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1 Úvod 

1.1 Předmluva 
 

 Před tím, než začnete s přístrojem pracovat, přečtěte si prosím celý návod 
k použití. Poskytněte tento návod všem, kteří budou přístroj instalovat nebo 
obsluhovat. V případě nejasností nás prosím kontaktujte. 
Jsme otevřeni vůči všem konstruktivním připomínkám. 
Všechny volby nastavení přístroje jsou uvedeny v tomto návodu k použití. 
Pokud se i přesto setkáte s nějakými nejasnostmi týkajícími se obsluhy 
přístroje, neprovádějte žádné neodborné kroky nebo manipulaci s přístrojem. 
Mohlo by dojít ke ztrátě nároku na záruční dobu přístroje. Spojte se s naším 
nejbližším zastoupením nebo prodejcem. 
 

 Technické dotazy 
Servis-Hotline: 
Telefon: +420 541 321 113 
Telefax: +420 541 211 520 
e-mail: info@jumo.cz 
 

 

Pro případné zpětné zaslání přístroje nebo jeho jednotlivých částí dbejte 
prosím tzv. ESD podmínek pro transport (na základě DIN EN 61340-5-1 a 
DIN EN 61340-5-2 „Ochrana proti elektrostatickému poškození částí 
přístroje“). 
Pokud nebudou tyto podmínky dodrženy a dojde k poškození přístroje, 
nemůže se zaručit uznání garantované záruční doby. ESD=elektrostatický 
výboj 
 

 Změny v návodu vyhrazeny výrobcem! 
 

 - 6 - 
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1.2 Uspořádání dokumentace 
 
 Dokumentace našeho výrobku se obrací na výrobce zařízení a uživatele 

s odborným vzděláním. Skládá se z následujících dílů: 
 

Přístrojová dokumentace v tištěné formě 
 
B70.6580.1 
 

Návod k obsluze 
 
Návod k obsluze je výtah z referenční příručky a omezuje se na základní 
obsluhu obrazovkového zapisovače. 
 

B70.6580.4 
 

Návod pro montáž 
 
Návod pro montáž popisuje vestavbu obrazovkového zapisovače a připojení 
napájecí a signálové jednotky. Dále obsahuje přehled technických dat. 
 

Přístrojová dokumentace ve formátu PDF 
 
 Přístrojová dokumentace ve formátu PDF je součástí dodávky na CD. 

 
B70.6580.0 
 

Referenční příručka 
 
Obsahuje informace o uvedení přístroje do provozu, obsluze, parametrech a 
konfiguraci. 
 

B70.6580.1 
 

Návod k obsluze 
 
Návod k obsluze je výtah z referenční příručky a omezuje se na základní 
obsluhu obrazovkového zapisovače. 
 

B70.6580.2.0 
 

Popis rozhraní (sériové rozhraní) 
 
Obsahuje informace o komunikaci (RS 232/RS 485) s nadřazenými systémy. 
 
Popis rozhraní (rozhraní Ethernet) 
 
Obsahuje informace o připojení obrazovkového zapisovače k firemní 
počítačové síti. Popis je vložen v dokumentaci B70.6580.2.0 
 

B70.6580.2.3 
 

Popis rozhraní (rozhraní PROFIBUS-DP) 
 
Obsahuje informace o připojení obrazovkového zapisovače k PROFIBUS-DP-
Systems. 
 

 

 - 7 - 
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B70.6580.4 
 

Návod pro montáž 
 
Návod pro montáž popisuje vestavbu obrazovkového zapisovače a připojení 
napájecí a signálové jednotky. Dále obsahuje přehled technických dat. 
 

B70.6580.6 
 

Setup program 
 
Návod popisuje popis funkce Setup programu. Setup program lze dodat jako 
příslušenství 
 

T70.65.80 
 

Typový list (Data Sheet) 
 
Typový list obsahuje všeobecné informace, detaily objednávky a technická 
data. 
 

B70.9701.0 
 

PC vyhodnocovací software PCA3000 
 
Referenční příručka popisuje funkce a možnosti PC-vyhodnocovacího-
software PCA3000. 
PCA3000 slouží k zobrazení a vyhodnocení procesních dat (měřená data, 
data šarží, sdělení…). Procesní data mohou být snímána z CompactFlash-
paměťové karty nebo z připraveného software PCC. 
 
 

B70.9702.0 
 

PCA komunikační software PCC 
 
Referenční příručka popisuje funkce a možnosti PCA-komunikačního 
software. 
PCA-komunikační software odpovídá za komunikaci dat mezi obrazovkovým 
zapisovačem a PC nebo zapisovačem a sítí. 
 

  Všechna dokumentace je uložena na Internetu www.jumo.cz ve 
složce produkty 

 - 8 - 
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1.3 Typografické konvence 
 
Varovné značky 
 

 
Výstraha 
 
Tato značka se použije, pokud nedodržením návodu nebo nepřesným 
postupem může dojít ke zranění osob! 
 

 
Pozor 
 
Tato značka se použije, pokud nedodržením návodu nebo nepřesným 
postupem může dojít k poškození přístroje! 
 

 

Pozor 
 
Tato značka se použije, pokud je třeba upozornit na preventivní opatření při 
manipulaci v elektrostatickém poli. 

 
Upozorňující značení 
 

 Upozornění 
 
Toto značka se použije, pokud je třeba upozornit na něco zvlášť důležitého. 
 

 
Odkaz 
 
Kurzívou psaný text (šikmě) odkazuje na další informace v jiných kapitolách, 
případně odstavcích 
 

abc
1 Poznámka 

 
Poznámky jsou odkazy se vztahem na určité místo textu. 
Poznámky se skládají ze dvou částí: 
Označení v textu a samotné poznámky. 
Text se označuje malými výše vytištěnými čísly. 
Text poznámky (o 2 stupně menším písmem) je na spodní straně a začíná 
malou výše vytištěnou číslicí. 
 

* Provedení práce 
 
Tato značka upozorňuje na odstavec, kde je popsáno provedení pracovní 
činnosti. 
Jednotlivé pracovní postupy jsou označené touto hvězdičkou. 
* Nastavení požadované hodnoty 
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Druh zobrazení 
 
Správce 
zařízení 
 

Text obrazovky 
 
Texty, které jsou zobrazeny Setup programem, jsou zobrazeny kurzívou. 
 

Editovat → 
přístrojová 
data 

Položky menu 
 
Položky menu Setup a přístrojového software jsou zobrazeny kurzívou. 
Jméno menu, položky a podnabídky jsou odděleny „→“. 

 

 - 10 - 
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2 Popis přístroje 
 

 
 
  Plán připojení je popsán v návodu pro montáž B70.6580.4. Návod 

pro montáž je přiložen v dodávce obrazovkového zapisovače 
v tištěné formě. 
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2.1 Grafické a obslužné prvky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CompactFlash je registrovaná obchodní značka společnosti SanDisk
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Paměťová karta CompactFlash se nesmí vyjmout, pokud je na ni 
prováděn přístup (kontrolní LED svítí) 
 

  Životnost osvětlení můžete prodloužit díky parametru “Vypnutí 
obrazovky“. 
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2.2 Analogové vstupy 
 
Interní 
analogové 
vstupy 

Zapisovač může být vybaven 0 … 18 analogovými vstupy. Při konfiguraci se 
označují jako analogový vstup 1 … 18. 
Přesný počet vyrobených analogových vstupů zjistíte dvěma možnostmi: 
 

- Porovnat typový klíč s typovým štítkem dle vysvětlení typu. Vysvětlení 
k typovému štítku a typové vysvětlení můžete zjistit z návodu pro 
montáž B70.6580.4. 

