov, batch rapporten
körs direkt då styr signal är aktiv. Den körs sedan tills styr signalen blir inaktiv
igen. Styr signalen väljs med parameter
Configuration Report/batches Ext.report/batches Control signal.

Diagram Representation

Group manager On/off represented as switch:

Horizontal diagram Representation as a record of time:

Bar graph On/off represented as switch

Numerical representation On/off represented as switch
14



2 Instrument beskrivning
Händelse 
styrning

Digital signal kan användas för att aktivera händelse styrning. I “event
operation”, lagras mätvärdena med en lagringscykel skild från normal läge.

Exempel När tillgängligt internminne (vid utläsning från CompactFlash minnes kortet)
faller under 1Mbyte, ska lagringscykeln för mätvärdena i grupp 1 ställas in på
20sekunder.

Följande måste konfigureras:

Parameter Value/setting

Configuration
Device data

Storage alarm
Int.mem./read-out via CF

1MB

Configuration
Group config.

Group 1
Event operation

Control signal

Int. mem. al./CF

Configuration
Group config.

Group 1
Event operation

Storage cycle

20[s]
15



2 Instrument beskrivning
2.5 Räknare
Skrivaren har två interna räknare, vilka kan räkna 10,000 steg.

Styrsignal I konfigurations nivån, konfigureras följande under 
Configuration  Control functions  Counters  Counter 1 — 2 

- styrsignalen

- startvärde

- räknings riktning

- text för händelse listan

För möjliga styrsignaler, se Chapter 2.4 “Digitala signaler”.

Start värde Startvärdet kan sättas varsom helst mellan -99.999 och +99.999. Till exempel
kan den sättas till “0”!

Räknings 
riktning

Räkning kan ske uppåt eller nedåt.

Text Texterna för händelse listan konfigureras i setup programmet, eller via
knapparna på instrumentet. Aktuell räkning sätts automatiskt till gällande text.

v Chapter 3.5 “Event list”

Representation Precis som de analoga kanalerna, kan även räknarna visas som kurvor i
diagrammet. För att ordna detta, ska räknaren tilldelas som ingångssignal till
en analog kanal i grupp konfigureringen.

Det numeriska området (10,000 steg max.) konfigureras med parametern
Configuration  Analog inputs  Counter 1 — 2  Scaling start and Scaling
end.

Externa
räknare

Skrivaren kan expanderas med två externa räknare via JUMO mTRON
automation system. Räknarna konfigureras med parameter Configuration 
Control functions  Counters  External counter 1 — 2. Eftersom räknarna
styrs av mTRON, är subparametern “Control signal” inte nåbar vid
konfigurering.
16



2 Instrument beskrivning
2.6 Integrator
Förutom minimum, maximum och medelvärde för en (analog) kanal i en grupp,
kan även rapporten innehålla en integrator.

Aktivera
integratorn

En integrator tidsbas måste specificeras i konfigurations nivån under
Configuration  Analog inputs  Analog input 1 — 12  Additional
parameters,  or Configuration  Analog inputs  External input 1 — 36 
Additional parameters. Om ingen tid är angiven (Off), försvinner visningen av
integratorn  i rapporten.

Integratorn kan användas för att till exempel bestämma en total flödesvolym
eller vätskenivå, och sedan presenteras i diagrammet.

Exempel En givare vid analogingång 1 sörjer för en signal vilken är proportionell mot
flödet (m3/h). Volymen (m3) vilken har passerat ska mätas med hjälp av
integratorn.

Följande inställningar krävs:

Parameter Value/selection Description

Configuration
➔Analog inputs

➔ Analog input 1
➔ Additional 

parameters
➔ Unit

m3/h Sensor signal proportional 
to the flow rate in m3/h

Configuration
➔Analog inputs

➔ Analog input 1
➔ Additional 

parameters
➔ Integr.

time base

Hour The flow is measured in 
m3/hour (h).

Configuration
➔Analog inputs

➔ Analog input 1
➔ Additional 

parameters
➔ Integr. unit

m3 In the reports, the volume 
which has passed through 
is indicated in m3. The 
maximum integrator value 
is 99999.
17



2 Instrument beskrivning
2.7 Driftläge

3 driftläge Instrumentet har tre driftlägen:

- normalt läge

- tidsstyrt läge

- händelse läge

Följande inställningar kan, bland annnat, göras för varje av de tre driftlägena:

- lagrat värde

- lagrings cykel

Lagrat värde Lagrat värde bestämmer om medel/minimum/maximum värdet från
tidsintervallet mellan två lagrade cykler eller om det momentana värdet ska
lagras.