- Vyčíst v přístroji v menu: Správce zařízení → Info o přístroji → Hardw. 
 
Vedle interních analogových vstupů mohou být k zapisovači připojeny také 
externí analogové vstupy. 
 

Externí 
analogové 
vstupy 

Externí analogové vstupy mohou být k zapisovači připojeny přes 3 různá 
rozhraní. Při konfiguraci externích analogových vstupů budou značeny jako 
externí analogový vstup 1 … 24. 
 
Sériové rozhraní RS232/RS485 (Modbus) 
 
Měřené hodnoty externích vstupů mohou být k zapisovači přiváděna přes obě 
rozhraní. Zapisovač pracuje jako Modbus-Slave nebo Modbus-Master. 
 
Bližší informace pro použití sériového rozhraní můžete získat v popisu 
rozhraní B 70.6580.2.0 
 
Rozhraní Ethernet 
 
Bližší informace pro použití rozhraní Ethernet můžete získat v popisu rozhraní 
B 70.6580.2.0 
 
PROFIBUS-DP 
 
Není zde nutné mít přídavný typ rozhraní PROFIBUS-DP 
 
Bližší informace pro použití PROFIBUS-DP rozhraní můžete získat v popisu 
rozhraní B 70.6580.2.3 
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2.3 Binární vstupy a výstupy 
 
Interní 
binární 
vstupy / 
výstupy 

Zapisovač může být vybaven 0,8,16 nebo 24 binárními vstupy / výstupy. Při 
konfiguraci se označují jako binární vstup 1 … 24. 
Přesný počet vyrobených binárních vstupů zjistíte dvěma možnostmi: 
 

- Porovnat typový klíč s typovým štítkem dle vysvětlení typu. Vysvětlení 
k typovému štítku a typové vysvětlení můžete zjistit z návodu pro 
montáž B70.6580.4. 

- Vyčíst v přístroji v menu: Správce zařízení → Info o přístroji → Hardw. 
 
Vedle interních binárních vstupů mohou být k zapisovači připojeny také 
externí binární vstupy. 
 
 
 

  Jsou podporovány pouze binární vstupy, ale ne binární výstupy 
 

Externí 
binární 
vstupy / 
výstupy 

Externí binární vstupy mohou být k zapisovači připojeny přes 3 různá 
rozhraní. Při konfiguraci externích binárních vstupů budou značeny jako 
externí binární vstup 1 … 24. 
 
Sériové rozhraní RS232/RS485 (Modbus) 
 
Stavy externích vstupů mohou být k zapisovači přiváděna přes obě rozhraní. 
Zapisovač pracuje jako Modbus-Slave nebo Modbus-Master. 
 
Bližší informace pro použití sériového rozhraní můžete získat v popisu 
rozhraní B 70.6580.2.0 
 
Rozhraní Ethernet 
 
Bližší informace pro použití rozhraní Ethernet můžete získat v popisu rozhraní 
B 70.6580.2.0 
 
PROFIBUS-DP 
 
Není zde nutné mít přídavný typ rozhraní PROFIBUS-DP 
 
Bližší informace pro použití PROFIBUS-DP rozhraní můžete získat v popisu 
rozhraní B 70.6580.2.3 
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2.4 Reléové výstupy 
 
 Max. 7 relé (1 standardní a 6 doplňkových) mohou signalizovat např. alarm 

nebo překročení hraniční hodnoty. Relé jsou konfigurovatelná jako spínací 
nebo rozpínací kontakt. 
 
Pro vyhledání připojení 6 doplňkových relé jsou dvě možnosti: 

- Porovnat typový klíč s typovým štítkem dle vysvětlení typu. Vysvětlení 
k typovému štítku a typové vysvětlení můžete zjistit z návodu pro 
montáž B70.6580.4. 

- Vyčíst v přístroji v menu: Správce zařízení → Info o přístroji → Hardw. 
 

2.5 Čítače / integrátory / čítače doby provozu 
 

 
 
 
 Nejedná se zároveň o elektrické měřící vstupy (hardware), ale o kanály, které 

jsou vypočteny a zobrazeny na obrazovce (software). 
 

2.5.1 Čítače 
 
Čítací 
vstupy 

- binární vstupy 
- alarmy 
- poruchy 
- … 
Kapitola 2.7 “Binární signály“ 

 
Čítací 
kmitočet 
 

Max. 8Hz 

Analýza Čítané impulsy mohou být analyzovány. Sestupný čítač může být realizován 
díky zadání záporné hodnoty (např. jakostní faktor –1) 
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2.5.2 Integrátory 
 
Integrační 
vstup 
 

- Analogové vstupy 

Integrační 
časová 
základna 
 

- s, min, h a dny 

Analýza 
 

Také pro integrátory se může zadat analýza 

Příklad 
analýzy 

- Měření množství průtoku 
- Vstupní signál od 0…20mA (odpovídá 0…1000 litrů/s) 
- Časová základna 1s 
- Analýza 0,001 
- Upozornění na integrační hodnotu (množství) v m3 

 
Nejmenší 
velikost 
vstupního 
signálu 

Díky zadání prahové hodnoty je možné, aby integrátor začal pracovat nejprve 
při překročení této hodnoty. Výhoda integrátoru s prahovou hodnotou vetší 
než 0 spočívá v možnosti potlačení šumu. 

 

2.5.3 Čítače provozní doby 
 
 Čítač provozní doby počítá, jak dlouho je zvolený binární vstup nebo jak 

dlouho je binární signál uzamčený. Doba může být zobrazena v s, min, h a 
dnech. 

 

2.5.4 Zobrazení časového intervalu stavu čítače 
 
 Pro všechny čítače / integrátory / čítače provozní doby se ukládají nastavené 

časy (zobrazení časového intervalu) stavů čítačů. Stavy čítačů posledního 
ukončeného zobrazení časového intervalu se numericky znázorní. 
Jsou možné následující typy čítačů / integrátorů: 
- periodický 
Musí se dodatečně vybrat perioda (1 min. a 12h) v parametrech Konfigurace 
→ Čítače / integrátory → Všeobecné nastavení → Perioda 
 
- externí 
Zde se musí nastavit, zda je řídící signál aktivní (např. binární vstup se 
uzavře). Při deaktivaci řídícího signálu (např. binární vstup se otevře) se 
hodnota integrátoru / čítače uloží do paměti a nastaví se zpátky na 0. 
 
- denní 
- týdenní 
- měsíční 
- roční 
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 - celkový 

- denní (start…konec) 
Musí se dodatečně vybrat parametry periody Konfigurace → Čítače / 
integrátory → Všeobecné nastavení → Start a Konfigurace → Čítače / 
integrátory → Všeobecné nastavení → Konec. Čítač / integrátor se nejprve 
aktualizuje na počáteční hodnotu. Při dosažení koncové hodnoty se hodnota 
čítače / integrátoru uloží do paměti a nastaví zpátky na 0. 

 

2.5.5 Nastavení počátečního stavu čítačů, integrátorů a čítačů provozní doby 
 
Periodický 
reset 

Pro každý čítač / integrátor / čítač provozní doby existuje sběr dat časových 
úseků. Na jehož konci se uloží do paměti aktuální hodnota a čas a dojde 
k nastavení hodnoty na 0. Přitom se může ukládat další perioda. 
 
Výjimku tvoří celková a roční integrace. Na konci měsíce se dočasně uloží do 
paměti, ale nevrátí hodnotu zpátky na 0. To umožňuje vyhodnocovací 
software PCA3000. 
 

Externí 
reset 

Pro všechny čítače / integrátory se může konfigurovat společný signál, který 
vynulování čítače / integrátoru vygeneruje 0, bez toho aby se dosavadní 
hodnota uložila do paměti. Perioda pro sumační čítač / integrátor bude po 
tomto bodě nově spuštěna. Díky tomu se může po zkušebním provozu 
zařízení spustit nový záznam.  
 
Viz. “Návrat signálu“ 
 

Reset 
ovládacím 
knoflíkem 

Další možnost vynulování hodnot čítače / integrátoru je v menu 
Parametrizace. Podmínkou je, aby byl uživatel v přístroji přihlášen. Při 
převzetí nové hodnoty po editaci se zapíše zpráva se starým a novým stavem 
čítače. 
 

  Pokud budete žádat dosavadní uložená data čítače / integrátoru, 
musíte provést výběr v menu správce paměti pod funkcí „Záloha → 
CF karta.“ 
 

 V tomto způsobu se může rovněž spustit zkušební chod záznamu zařízení 
jednotlivých čítačů / integrátorů. 
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2.5.6 Reakce na změnu konfigurace přístroje 
 
 Běžně zůstane čítač / integrátor neovlivnitelný před změnou konfigurace 

přístroje. Čítač / integrátor se nevrátí na hodnotu 0, ale po čítací době se nově 
odstartuje. 
 

  Přímé nastavení hodnoty pro návrat je možné v menu 
Parametrizace. 
 

 

2.5.7 Reakce na změnu konfigurace čítače / integrátoru 
 
 Při změně konfigurace čítače / integrátoru se jen příslušný čítač / integrátor 

ukončí, uloží data, vrátí hodnotu zpět na 0 a spustí nově dobu čítání. 
 
Po změně konfigurace v menu: Konfigurace → Čítače / integrátory → 
Všeobecné nastavení, se všechny čítače / integrátory ukončí, uloží data, vrátí 
hodnotu zpět na 0 a spustí nově dobu čítání. 
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2.6 Matematický / logický modul 
 
 Matematický a logický modul je k dispozici jako typové příslušenství. Také 

v tomto případě matematického a logického modulu se jedná o kanály, které 
nejsou hardwarově k dispozici, nýbrž jsou pracující přístrojový software. 
 

 
 
 Matematické a logické moduly se dělí na dvě skupiny: 

- Matematický modul pro výpočet analogových hodnot a  
- Logický modul pro logické operace booleovských hodnot (0 nebo 1). 
 

Matematický 
modul 

Pomocí matematických modulů se může použít 9 měřících vstupů k výpočtu 
nových „virtuálních“ kanálů. 
 
Pro vypočtené kanály – dodatečně k interním analogovým vstupům -  jsou  
dány k dispozici oddělené matematické kanály. Ve skupinové konfiguraci se 
musí aktivovat zvolený matematický kanál. 
 
    Konfigurace → Skupiny → Skupina x → Analogové kanály → Kanál  x → 
Matematika x 
 

Setup-
program 

Matematický kanál lze vytvořit pomocí Setu-programu. 
 
Jako proměnné pro vzorce jsou k dispozici např.: 
 

- analogové vstupy 
- binární vstupy 
- čítače/integrátory 
- alarmy 
- chyby 

 
Pokud se použijí k počítání hodnot čítače / integrátory, tak dbejte na to, aby 
se provedlo jejich přesné omezení, protože v tomto případě se musí počítat 
s dvěma rozlišnými datovými formáty. Čítač / integrátor počítá v Double-Float 
formátu (8 Bytů na hodnotu), v matematickém modulu pracuje v Single-Float 
formátu (4 Byty na hodnotu) dle standartu IEEE 754. Přestože existuje 
možnost zahrnutí těchto hodnot do matematického modulu.  
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 Jako pevné funkce jsou k dispozici: 

-odchylka 

-poměr 

-relativní vlhkost 

-pohyblivá střední hodnota 

 Pro pohyblivou střední hodnotu je nutné mít na vstupu přijímacích kanálů 
(většinou analogový vstup) a čas (v minutách), podle kterých se bude počítat 
pohyblivá střední hodnota. 
 
Pro vzorce jsou k dispozici následující operace a funkce: +, -, *, /, (, ), QRT(), 
MIN(), MAX(), SIN(), COS(), TAN(), **, EXP(), ABS(), INT(), FRC(), LOG(), 
LN(). 
 
Při překročení resp. podtečení zpracuje hodnoty jako „Out of Range“. 
 
Zadání vzorců se provádí v Setup-programu na PC. Editace matematických 
vzorců přímo v přístroji není možná. 
 

  Další informace obdržíte v návod pro Setup-program (B70.6580.6). 
 

Logický 
modul 

Pro logické kanály je k dispozici max. 9 kanálů. 
 
K dispozici jsou různé funkce – jako také všechny ostatní binární signály - pro 
výpočet digitálních (booleovských) hodnot: 
-záznam ve výsledné stopě 

-jako řídící signál pro vypnutí displeje 

-časová synchronizace 

-operační časový čítač 

-externě řízený čítač/integrátor 

-čítač / integrátor reset 

-operace událostí 

-pro výstup na relé a 

-jako čítací vstup pro čítač 

 

¨ 
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 Jako proměnné vzorců jsou k dispozici následující: 

-binární vstup 

-logické kanály 

-alarmy 

-chyby 

Tyto funkce mohou být použity pro vzorce: 
- ! (NOT) 

- & (AND) 

- | (OR) 

- ^ (XOR) 

- / (vzestupná hrana) 

- \ (sestupná hrana) 

- ( (levá závorka) 

- ) (pravá závorka) 

 
  Další informace obdržíte v návod pro Setup-program (B70.6580.6). 
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2.7 Binární signály 
 
 Binární signály jsou použity pro záznam, např.: 

-spínání relé 

-aktivace druhu provozu podle „události“ 

-spuštění externích reportů a 

-spuštění dávkových reportů 

Binární signály zobrazeny jako binární stopy nebo jako přepínané symboly a 
mohou použity jako základ pro čítače. Binární vstupy (interní a externí) jsou 
binární signály. 
 

Binární 
vstupy / 
výstupy 

Přepínání stavů vstupních binárních vstupů / výstupů je indikováno binárními 
signály. Dle osazení přístroje jsou k dispozici 0,8,16 nebo 24 binární vstupů a 
výstupů. 
 

  Kapitola 14 „Konfigurace binárních vstupů a výstupů“ 
 

Alarmy 
binárních 
vstupů / 
výstupů 
 

Je-li výstražná konfigurace aktivní,zjistí se odpovídající poloha spínače díky 
binárnímu signálu. Je nutné, aby se zkonfigurovala výstraha Druh alarmu  a 
ne Událost. 
 

  Kapitola 14.2 „Konfigurace alarmu“ 
 

Relé 
 

Binárními signály je indikována hodnota polohy spínače interních relé (1 nebo 
7). 
 

Prahová 
hodnota 
(sledování) 

Výsledek prahového sledování (prahová hodnota 1 - 9) je indikován binárními 
signály. 

  Kapitola 20 „Konfigurace prahového sledování“ 
 

Prahová 
hodnota 
(alarm) 

Je-li aktivní konfigurace alarmu pro sledování prahové hodnoty, potom se 
alarm navrátí odpovídajícím binárním signálem. Je nutné, aby se 
zkonfigurovala Druh alarmu a ne Událost. 
 