Lagrings cykel Lagrings cykeln bestämmer intervallet mellan två lagrade värden. Diagram
hastigheten svarar mot lagrings cykeln, vilket betyder att en lagrings cykel på
t.ex. 5 sekunder, innebär att det lagrade värdet skrivs ut var 5:e sekund i
diagrammet.

Normalt läge Normalt läge är aktivt när händelse eller tidsläge inte är aktiva.

Tidsstyrt läge I tidsstyrt läge, kan en tidsperiod (upp till 24 timmar) definieras inom vilken ett
specifikt lagringsvärde och en specifik lagrings cykel är aktiva.

Händelse läge Händelse läge är aktivt så länge som dess styrsignal är aktiv (v page 80).
Kan till exempel användas för att korta ner lagrings cykeln vid
kombinationslarm.

Prioritet Driftlägena prioriteras enligt följande:

Aktivt
driftsläge

Aktivt driftsläge visas, i horisontal och vertikal diagrammen, genom olika
bakgrunds färger för diagram hastighets displayen:

v Chapter 3.2.1 “Vertical diagram”
Chapter 3.2.2 “Horizontal diagram”

Driftläge Prioritet

Normalt läge 3 (lägst)

Tidsstyrt läge 2

Händelse läge 1 (högst)

Drifttläg Färg

Normalt läge grå

Tidsstyrt läge blå

Händelse läge orange
18



2 Instrument beskrivning
2.8 Datalagring

Registrerings 
kapacitet

- arbetsminne (RAM): ca. 350,000 mätvärden

- internt backup minne, beroende på minnes storlek

- externt CompactFlash kort, beroende på minnes storlek

Lagring på 
externt 
CompactFlash 
minnes kort

Skrivaren sparar mätvärdesdata från det interna backup minnet automatiskt till
det externa CompactFlash kortet. Datalagring startar 3 minuter efter det att
kortet stuckits in.
I “CompactFlash card” menyn finns olika funktioner för att kopiera data till det
externa minneskortet.

v Chapter 3.6 “CompactFlash card”

Lagrings cykel Olika lagrings cyklar, med område från 125ms to 32767s kan konfigureras för
normal, händelse och tidsstyrt driftläge under “group configuration”.

Lagringscykeln bestämmer tidsintervallet för mätvärdes lagringen.

Lagrat värde Under denna parameter, konfigureras det lagrade värdet (medel, minimum
eller maximum värdet från senaste lagringsperiod eller momentan värdet)
separat för normal, händelse och tidsstyrt driftsläge.

Registrerings 
format

Data registreras i kodad form (tamper-proof format).

Registrerings 
fördröjning

Registrerings fördröjning beror på olika faktorer:

- antal analoga och digitala kanaler som ska registreras

- lagrings cykel

- antal händelser i händelselistan

- antal aktiva rapporter

A/D 2

A/D 1 CPU 10kB

10kB
10kB

10
kB

10kB

Measurements

Working memory

Analog inputs

internal
backup
memory
32—128 Mbyte

external
CompactFlash
memory card
32—128 Mbyte
19



2 Instrument beskrivning
Optimering av 
registrerings 
fördröjning 

Registrerings fördröjningen kan optimeras med process-orienterat val av
lagrings cykeln.

I normalt driftläge (inga fel eller alarm, ...) ska en så stor lagrings cykel  (t.ex.
60s, 180s, …) som möjligt väljas, beroende på applikation.

Vid händelse av alarm eller fel kan lagringscykeln kortas ner via händelse
funktion, med effekten att mätvärdesdata registreras med hög tidsupplösning.

2.9 Läsa ut data
Förutom automatisk läsning till det externa CompactFlash minneskortet kan
även mätvärdesdata läsas via det seriella gränssnittet eller ethernet.

Båda utläsnings förfaranden (kort/gränssnitt) arbetar parallellt. Därför finns
även två “digitala signaler”, vilka indikerar när tillgänglig lagringskapacitet har
fallit under ett visst inställbart värde.

Minnes alarm Följande gränser kan konfigureras i konfigurations nivån:

Configuration ➔ Device data ➔ Memory alarm ➔ Int.mem./ser.read-out
Configuration ➔ Device data ➔ Memory alarm ➔ Int.mem./read-out via CF
Configuration ➔ Device data ➔ Memory alarm ➔ CF card (external)

Parameter Parameterization ➔ Memory display kan användas för att
bestämma vilken display som visas i statusfältet.

För mer information:

v Chapter 2.8 “Datalagring”
Chapter 2.4 “Digitala signaler”
Chapter 3.3 “Parameterization”  (page 53)
Chapter 4 “Configuration parameters” (page 69 and page 72)

Utläsning via 
gränssnitt

Använd PC programvaran PCC för att hämta ut mätvärdesdata via det seriella
eller Ethernet gränssnittet. Programvaran har utvecklats speciellt för den
papperslösa skrivaren.

v För mer information: Operating Manual B 95.5095.0.

2.10 Utvärdera data
Använd PC utvärderings programmet (PCA3000) för att utvärdera data på PC.
Mjukvaran har utvecklats speciellt för den papperslösa skrivaren.

v För mer information: Operating Manual B 95.5094.0.
20



3 Handhavande och visning
Efter anslutning av spänningsförsörjning (power ON), startas den papperslösa
skrivaren upp och start logon syns på skärmen.

Vid skärm uppbyggnaden, initialiseras skrivaren med data från den senaste
konfigurationen. 

 

H Efter uppstartningsfasen, visas den senast valda nivån, förutsatt
att den var aktiv när instrumentet stängdes av (power OFF).

Annars visas startmenyn.
21



3 Handhavande och visning
3.1 Startmeny

3.1.1 Översikt

Startmenyn är den centrala punkt därifrån de olika instrument nivåerna
grenar ut.

Följande nivåer finns:

- visualisering, visning

- parameter

- konfigurering

- händelselista

- CompactFlash kort

- instrument info

Startmenyn visas:

- genom att trycka på Mknappen1

- genom att (flera gånger) trycka på  Dknappen

1. Inte från konfigurerings nivån,
om en parameter redan har ändrats.

h Välj önskad nivå

h Bekräfta med  E 

Logga in och ut
22



3 Handhavande och visning
3.1.2 Logga in och logga ut

Att Logga in och ut är en av skrivarens viktigaste funktioner. Utan korrekt
inloggning eller rättighet, är till exempel menyerna “Konfigurering” och
“CompactFlash card”, låsta..

h Hämta “Log-in och log-off” funktionen,
och följande meny startas automatiskt: 

Följande funktioner finns i menyn:

- log in,

- log ut (endast om inloggad)  

- skriv lösenord

h   Välj önskad funktion och tryck E.

Standard
(default)
användare

Logga in och ut

h Välj önskad funktion

h Bekräfta med E 

H Skrivaren levereras fabriksinställd med en intern användarlista vilken 
tillåter två användare.

Användare 1: Master Password: 9200

Användare 2: User Password: 0

Båda användarnamnen med lösenord och rättigheter kan ändras
och överföras till instrumentet via PC Setup programvaran.

v Chapter 6 “Rights”
23



3 Handhavande och visning
Logga in h Välj ID (användarnamn) och bekräfta med E.

h Skriv lösenord med softkeys.

h Bekräfta lösenord med E knappen.

H Felmeddelande visas vid felaktigt lösenord. 
Bekräfta meddelandet genom att trycka på någon knapp, skriv in 
lösenord på nytt.

Denna position visar
in-loggad användare
24



3 Handhavande och visning
Logga ut h Välj “Log-off” funktionen.

Användaren som är inloggad för tillfället visas på skärmen.

h Tryck E för att logga ut.

Nu har du loggat ut.

H Felaktig inknappning medför ett felmeddelande. 
Bekräfta med D och knappa in på nytt.
25



3 Handhavande och visning
Ändra 
lösenordet

h Välj funktionen “ändra lösenord” och tryck på E knappen.

h Från listan, välj den användare vars lösenord ska ändras, och bekräfta
med  E.

h Skriv aktuellt lösenord (bekräfta med E).

h Skriv det nya lösenordet (bekräfta med E).

Det nya lösenordet skrivs in enligt Chapter 3.8 “Skriva text”.

h Skriv det nya lösenordet en gång till (med softkeys). 
Bekräfta med E.

Om inknappningen var felfri, så gäller det nya lösenordet nu.

H Felaktig inknappning medför ett felmeddelande. 
Bekräfta med D och knappa in på nytt.
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3 Handhavande och visning
3.2 Visualisering, visning

Startmeny➔
Visualisering

Välj nivån Startmeny ➔ Visualisering, så visas grupp managern.

Grupp
manager

Instrumentet klarar av sex visualiseringsgrupper med mätvärdesingångar.
Varje grupp kan innehålla upp till sex analoga och tre digitala kanaler.

Handhavandet inom visualiserings nivån är alltid grupporienterad.

H Bekräfta en grupp med E, 
och instrumentet växlar till vertikal diagram visning.