  Kapitola 20.2 „Konfigurace alarmu“ 
 

Šarže Binárními signály je indikováno, zda je aktivní odpovídající protokol šarže 
zařízení 1 … 3 nebo protokol, který právě běží. 
 

Ext. bin. 
vstupy 
 

Binárními signály je indikován stav spínače externích binárních vstupů. 
K dispozici je max. 24 externích binárních vstupů. 

  Kapitola 17 „Konfigurace – externí binární vstupy“ 
 

Alarmy 
ext. bin. 
vstupů 
 

Je-li konfigurace alarmu externích binárních vstupů aktivní, indikují binární 
signály stav spínače odpovídajícího signálu. Je nutné, aby se zkonfigurovala 
Druh alarmu a ne Událost. 
 

  Kapitola 17.2 „Konfigurace alarmu“ 
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Alarmy 
analogových 
vstupů 
 

Binárními signály jsou indikovány stavy alarmu interních vstupů. Dle osazení 
přístroje je k dispozici až 18 interních analogových vstupů. Pro každý 
analogový vstup existují dva binární signály alarmu. 

  Kapitola 13 „Konfigurace analogových vstupů“ 
 

Alarmy 
čítačů/ 
integrátorů 
 

Binárními signály jsou indikovány stavy alarmu čítačů / integrátorů. 27 čítačů / 
integrátorů je k dispozici. Pro každý čítač / integrátor existují dva binární 
signály alarmu. 

Sběrové 
alarmy 

Binární signály indikují, zda došlo ke změně tolerančního pásma uvnitř 
skupiny nebo zda došlo ke změně v jednotlivých kanálech. 
 
Překročení tolerančního pásma, skupina 1-9 
 
Pro každou skupinu jsou dva binární signály: 

-Alarm1 TL skupina 1 … 9 = pozitivní překročení tolerančního pásma a 

-Alarm2 TL skupina 1 … 9 = negativní překročení tolerančního pásma 

 
  Kapitola 18.2 „Analogové kanály“ 

 
 Alarm skupin 1 … 9 

Pro každou skupinu existuje jeden binární signál: 
-Alarm skupin 1 … 9 = alarm analogového nebo binárního kanálu v příslušné 
skupině. 
 

  Kapitola 13.4 „Konfigurace alarmu“ 
 

Alarmy  
ext. anal. 
vstupů 

Binárními signály jsou indikovány stavy alarmů externích analogových vstupů. 
K dispozici je 24 analogových vstupů. Pro externí analogový vstup existují 
dva signály alarmu. 
 

  Kapitola 13 „Konfigurace analogových vstupů“ 
 

Varování 
zápisu 

Pod pojmem „varování zápisu“ jsou shrnuty následující uvedené signály: 

 
Signál Popis 
Alarm přístroje Signál se aktivuje pokud dojte k překročení 

libovolného alarmu. 
Výstraha paměti, 
čtení CF 

Signál je aktivován v případě překročení 
volného vnitřního místa v paměti  
 
Kapitola 2.10 „Čtení dat“ 

CF karta zaplněna Signál je aktivován v případě překročení 
volného místa externí paměťové CF karty 
 
Kapitola 2.10 „Čtení dat“ 
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Signál Popis 
Výstraha rozhraní 
paměti 

Signál se aktivuje v případě překročení volného 
vnitřního místa paměti nebo poruchy rozhraní 

Přihlášení Signál se aktivuje pokud se do přístroje přihlásí 
uživatel 
 
Kapitola 8.2 „Přihlášení a odhlášení“ 

Porucha Signál chyba (nebo také systémová chyba) se 
aktivuje když: 
-je karta CF plná 

-je baterie přístroje prázdná 

-je vnitřní paměť vadná 

-pokud není přístroj zkalibrovaný 

Rezervní 1 Momentálně není použito 
Chyba sběrnice Signál se aktivuje pokud dojde k chybě 

v komunikaci přes PROFIBUS 
Rezervní 2 Momentálně není použito 
Zasunutí CF Signál se aktivuje pokud se do přístroje zasune 

CF karta 
Vyjmutí CF Signál se aktivuje pokud se z přístroje vyjme 

CF karta 
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2.8 Druhy provozu 
 

2.8.1 Normální, časový a událostní provoz 
 
 Pomocí jednotlivých druhů provozu se může rozhodnout, v jakém cyklu se 

budou ukládat naměřená data. 
 

3 provozní 
režimy 

Přístroj disponuje třemi druhy: 

-normální provoz 

-časový provoz 

-událostní provoz 

Pro každý ze tří druhů se může provést následující nastavení: 

-uložení hodnoty 

-ukládací cyklus 

Uložení 
hodnoty 

Uložení hodnoty určuje, zda se uloží střední, minimální, momentální hodnota 
mezi dvěma ukládacími cykly nebo špičková hodnota. Při nastavení „špičkové 
hodnoty“ se uloží minimální a maximální hodnota posledního ukládacího 
cyklu. Další možnost uložení hodnoty je v „Eco-provozu“. Ten představuje 
možnost ukládání, která je popsána v kapitole 2.8.2. 
 

Ukládací 
cyklus 

Ukládací cyklus spočívá v čase, který leží mezi dvěma ukládacími hodnotami. 
Rychlost diagramu odpovídá cyklu čtení, který se zapisuje do paměti např.  
každých 5s. 
 

Normální 
provoz 

Přístroj se nenachází v událostním provozu nebo časovém provozu, ale je 
aktivní v normálním provozu. 
 

Časový 
provoz 

V časovém provozu se může provádět časový interval (max. 24 hodin), 
během aktivní specifické ukládané hodnoty a určitého časového cyklu. 
 

Událostní 
provoz 

Událostní provoz se aktivuje při řídícím signálu, který se generuje při alarmu 
nebo při události. 
 

Priority Priority druhů provozu se mezi sebou dělí následovně: 
 

 Druh provozu Priorita  
 normální nízká  
 časový střední  
 události vysoká  
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Aktivní druh 
provozu 

Aktivní druh provozu je zobrazen podle jednotlivých symbolů: 

 Druh provozu Symbol  
 normální   
 časový   
 události   
 

2.8.2 Eco-provoz 
 
 Parametry pro Eco-provoz jsou nastaveny v menu pro normální provoz. Eco-

provoz se může použít pro všechny druhy provozů. 
 
V Eco-provozu se ukládají okamžité hodnoty v zadaném minimálním 
ukládacím cyklu (nezávisle na tolerančním pásmu). 
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 Při překročení měřené hodnoty mimo toleranční pásmo vznikne nové – ležící 

mimo dosavadní – po nejméně jednom cyklu zápisu. 
 

 
 

 t1 = uložení do paměti (nucené uložené) a stanovení tolerančního pásma 
t2 = neuložení do paměti, měřená hodnota se nalézá mimo pásmo 
t3 = uložení do paměti a stanovení nového tolerančního pásma 
t4 = uložení do paměti a stanovení nového tolerančního pásma 
t5 = uložení do paměti (nucené uložení) a stanovení nového tolerančního 
pásma 
t6=neuložení do paměti 
 

  Překročení tolerančního pásma není registrováno. Pokud se 
měřená hodnota během ukládacího cyklu opět vrátí do tolerančního 
pásma, neprovádí se zápis, pokud je „min. ukládací cyklus“ vždy 
aktivní. 
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2.9 Ukládání dat 
 
Life-cycle 
data 
management 
 

Díky integrovanému Lifecycle-Datamanagementu má uživatel přehled nad 
všemi procesními daty, které může archivovat na svém PC nebo serveru. 