Grupp fönster
Aktuella analoga och digitala mätvärden,
samt kanalnamnen visas här.
Om ett alarm är aktivt inom gruppen visas gruppnamnet på en röd 
bakgrund i fönster titeln. Mätvärdet från den kanal som triggade alarmet 
visas också på en röd bakgrund.

h Välj grupp

Vid aktivt alarm i en grupp, blinkar alarm klockan.
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3 Handhavande och visning
3.2.1 Vertikalt diagram

Till vertikal diagram visning kommer man via grupp managern (v page 27),
efter att en grupp har blivit vald:

- analog ingångens aktuella mätvärde (för gruppen) 
- mätvärde på röd bakgrund ⇒ out of limit, utanför mätområdet

Mätvärdets enhet 

Skalans startvärde för vald kanal

Nedre gräns index för vald kanal
(visas inte när alarmet är av)

Övre gräns index
(visas inte när alarmet är är av)

Skalans ändvärde
 för vald kanal

Välj nästa kanal

Växla till nästa aktiva grupp

Växla till förra/
nästa visualisering

Underskridning på kanal 3

Utvärdering av lagrad mätdata

Aktuell diagram
hastighet

Bakgrundsfärg:
grå = normal läge,

blå = tids läge,
orange = händelse läge

Kanal namn för vald kanal
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3 Handhavande och visning
3.2.2 Horisontalt diagram

I horisontalt diagram, ritas gruppens analoga och digitala kanaler från vänster
till höger.

Visning av gruppens digitala kanaler.
Ingen visning om inte konfigurerade

Utvärdering av lagrad mätvärdesdata

Kanal namn
för vald kanal

Växla till nästa aktiva grupp

Aktuell diagram
hastighet

Bakgrunds färg:
grå = normal läge,

blå = tids läge,
orange = händelse läge

Välj nästa kanal
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3 Handhavande och visning
3.2.3 Utvärdering av lagrad mätdata

History Använd denna funktion för att visa och utvärdera all mätdata i det interna
RAM-minnet (ca. 350,000 mätdata för alla grupper). 

Utvärdering kan göras i horisontalt eller vertikalt diagram. Eftersom det är
samma principer för båda diagrammen, så visas här endast det vertikala. 
Funktionerna för “softkeys” ändras under utvärderingen och aktuell zoom
faktor och markör position (datum och tid) visas.

Äldre data från det interna backup minnet kan endast utvärderas efter data
överföring med PC utvärderingsprogram (PCA3000).

Scroll funktion

Använd dessa “softkeys” för att scrolla (ändra) visningen av mätvärdena på
skärmen (mätdatan  lagrad i SRAM).

H Det är möjligt att utvärdera en grupps mätdata om statusen för
gruppen (Group status) har konfigurerats till Displ.+store.

Markör (violett) Aktuell markör position Aktuell zoom
(förstoring)

Scrolla framåt snabbt
(en skärm)

Scrolla framåt långsamt (en pixel linje)

Scrolla bakåt långsamt (en pixel linje)

Scrolla bakåt snabbt (en skärm)

Ändra till
softkey funktioner
Zoom/Sök
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3 Handhavande och visning
Zoom Om zoom faktorn ska ändras, eller om det ska sökas efter ett specifikt värde,
så måste man ändra softkey funktionerna.

h Tryck på (softkey)

Kompressions graden av mätdata på bildskärmen ges i förhållande steg (1:1,
1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50 och 1:100). 

Exempel, 1:100 betyder att 1 skärm pixel mostvarar 100 mätvärden.

Sökkriterier Flera sökkriterier kan användas för att söka efter mätvärden:

- Begränsning av en tidsperiod inom den lagrade mätvärdesdatan.
Om ingen jämförelse operator anges, startar sökningen från den inställda 
starttiden. Mätvärdena visas,så länge de är tillgängliga.

- Jämförelse av kanalens mätvärde mot ett referens värde. Om sökningen är 
lyckad, visas positionen i mitten på skärmen, under markören.

- Kombination (OCH, ELLER) av en kanals mätvärde med ett annat mätvärde 
på samma eller annan kanal.

Markör (violett)

Zoom +

Zoom -

Sökkriterier för att hitta värden

Ändra till softkey funktion “Scroll”
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3 Handhavande och visning
Exemplet ovan visar sökningen för första träffen på mätning >50 på kanal 1
den 15/07 2004 från klockslaget 15:16:48 till 15:44:24.

Sök resultat Två resultat är möjliga:

- inga (fler) värde hittades
(display: “no value found”)

- ett värde som motsvarar sökkriterierna hittades

“inget värde 
hittat”

Om inget (fler) värde hittades, visas texten “no value found” i markör fältet.

Värde hittat Om (fler) värde hittats, ändras visningen på så sätt att det hittade värdet visas
på mitten av skärmens mätområde. Markeras med markör (violet streck).

Fortsätt 
sökning

Om ett (flera) värde som matchade sökkriterierna hittades, kan softkeys
användas för att söka efter de andra värdena, tills inga fler värden hittas.

Fönster för att definiera sökkriterier

Starta sökning

Position för hittat värde eller
“inget värde hittat” display

Aktuell zoom
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3 Handhavande och visning
3.2.4 Stapel diagram

Vid stapel diagram, visas de senaste mätvärdena för en grupp som staplar, ett
komplement till numerisk display.

Skal ändvärde

Senaste mätvärde (siffror)

Senaste mätvärde som stapel

Övre gräns index

Out-of-limit
Vid över/underskridning av larmgränser,

ändras färgen till röd.
Alarm klockan blinkar och den numeriska

presentationen visas på röd bakgrund.

Låglarm index

Skal startvärde

Välj nästa kanal

Växla till nästa  aktiva grupp
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3 Handhavande och visning
3.2.5 Numerisk presentation

Vid numerisk presentation, visas gruppens aktuella mätvärden i stora siffror.
Exakt mätvärde kan avläsas från flera meters avstånd.

Fönstret för vald kanal är i förgrunden så att kanalnamn, beskrivning och enhet
syns.

Kanalnamn

Kanal beskrivning

Senaste mätvärde

Mätvärdets enhet

Välj nästa kanal

Indikation av de digitala kanalerna

Digitala kanalens namn

Växla till nästa aktiva grupp

Numerisk 1-kanal presentation  av vald 
kanal
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3 Handhavande och visning
3.2.6 Numerisk 1-kanal presentation

Numerisk 1-kanal presentation hämtas från numeriska visningen via
softkey .

Här visas det senaste mätvärdet för en kanal (stora siffror) både numeriskt och
med stapel.

Kanalnamn

Senaste mätvärdet

Övre gränsmarkering

Skal ändvärde

Senaste mätvärde

Mätvärdes enhet

Kanal beskrivning (2 x 20 tecken)

Nedre gränsmarkering

Skal startvärde

Min-gränsvärde

Max-gränsvärde

Välj nästa kanal

Tillbaka till numerisk display
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3 Handhavande och visning
3.2.7 Rapporter

Definition En rapport är en uppsättning statistik under bestämd tidsperiod, vilken
innehåller minimum, maximum, medel och, möjligtvis integrerade värde.

Typer Skrivaren kan köra fem olika typer av rapporter:

- periodisk rapport
(rapport på bestämd tidslängd, vilken repeteras periodiskt)

- extern rapport/batcher
(rapport som aktiveras av styrsignal, t.ex. logisk ingång, alarm, fel, 
minnes alarm, …).

- dagsrapport

- månadsrapport

- årsrapport

Synkroniserings 
tid

Alla rapporter, förutom extern rapport, repeteras enligt en konfigurerbar
synkroniserings tid (v page 85).

Aktuell/avslutad 
rapport

För varje typ av rapport, kan den för tillfället körande och senaste avslutade
rapport visas.

v Chapter 2.6 “Integrator”

Kanal namn

- Hämta upp nästa rapporttyp
- Växla mellan aktuell och senaste 

rapport

Välj nästa/förra kanal

Tidsramen för rapport

Rapporttyp
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3 Handhavande och visning
3.2.8 Batch rapporter

Batch rapportering möjliggör ett flexibelt sätt att beskriva en batch process i
skrivaren. Den kan endast köras parallellt med en externrapport och är aktiv
när parameter Configuration ➔ Report/Batches ➔ Ext.Report/Batches ➔
Status har konfigurerats till “E.R.+batches”.

Batch rapportering (extern rapport) kan styras med en av de digital signalerna.
Valet utförs genom att använda parameter Configuration ➔ Report/Batches ➔
Ext.Report/Batches ➔ Control signal.

För mer information om de digitala signalerna, se 

v Chapter 2.4 “Digital signals”

Två olika skärm presentationer finns för batch rapportering:

- aktuell batch rapport och

- avslutad batch rapport

H Batch rapport funktionerna beskrivs mer i engelska eller tyska
bruksanvisningarna.
37



3 Handhavande och visning
3.3 Parametrar

Följande kan ställas in i parameter nivån:

- kontrast

- hastighets visning

- minnes display

- display avstängd (skärmsläckare)

- finkalibrering 

- datum och tid

 

H Beroende på gällande användarrättigheter, kan olika funktioner
vara spärrade.

v Chapter 6 “Rights”

H Alla parametrar väljs med knapparna  ,  ,
 och  .
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3 Handhavande och visning
Kontrast Skärmens konstrast kan ändras. Detta medgör att skärmen alltid är avläsbar,
även under svåra ljusförhållande.