 
 
 Opětovné nalezení konfiguračních dat je závislé na předchozím pojmenování 

a je možné pomocí vyhodnocovacího software PCA3000. 
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Funkční 
princip 

 
 

Záznam dat Sběr dat se provádí nepřetržitým cyklem snímání 125ms. Základem tohoto 
měření je provedení hraničních hodnot. Naměřené hodnoty jsou přesouvány 
do hlavní paměti během ukládacího cyklu. Zapisovač ukládá data, která jsou 
skupinově orientována. Na jeden vstup může být přiděleno až 9 skupin. 
 

Operační 
paměť 

Data jsou pravidelně kopírována do paměti RAM v 20kbytových blocích. 
Jedná se o zápis do posuvného registru, pokud je plný, tak se nejstarší data 
přepíší novými. Data z paměti RAM mohou být zobrazeny jako historie 
záznamu. Velikost průběhu může být konfigurována. 
 

Interní 
paměť 

Pokud se blok operační paměti naplní, je nakopírován do vnitřní paměti. 
Vnitřní paměť má kapacitu větší než 64 MB. Každé provedení zápisu je 
monitorováno, tak že případná chyba může být hned identifikována. 
Přístrojový monitor velikosti interní paměti aktivuje jeden ze signálů 
„paměťového alarmu“ pokud dojde k překročení kapacity. 
 

Externí 
paměťová 
karta CF 

Externí (vyměnitelná) CompactFlash paměťová karta může být použita pro 
přenos dat do PC. 
Přístrojový monitor velikosti interní CompactFlash paměti aktivuje alarmní 
paměťový signál  (CF) pokud dojde k překročení kapacity. 
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Zabezpečení 
dat 

Data jsou ukládána ve vlastním zabezpečeném formátu. Díky tomu je 
zajištěno vysoké zabezpečení dat. Pokud je karta vyjmuta ze zařízení, data 
nebudou okamžitě ztracena, protože jsou uloženy v interní paměti. Ke ztrátě 
dat dojde jedině tehdy, pokud po vyjmutí CompactFlash karty bude vnitřní 
paměť kompletně přepsána, protože uložení dat nebude možné přes 
rozhraní. 
Pokud dojde k odpojení zobrazovače od zdroje, platí: 

-RAM a čas udrží data při (výrobních) baterií ≥ 10 let, při paměťovém 
kondenzátoru ≥ 2 dny (okolní teplota –40…+45°C) 
-Měřící a konfigurační data v záložní paměti nejdou ztratit. 

 
Ukládací 
cyklus 

Pro různé druhy režimů (normální, časový…) se může zvolit různá hodnota 
ukládacího cyklu od 125ms, 1s do 32767s. 
Hodnota ukládacího cyklu pevně stanoví, v jakých intervalech bude prováděn 
zápis. 
 

Hodnota 
ukládacího 
cyklu 
 

Uložení zvolené hodnoty (střední, minimální, maximální, špičková nebo Eco-
provoz) se musí nakonfigurovat odděleně pro jednotlivé režimy. 

Zapisovací 
formát 
 

Data jsou ukládána v zabezpečeném firemním formátu. 
 

Délka zápisu 
 

Doba zápisu je závislá na několika faktorech: 

- množství analogových kanálů 

-cyklus ukládání dat 

-počet událostí v seznamu událostí 

 
Optimalizace 
délky zápisu 

Díky volbě ukládacího cyklu a velikosti ukládaných dat se může optimalizovat 
doba záznamu. 
V normálním provozu (žádná porucha, alarm apod.) je tato doba závislá na 
současném použití a může být prodloužena (např. 60s, 180s, …). 
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2.10 Čtení dat 
 
 Vedle automatického čtení dat pomocí paměťové karty CompactFlash je zde 

také možnost čtení dat přes rozhraní (RS232, RS485, Setup, Ethernet). 
 
Obě možnosti (karta, rozhraní) pracují paralelně. Základem jsou také dva 
binární signály, které signalizují, zda je překročeno volné místo pro uložení. 
 

Alarm 
paměti 

V konfigurační úrovni můžete konfigurovat hraniční hodnotu pro výstrahu: 
Konfigurace → Data přístroje → Alarm paměti 
 
Díky parametru Konfigurace → Data přístroje → Zápis dat do… můžete 
stanovit, které paměťové médium bude zobrazeno ve statusbar. Binární 
signály rozpoznání paměťového média pracují v závislosti na tomto 
parametru. 
 

Binární 
signály 

„Paměťový alarm CF-čtení“ 
Je-li signál aktivní, znamená to, že delší čas nebyly posílány data na CF kartu 
a nakonfigurovaná hodnota kapacity vnitřní paměti byla překročena. (týká se 
jen, pokud je označeno Konfigurace → Data přístroje → Zápis dat do… „CF-
karta“) 
 

 „Paměťový alarm rozhraní“ 
Je-li signál aktivní, znamená to, že delší čas nebyly posílány data na rozhraní 
a nakonfigurovaná hodnota kapacity vnitřní paměti byla překročena. (týká se 
jen, pokud je označeno Konfigurace → Data přístroje → Zápis dat do… 
„Rozhraní“) 
 

 „CF-karta plná“ 
Je-li signál aktivní, znamená to, že na CF-kartě není dostatek místa. Pomoc 
může být program PCA3000, který načte data a uloží je na harddisk nebo na 
síťový disk a CF-karta se uvolní. Alternativou k tomu může být použití nové 
CF-karty. 
 

  Viz. „Binární signály“ 
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Čtení přes 
rozhraní 

Použijte komunikační software PCA ke čtení měřených dat přes sériové, 
Setup – nebo rozhraní Ethernet. Software je vyvinutý speciálně pro 
zapisovač. 
 

  Další pokyny získáte v návodu k použití B70.9702.0. 
 

 
 

  Při čtení dat přes rozhraní nebo CF kartu archivujte data na straně 
PC. Díky tomu ušetříte dodatečným sloučením místo pro jiná data. 

2.11 Vyhodnocení dat 
 
 Pro vyhodnocení dat použijte prosím software PCA3000. Software je vyvinut 

speciálně pro zapisovač. 
 

  Další pokyny získáte v návodu k použití B70.9701.0. 
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3 Princip funkce 
 

3.1 Princip funkce a grafické prvky 
 
Hlavička 

 
V hlavičce se vybírají funkce zapisovače. Vybraná funkce je zobrazena 
modře.  
 

 

-výběr funkce otáčením ovládacího knoflíku (vlevo nebo vpravo) 
-zvolení funkce stlačením ovládacího knoflíku 
 
Symboly proměnných funkcí se mění v závislosti na výběru funkce.  
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 Správce zařízení  Kapitola 8 
 Správce paměti  Kapitola 7 
 Alarmy a události  Kapitola 6 
 Obslužná rovina  Kapitola 4 
 Skupinový výběr  Viz. Skupinový výběr 
 Paměť zobrazení (historie)   Kapitola 5 
 Údaje měřených hodnot   Viz. „Numerické údaje měřených 

hodnot (Náhled diagramu)“. 
 Viz.“Numerické údaje měřených 

hodnot“ 
 Kanálové přepínání  Viz. „Kanálové přepínání“ 
 Skupinové přepínání  Viz. „Skupinové přepínání“ 
 
Titlebar & 
Statusbar 

 
V této liště jsou zobrazeny zprávy alarmů a událostí, tak i hlavní informace a 
informace o aktivním zobrazení (např. rychlost snímání). 
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Numerické 
údaje 
měřených 
hodnot 
(Náhled 
diagramu) 

Numerické údaje měřených hodnot mohou být zobrazeny jako: 
 
-křivky 
-historie (graf) a 
-digitální diagram 

 V křivkovém zobrazení se může vypnout a zapnout numerické zobrazení. 
Vypnutí a zapnutí se týká také zobrazení historie. 
 