Hastighets 
visning

Här kan, “time/div“ eller “mm/h” väljas för hastighets visning i vertikala och
horisontella diagrammen. 

Exempel: en diagram hastighet på 1h/div motsvarar 22mm/hr.

Minnes display Det går att bestämma utseendet på en del av status fältet. 

följande symboler kan ställas in:

Memory display ➔ CF card (external) = always 
eller
Memory display ➔ CF card (external) = if plugged in

Om “CF card (external)” inte står på “always”, finns där ytterligare en
parameter:

Memory display ➔ Internal memory: for = read-out via CF
eller
Memory display ➔ Internal memory: for = ser. read-out

v Chapter 2.2 “Operating principle and graphic elements”

Display 
avstängd 
(skärmsläckare)

Display off ➔ Switch-off event = vänt tid 

För skärmsläckaren går det att ställa in en tid, mellan 0 och 32767minuter. Om
ingen knapp på skrivaren trycks in under denna tid, så släcks skärmen. Vid
inställning 0min, är skärmsläckar funktionen avstängd.

Display off ➔ Switch-off event = styrsignal 

Skärmsläckning styrs med en digital signal. För mer information om digitala
signaler, se 

v Chapter 2.4 “Digital signals”

H Power LED blinkar när skärmen är släckt.
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3 Handhavande och visning
Finkalibrering Med finkalibrering kan de analoga mätvärdena kalibreras (justeras).
Kalibreringen utförs med linjär ekvation. Efter val av kanal, ska först parameter 
Fine calibration ➔ Calibration status = ON (aktiv), sen kan parametrarna för
finkalibrering ställas in. 

Actual start value Startvärdet för ärvärdeskurvan

Target start value Startvärde för börvärdeskurvan

Actual end value Ändvärde för ärvärdeskurvan

Target end value Ändvärdet för börvärdeskurvan

Systematiska fel, som vid felaktig givarinbyggnad till exempel, kan
kompenseras med hjälp av finkalibrering.

Exempel:

En givare mäter i ett temperaturområde från 200 till 300 °C. Den är installerad i
en tunnelugn på så sätt att den alltid visar 10°C för låg temperatur. Den
felaktiga mätningen kan korrigeras med hjälp av finkalibrering.

Actual start value : 200°C

Target start value : 210°C

Actual end value : 300°C

Target end value : 310°C

Datum och tid Här kan skrivarens interna klocka ställas in. 

H Att utföra en finkalibrering sker på samma sätt som att ändra i
konfigureringen. Efter finkalibrering följer en återställning (reset) av
skrivaren.

H Kalibrering stängs av med Calibration status = Off.

H Inställning av datum och tid sker på samma sätt som att ändra i
konfigureringen. Efter inställning av datum och tid följer en
återställning (reset) av skrivaren.
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3 Handhavande och visning
3.4 Konfigurering
Konfigurerings nivån kan endast hämtas upp om inloggad användare har
rättighet att göra så. Rättigheter administeras via PC Setup programmet.  

Fönsterteknik Som för de andra nivåerna, är principerna för konfigurering också baserad på
menybaserad fönsterteknik. Individuella menypunkter kan väljas i fönstren.
Fönstertiteln beskriver innehållet.
När en menypunkt väljs, öppnas ytterligare ett fönster med nya menypunkter
tills önskad parameter slutligen hittas. Är flera fönster öppna, hjälper
fönstertiteln till med orientering.

Konfigurering av skrivaren är indelad i följande nivåer:

- instrument information
- analoga ingångar
- digitalsignal namn
- grupp konfigurering
- utgångar
- styr funktioner
- rapport / batcher
- texter 
- gränssnitt
De individuella parametrarna är listade i Chapter 4.2 “Table of configuration
parameters”.

Fönstertitel

Parametrarna kan inte hämtas upp

Parametrarna kan väljas/ändras

Aktuell inställning
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3 Handhavande och visning
3.5 Händelselista
Bakom menypunkten finns tabell-händelselistan:

Olika händelser kan generera texter i skrivaren, vilka inkluderas i
händelselistan. Listan sparas i RAM-minnet och CompactFlash minneskortet.

Händelser En händelse kan vara:

- alarm triggat av över/underskridning  på individuell kanal

- extern text triggad med logisk ingång

- medellande text mottagen via seriellt gränsnitt

- system meddelande (t.ex. power ON/OFF, sommar/vintertid ändring)

- inkrementering/dekrementering av räknare (vanligtvis triggad av logisk 
ingång).