 
 

 V zobrazení historie se může při numerickém zobrazení přepínat mezi 
minimálním a maximálním zobrazení. Nastavení min. a max. hodnot je 
závislé na aktuálním druhu provozu. 
 

 
 

 Zobrazení digitálních diagramů se může vypínat a zapínat. 
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Okno 
zobrazení 
(diagram) 

 

 
 
V okně zobrazení jsou vykreslena měřená data. Alarmy jsou zobrazeny 
červenou nebo oranžovou barvou (nastavitelné v Setup-programu). 
V okně zobrazení je vedena komunikace s uživatelem (konfigurace přístroje, 
alarmy a upozornění, atd). 
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3.2 Příklad ovládání 
 
Start Aktivní je normální zobrazení. 

 

 
 

Ovládání  
 

 

 
* Obslužnou úroveň zvolíte otáčením ovládacího knoflíku 
 

 
 

 

 
* Obslužnou úroveň vyvoláte stiskem ovládacího knoflíku 
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* Výběr sloupcového diagramu provedete otáčením ovládacího knoflíku 
 

 
 

 

 
* Zvolení příslušné hodnoty se provede stiskem ovládacího knoflíku 

 
Výsledek Aktivuje se zobrazení sloupcového grafu 
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3.3 Skupinový a podnikový management (šarže) 
 
 

 
 

V přístroji se mohou sdružit do skupin všechny analogové vstupy, binární 
vstupy a čítače / integrátory. Celkem je k dispozici maximálně devět skupin. 
Každá skupina může obsahovat max. šest analogových vstupů, šest 
binárních vstupů / výstupů a čtyři čítače / integrátory. 
Zobrazení a uložení do paměti analogových vstupů a binárních vstupů 
(výstupů) se uskuteční vždy do základních skupin. 
 
Šarže jsou pevně přiděleny 
 

 Počet zařízení Skupina Zařízení (šarže) 
0 1 ... 9 žádné 
1 1 ... 9 1 
2 1 ... 3 

4 ... 6 
7 ... 9 

1 
2 
není přiřazeno 

3 1 ... 3 
4 ... 6 
7 ... 9 

1 
2 
3  
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Aby se mohly použít šarže, musí být aktivní hlavní skupina a 
přidělen nejméně jeden analogový kanál ve skupině. 
 

  Šarže pro zařízení Hlavní skupina 
1 1 
2 4 
3 7  

   
Počet zařízení se konfiguruje parametrem v Správce zařízení → 
Konfigurace → Šarže / zařízení → Všeobecné parametry zař. → 
Počet zařízení 
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4 Zobrazení 
 

4.1 Aktivace obslužné úrovně 
 
 Druh zobrazení (křivky, graf atd.) se zvolí v obslužné úrovni. Povšimněte si, 

že obslužná úroveň se mění v závislosti na konfiguraci. 
 
* Vybrat obslužnou úroveň otáčením ovládacího knoflíku 
* Aktivovat obslužnou úroveň stisknutím ovládacího knoflíku. 
 

 
 

 Po zvolení obslužné úrovně můžete měnit druh zobrazení 
 

 
 

 V závislosti na zobrazení se mění funkce hlavičky. 
K dispozici jsou tyto zobrazení: 
 
Křivky  Kapitola 4.3 
Sloupcový graf  Kapitola 4.4 
Textové zobrazení  Kapitola 4.5 
Procesní zobrazení  Kapitola 4.6 
Binární diagram  Kapitola 4.7 
Reporty  Kapitola 4.8 
Šarže  Kapitola 4.9 
Čítače a integrátory  Kapitola 4.10 
Vkládání komentářů  Kapitola 4.11  
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4.2 Přehled hlavičky 
 
 
Zobrazení 
křivek 
 
 
Zobrazení 
sloupcového 
grafu 
 
Numerické 
zobrazení 
 
 
Procesní 
zobrazení 
 
 
Binární 
zobrazení 
 
 
Report 
 
 
 
Šarže 
(aktuální) 
 
 
Šarže 
(ukončené) 
 
 
Čítače a 
integrátory 

 
 

Vkládání 
komentářů 

Vkládání komentářů nemá svou vlastní hlavičku. Aktuální hlavička se 
zachová v případě aktivace této funkce.  
 

  První čtyři funkce v hlavičce jsou stejné pro všechna zobrazení. 
Jedná se o nadřazené funkce. 
Rozdíly nastanou pouze v posledních pěti funkcích. 
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4.3 Zobrazení křivek 
 
 

 
Skupinový 
výběr 
 

Funkcí můžete přímo vybrat a zobrazit libovolnou skupinu. 

Zobrazení 
paměti 

Funkcí můžete spustit zobrazení existujících dat v paměti 
 

 Kapitola 5 „Zobrazení paměti (historie)“ 
 

Numerické 
zobrazení 
naměřených 
hodnot 

Funkcí se může zapnout a vypnout numerické zobrazení hodnot a binární 
stopy, tak i aktivovat „obálkové“ zobrazení  
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Kanálové 
přepínání 

Tato funkce aktivuje měřítko zobrazení. Opětným výběrem se přepne měřítko 
kanálů uvnitř skupiny a pro uzavření opět stisknout výběr. 
 

 
 

Skupinové 
přepínání 

Na rozdíl od „Skupinového výběru“, kde se může vybrat libovolná skupina, se 
touto funkcí vyberou skupiny po sobě. 

 
 

 

4.4 Zobrazení sloupcového grafu 
 
 V tomto zobrazovacím módu jsou analogové vstupy zobrazeny jak 

numericky, tak i ve sloupcovém grafu. Navíc mohou být k analogovým 
kanálům zobrazeny v dolní části obrazovky digitální vstupy (vypínače). 

 

 
 

Pokud chcete zobrazit pouze digitální kanály, doporučuje se kapitola 4.7 
„Binární zobrazení“. 
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4.5 Numerické zobrazení 
 
 V tomto zobrazení jsou analogové kanály zobrazeny numericky společně 

s označením kanálu. Navíc mohou být k analogovým kanálům zobrazeny 
v pravé části obrazovky digitální vstupy (vypínače). 
 

Skupinové 
zobrazení 

 
 

Jedno-
kanálové 
zobrazení 
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4.6 Procesní zobrazení 
 
 V tomto režimu jsou vybrané signály zobrazeny jako proces. (jeden proces na 

každou skupinu). Editace a konfigurace obrázku je nastavena výrobcem. 
 

 
 

4.7 Binární zobrazení 
 
 V tomto zobrazení jsou analogové kanály zobrazeny pouze jako binární 

kanály (vypínače) a signály. 
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4.8 Report zobrazení 
 
  

 
Skupinový 
výběr 
 

Funkcí můžete vybrat libovolnou skupinu a zobrazit reportní data. 

Přepínání 
reportů 
 

Funkcí se přepíná mezi jednotlivými druhy reportů aktuálního kanálu. 

Kanálové 
přepnutí 
 

Funkcí se přepíná mezi jednotlivými kanály aktivní skupiny. 

Skupinové 
přepnutí 
 

Na rozdíl od „Skupinového výběru“, kde se může vybrat libovolná skupina, se 
touto funkcí vyberou skupiny po sobě. 
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4.9 Šarže / zařízení 
 
 Při záznamu šažovacího procesu se rozlišuje mezi jednotlivými zařízeními a 

šaržemi. 
Přístrojem se mohou sbírat data od max. 3 zařízení jako šarží (šaržový 
protokol). Počet šarží jednoho zařízení není ohraničen. Přístrojem se může 
vybrat mezi „aktuální šarží“ a „uzavřenými šaržemi“. Počet šarží a volitelný 
text zobrazení je konfigurovatelný Setup programem. 

 

4.9.1 Aktuální šarže 
 
 Zobrazení udává aktuální data šarže(šarží). Bližší informace pro zadávání 

textů získáte v kapitole 23 „Konfigurace – šarže/zařízení“. 
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Editace Touto funkcí se může editovat pole textu šarže, které je k dispozici. Po 

zvolení funkce se aktivuje okno pro zadání. 

 
* Začít editace stiskem ovládacího knoflíku. 
* Zadat text (kapitola 26 „Vkládání textu a hodnot“) 

 
* Nové okno se vybere otáčením a aktivuje stiskem 
 

Změna 
šarže/ 
Zařízení 
 

Přepnutí mezi jednotlivými šaržemi/zařízeními je konfigurovatelné pro max. 3 
zařízení. 
 

Start/stop Parametrem se může konfigurovat, jakým způsobem se šarže spustí a 
zastaví. Správce zařízení → Konfigurace → Šarže / zařízení → Zařízení x → 
Všeobecně → Spuštění šarže 
 
- start/stop pomocí binárního signálu (řídící signál) 
- start/stop pomocí čtečky čárového kódu a 
- manuální start/stop pomocí ovládacího knoflíku 
 

  Mezi koncem a začátkem nového šaržování musí uběhnout 
nejméně 5 sekund. 
 

Status 
 Šaržovací protokol je aktivní 

 

 Šaržovací protokol není aktivní 
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4.9.2 Ukončené šarže 
 
 

 
 
 

Vyhodnocení Ukončené šarže se mohou vyhodnotit třema způsoby: 
- Data šarží (grafické zobrazení) 
- Report (numerické zobrazení) 
- Přílohy 

 
* Otáčením a stiskem ovládacího knoflíku se vybere a aktivuje zobrazení. 
 

 

Zvolením ikony s dveřmi v hlavičce se náhled ukončí a zobrazí se opět data 
šarží. 
 

Změna 
šarže/zařízení 

Podle počtu konfigurovaných zařízení se na obrazovce zobrazí jednotlivá 
data šarží. 
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4.9.3 Řízení šarží pomocí čtečky čárového kódu 
 
 Pokud je čtečka čar. kódu připojena na rozhraní RS232 (zásuvka 2) nebo 

RS232/RS485 (zásuvka 7), může se spuštění, ukončení a zadávaní textu řídit 
čtečkou čár. kódu. Čtečky odpovídají typu „Code39“. 
 

Předpoklady -Rozhraní musí být konfigurováno 
Konfigurace → Rozraní → RS232 pro čtečku čár. kódu → Všeobecně → 
Protokol = Barcode. 
 
-start/stop musí být aktivováno 
Konfigurace → Šarže / zařízení → Zařízení 1 → Všeobecně → Spuštění 
šarže = Čárový kód. 
 
-každý čárový kód musí být konfigurován 
Konfigurace → Šarže / zařízení → Zařízení 1 → Řádek 1 → Obsah pravého 
sloupce = Čárový kód. 
 

Aktivace  
 Před čtením musí být čtečka konfigurována pod příslušným číslem 

zařízení 1 …3. 
 

Zobrazení 
reportu 
šarže 

Pokud je zobrazení aktivní a není prováděna editace a vkládání, potom se 
může aktuální protokol šarže vložit pomocí čtečky. Podmínkou je nastavení 
parametru: Konfigurace → Obrazovka → Čtečka -> akt. šarže = Ano 
 
Aktivuje a zobrazí (je-li požadováno) šaržovací protokol pro šarži (zařízení) 1:
 

 
 
Aktivuje a zobrazí (je-li požadováno) šaržovací protokol pro šarži (zařízení) 2:
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 Aktivuje a zobrazí (je-li požadováno) šaržovací protokol pro šarži (zařízení) 3:

 

 
 

Start/stop 
reportu 
šarže 

Pokud je šaržovací protokol konfigurován pro start/stop, spustí se a vypne se 
následujícím způsobem: 
 
Start: 
Čtečkou oskenovat „protokolování šarží pro zařízení 1 … 3“ 
Oskenovat start 
 

 
 
 
Stop: 
Čtečkou oskenovat „protokolování šarží pro zařízení 1 … 3“ 
Oskenovat stop 
 

 
 

Aktivace 
textu šarže 

Pokud je řádek  šaržovacího protokolu konfigurován, spustí se aktivace 
následujícím způsobem: 
 
Čtečkou oskenovat „protokolování šarží pro zařízení 1 … 3“ 
Oskenovat text. 
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 První řádek aktivního šaržovacího protokolu, který je nakonfigurován pro 

vkládání textu přes čtečku, se naplní automaticky textem, který odpovídá 
čtečce čárového kódu. 
 

Reset Pomocí následujícího kódu se aktivuje reset textu šarže. Standardní text 
(výrobní nastavení) se zobrazí a první řádek se připraví opět pro zadání. 

 

 
 

Shrnutí Všechny nutné kódy jsou ještě jednou shrnuty v kapitole 27.1 „Čárové kódy“. 
 

 Kódy řízení (BATCH1, BATCH2, BATCH3, START, STOP, RESET 
se nemohou použít jako text šarže. 
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4.10 Čítače a integrátory 
 
 V tomto módu se zobrazí aktuální čítače a integrátory. Pokaždé se zobrazí 

přehled všech devíti hodnot. Vlastnosti se nastavují v konfiguraci přístroje. 
 

 
Přehled 
zobrazení 

 
 

Jednotlivé 
zobrazení 
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4.11 Vkládání komentářů 
 
 Touto funkcí se může vkládat komentář (max. 31 znaků) 

 

 
 

V křivkovém zobrazení je vložení komentáře signalizováno obrázkem tužky. 
 

 
 

 Kapitola 6 „Alarmy a události“ 
 Kapitola 4.3 „Zobrazení křivek“ 
 Kapitola 4.11 „Vkládání komentářů“ 

 
 Šaržování je pevně přiděleno 

 
 Počet zařízení Skupina Zařízení (šarže) 

0 1 ... 9 žádné 
1 1 ... 9 1 
2 1 ... 3 

4 ... 6 
7 ... 9 

1 
2 
není přiřazeno 

3 1 ... 3 
4 ... 6 
7 ... 9 

1 
2 
3  
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5 Zobrazení paměti (historie) 
 
 Touto funkcí se mohou zobrazit data operační paměti. Velikost paměti pro 

zobrazení je konfigurovatelná. Zobrazení paměti je použitelné v zobrazení 
křivek a v binárním zobrazení.  
 

 
 

Zobrazení paměti lze zobrazit v případě, že je nakonfigurován 
parametr skupiny.  Konfigurace → Skupiny → Skupina x → Parametr 
→ Status na zobrazení paměti „Zobrazení a uložení“. 
 

Aktivace 
zobrazení 

 

* V „křivkovém zobrazení“ nebo „digitálním zobrazení“ se vybere pod 
symbolem „H“ ovládacím knoflíkem. 
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List událostí Funkcí se zobrazí události skupin. 