Händelse 
definition

För alla händelser, förutom systemmeddelande, är det möjligt att konfigurera
om :

- meddelande texten ska inkluderas i händelselistan,

- instrumentets interna standard text

- eller en av texterna (se nedan) ska användas.

Text tilldelning Texterna (standardtexterna vilka inkluderar 146 fritt definierbara texter) är
tilldelade händelser i handhavandenivån “Configuration” (v Chapter 4
“Configuration parameters”).

Standardtexter Skrivaren erbjuder standardtexter enligt följande tabell:

Standardtext Kommentar

Grx Chany low alarm ON
Grx Chany low alarm OFF
Grx Chany high alarm ON
Grx Chany high alarm OFF
Logic input x ON
Logic input x OFF
Ext. input x ON
Ext. input x OFF

x = group number
y = channel number

Power ON
Power OFF
Data lost
Summer time start
Summer time end
New configuration

Counter 1: +xxxxx
Counter 2: +xxxxx

5 digits plus sign,
no decimal point
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3 Handhavande och visning
Fritt 
definierbara 
texter

146 texter tillhörande gruppen av standard texter kan fritt definieras, upp till en
längd på 20 tecken.

Supplement 
text

Skrivaren kompletterar automatiskt texter med “ON” eller “OFF” för att kunna
skilja på närvaro och icke närvaro av signal.

Exempel:

Gränssnitt text En text på upp till 20 teckens längd kan skrivas i händelselistan via det seriella
gränssnittet. För mer information, läs Interface Description B 95.5012.2.0

Startmeny➔
Händelselista

Händelselistan hämtas upp via startmenyn:

Standardtext Kommentar

“Text 1 — 146”

In the case of logic signals and alarms, 
the supplementary text “ON” or “OFF” is 
added automatically, on counters the 
current count is added.

146 freely definable texts 
with 20 characters each

Standardtext Supplement text Skrivs i händelselistan

Logic input 2 ON Logic input 2 ON

Logic input 2 OFF Logic input 2 OFF

h Välj Händelselista

h Bekräfta val med E 
43



3 Handhavande och visning
Händelselista
44



3 Handhavande och visning
3.6 CompactFlash kort

CompactFlash kort1 menyn kan endast hämtas upp om inloggad användare
har behörighet. Behörigheter administeras via PC Setup programvaran. 

Automatisk 
lagring av 
mätvärdes 
data

Datan som lagras i skrivaren sparas automatiskt på CompactFlash minnes
kortet vid regelbundna intervall. PC utvärderings programmet läser data från
minneskortet och erbjuder lättanvända funktioner för utvärdering.
Data som lagras på det externa CompactFlash minneskortet och i skrivaren
raderas inte när konfiguration ändras.

v Mer information om PC utvärderings programmet (PCA3000) finns i
Operating Manual B 95.5094.0.

Ladda och 
spara 
konfigurerings 
data

Konfigurations data kan laddas ner och upp från CompactFlash minnes kortet.
Till exempel är det möjligt att kopiera konfigureringen från ett instrument till ett
annat (eller att överföra den från/till setup programvaran).
En konfigurerings data fil kan lagras på CompactFlash kortet. Mätvärdes data
eller annan data som redan är lagrad på kortet skrivs inte över.

Startmeny➔
CompactFlash 
card

Menyn hämtas upp via startmenyn:

1. PC Card access made available by CSM FAT File System
Copyright © 1997-2002 CSM GmbH Filderstadt, Germany

h Välj nivå CompactFlash card

h Bekräfta val med E 
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3 Handhavande och visning
CompactFlash 
kort

H Funktionen Update  CF card läser ut data som ännu inte har
lästs . Efter utläsning, markeras data som läst.

Funktionen Backup  CF card läser ut all data från interna minnet,
även det som redan har lästs. Efter utläsning, markeras datan inte
som läst. Detta innebär att de är till förfogande för funktionen
CF card  Update. Funktionen Backup  CF card är därför ideal
för tester och underhållnings syften.

Starta aktion

Konfigurations data läses in från CompactFlash minnes 
kortet. Skrivaren blir helt omkonfigurerad.

Konfigurations data skickas till CompactFlash minnes 
kortet.

All mätvärdesdata i minnet (även de som redan har blivit 
skickade) skickas till CompactFlash minnes kortet.

Alla körande rapporter avslutas och skickas till CompactFlash 
minnes kortet, tillsammans med mätvärdesdatan vilken ännu inte 
är sparad.

Mätvärdesdata ännu inte sparad skrivs till 
CompactFlash minnes kortet.

Välj aktion

Användarlistan läses in från CompactFlash
memory card.
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3 Handhavande och visning
Status
meddelanden

Status meddelanden från CompactFlash menyn visas i ett separat fönster i
menyn.

- Om bekräftelse av meddelande sker med  D knappen, avslutas 
automatiskt CompactFlash menyn. 

- Om knappen E används för att bekräfta ett meddelande, raderas 
endast meddelandet, CompactFlash menyn är fortfarande aktiv.

Följande status meddelanden är tillgängliga:

Status meddelande Beskrivning

Action successfully 
completed.

Directly before removing the CompactFlash card 
from the instrument, it is necessary to call up 
Update CF card  so that all measurement data up to 
the time of removal are contained on the 
CompactFlash card. The data not yet stored since 
the last automatic saving are written.

Action canceled. This message is shown when accessing the 
CompactFlash card has been canceled by activating 
the  button.

No card in disk drive! Access to the CompactFlash card was attempted, 
even though there is none in the instrument.

Not enough memory available
on card!

The CompactFlash card is full. No more data are 
written.

Remedy: Insert a blank CompactFlash card before 
the measurement data memory of the recorder is 
also full. If this is not done, measurement data will 
be lost.

Card is write-protected! The inserted CompactFlash card cannot be written 
to because it is write-protected.

Card is not 
DOS-formatted!

An error has occurred while writing to the 
CompactFlash card, because it was wrongly 
formatted or not formatted at all.

Remedy: Format the CompactFlash card.

General error! An error has occurred while writing to the 
CompactFlash card. The CompactFlash card may 
be faulty.

Remedy: Insert new (DOS-formatted) CompactFlash 
card.

No config. data on
the CompactFlash card 
found!

You start the function CF card  Config. data and 
there are no configuration data on the 
CompactFlash card.

Remedy: Check card on PC and generate data 
again, if necessary.

No user list on 
the CompactFlash card 
found!

You start the function CF card  User list and there 
is no user list on the CompactFlash card.

Remedy: Check card on PC and generate list again, 
if necessary.
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The user list was
not accepted!

You start the function CF card  User list, but the 
user list could not be accepted for unknown 
reasons. 

Remedy: Check card on PC and generate list again, 
if necessary.

Card is faulty! The CompactFlash card does not respond. It is 
probably faulty.

Remedy: Reformat card, or use a new one.

Status meddelande Beskrivning
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3 Handhavande och visning
3.7 Instrument information

Instrument informations fönstret visar allmän information om bildskärms-
skrivaren. Det inkluderar även fel meddelanden “Battery empty” och “Data
lost”. Om dessa fel uppstår, blinkar info symbolen i statusfältet.

Startmeny➔
Device info

Instrument information hämtas upp från startmenyn:

Device info

h Välj Device info

h Bekräfta med E 
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Error Följande fel kan uppstå:

Error Description

none Instrument OK

Data lost A discharge of the lithium battery/storage 
capacitor occurred during the last lengthy power 
interruption.

Consequently, the measurement data stored up to 
now in the SRAM only will be lost. The data in the 
internal backup memory will be retained. The 
clock is set to 01.01.97, 00:00:00 hrs.

Remedy:
For instruments with storage capacitor: reset the 
time (v page 70).

For instruments with lithium battery: return 
instrument to the supplier for a change of battery.

Battery ↓ The lithium battery is discharged.

Remedy:
Return instrument to the supplier for a change of 
battery.

H Data kan förloras efter att instrument kopplats från
spänningsförsörjning: efter mer än > 4 år på instrument med
lithium batteri, och efter ca. > 2 dagar (medel temperatur 15 —
25°C)  med “lagrings” kondensator.
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3.8 Skriva text

Skriv val Konfigurerbara texter kan skrivas antingen i setup programmet eller direkt på
instrumentet. Här beskrivs för direkt på instrumentet.

Tecken val Skärmen nedan visas när en text (t.ex. Configuration ➔ Group
config. ➔ Group 1 ➔ Group name) har valts, i konfigurations nivån, för
editering.

Automatiskt i editerings läge.

Tecken 
skrivning

Välj önskat tecken (önskad siffra) med hjälp av 
 knapparna och bekräfta med 

.

Efter att texten har skrivits, kan den antingen accepteras eller helt ångras.

h Bekräfta text med E 

eller

h ångra text med D 

Välj tecken

Acceptera tecken

Begränsa synliga tecken:
A..Z - stora bokstäver

a..z - små bokstäver
0..9 - siffror

!..ÿ - alla tillgängliga tecken

Aktuell text
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3 Handhavande och visning
Tecken 
begränsning

Använd knappen , för att begränsa antalet synliga tecken. Mindre
antal tecken som visas, medför enklare blir arbetet.
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