 Kapitola 6 „Alarmy a události“ 
 

Rolování 
řádků 

Otáčením ovládacího knoflíku se posune kurzor v okně (obrazovce). Data se 
aktualizují každým posunutím. 
Ukončení rolování se provede stiskem ovládacího knoflíku. 
 

Rolování 
stránek 

Otáčením ovládacího knoflíku se posune celé okno (stránka). Data se 
aktualizují každým posunutím.¨ 
Ukončení rolování se provede stiskem ovládacího knoflíku. 
 

Přiblížení a 
hledání 

Funkcí se ovlivní počet zobrazených hodnot. 
 
Přiblížení 

 
 

Přizpůsobení 
Funkce je k dispozici jen při zobrazení ukončené šarže. Výběrem funkce se 
Zoom automaticky přizpůsobí a data se zobrazí v jednom okně.  
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 Hledat 

Výběrem „hledat“ se zobrazí dialogové okno pro vložení datumu 
 

 
 

* Zvolte datum a čas a pro ukončení stisknout OK 
 
 

Numerické 
zobrazení 
hodnot 
 

Funkcí se rozhodne o tom, zda bude zobrazeno numerické zobrazení hodnot 
nebo min. a max. zobrazení hodnot. Toto je případ, kdy je aktivní provozní 
režim skupiny s „Mix/max záznamem hodnot“ 

Přepnutí 
kanálů 
 

Funkcí se aktivuje měřítko zobrazení.  
 

 
 

Ukončení 
zobrazení 
paměti 

Tato funkce ukončí zobrazení dat paměti, která jsou k dispozici. 
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6 Seznam alarmů a událostí 
 
 Alarmy a události mohou být vyvolány ze dvou míst: 

 
-vyvolání v zobrazení např. křivkové 
(kapitola 4.2 „Přehled hlavičky“) 
 
a 
 
-vyvolání v zobrazení paměti 
(kapitola 5 „Zobrazení paměti (historie)“ 
 

Seznam 
alarmů 

Seznam obsahuje aktuální příslušné alarmy a poruchy 
 

 
  

Seznam alarmů se neaktualizuje tak dlouho, dokud se neotevře okno. 
Jednou zavřít a otevřít. Potom se alarmy aktualizují. 
 

Seznam 
událostí 

Seznam obsahuje všechny události včetně všech výstrah a poruch. 
 
 

 
 

V každém seznamu je obsaženo max. 150 záznamů. Seznam se 
změnou konfigurace vymaže. 
 

 
 

Následující popis vychází pro použití 3 šarží. Počet šarží se může 
měnit. 
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6.1 Zvolení v některém ze zobrazení 
 

 
* V hlavičce se aktivuje pomocí otáčení a stisknutí ovládacího knoflíku na 
symbolu zvonečku. 

 

 
 

* Výběr požadovaného seznamu 
 

Aktivace 
seznamu 
alarmů 

 
 

* Výběr se provede pomocí otáčení a stisknutí ovládacího knoflíku 
 

Aktivace 
událostí 

Nejprve se musí „rozbalit“ adresářový strom seznamu událostí 
 
* Vybrat seznam událostí pomocí ovládacího knoflíku a stisknout pro aktivaci 
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Příklad * Otáčením a stisknutím ovládacího knoflíku se vybere a aktivuje seznam. 

 
V příkladu vidíte kompletní seznam událostí 
 

 
 

Ukončení * Uzavření seznamu událostí se provede stiskem ovládacího knoflíku 
 
Zobrazení, které bylo aktivní před volbou, se opět zobrazí. 
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6.2 Zvolení v paměťovém zobrazení 
 

 
* V hlavičce se aktivuje pomocí otáčení a stisknutí ovládacího knoflíku na 
symbolu zvonečku. 
 

 
 
Při zobrazení paměti se aktivuje seznam událostí aktivní skupiny.  
 

Ukončení * Uzavření seznamu událostí se provede stiskem ovládacího knoflíku 
 
Zobrazení paměti, které bylo aktivní před volbou, se opět zobrazí. 
 

6.3 Symboly 
 
  

 
 

 

 
Zapnutí 

 

 
 

 
Vypnutí 

 
 

 

 
Porucha 

 
 

 

 
Alarm - konec (již neexistuje) 

 

 
 

 
Alarm -začátek 

 

 
 

 
Komentář 

 

 
 

 
Událost – začátek (např. uzavření vstupu) 

 

 
 

 
Událost - konec (např. otevření vstupu) 

 
Žádný 
symbol 

 
Další sdělení 
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7 Správce paměti 
 
 Symbol správce paměti (v menu) může být zobrazen rozdílně 

 

 
 

Symbol zobrazuje volné místo vložené paměťové karty CompactFlash. 
 
 
Není-li vložena žádná paměťová karta, je přenos dat zobrazen následujícími 
symboly. 
 

 
 

Symbol zobrazuje volné místo vnitřní paměti pro přenos dat přes CF 
paměťovou kartu. 

 
 

Tento symbol zobrazuje volné místo vnitřní paměti pro přenos dat přes 
rozhraní. 

 
 

Přístup na paměťovou kartu je možný pouze v případě zasunutí karty.
 
Je-li zobrazení (kapitola 4 např. křivky) aktivní, když je zasunuta 
paměťová karta, objeví se menu automaticky. V opačném případě je 

zobrazeno  .  
Nejsou-li všechny funkce aktivní, je nutné přihlásit se s potřebnými 
právy. 
 

 Kapitola 8.2 „Přihlášení a odhlášení“ 
 

 
  

Paměťová karta se nesmí vyjmout, pokud se právě provádí zápis 
nebo čtení dat. 
 

 
 

 
 
Správce paměti se aktivuje otáčením a stiskem ovládacího knoflíku. 
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Ukončení Ukončením správce paměti se zobrazí poslední nastavení 
 

Aktualizace 
 

Provede aktualizaci dat 

Zápis všeho 
 

Všechny naměřená data se uloží na paměťovou kartu 
 

Zápis konf. 
Dat 
 

Uložení konfiguračních dat a uživatelského seznamu na paměťovou kartu 

Čtení konf. 
dat 

Načtení konfiguračních dat z paměťové karty do přístroje. 
 

 
 

Přístroj se poté nově zkonfiguruje. Nová konfigurace se projeví až po 
novém spuštění přístroje. 
 

Uložit vše Všechny běžící reporty se ukončí. Společně se také uloží aktuální stavy 
čítačů a integrátorů. 
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Čtení 
uživatelského 
seznamu 
 

Načtení uživatelského seznamu z paměťové karty do přístroje 

Všeobecná 
upozornění 

 

 
 

Funkce Aktualizace CF karty přečte data, které ještě nebyly čteny. Po 
načtení jsou přístrojem označena jako přečtená, ale ne smazaná. 
Funkce Uložit vše na CF čte všechna data z interní paměti, zároveň i 
již přečtená data. Po přečtení dat nejsou označena jako přečtená 
data.Proto je tato funkce ideální pro testovací a servisní práce. 
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8 Správce zařízení 
 
 Funkce správce zařízení se liší podle toho zda je/není uživatel přihlášen . 

 
Uživatel 
nepřihlášen 

 
 

Uživatel 
„User“  

 
 

Uživatel 
„master“ 

 
 
 

Rozdíl mezi „nepřihlášeným uživatelem“ a „přihlášeným uživatelem“ 
je viditelný v horním menu. 
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8.1 Ukončení správce zařízení 
 
 Ukončením správce zařízení se opět zobrazí poslední zobrazení. 
 

8.2 Přihlášení a odhlášení 
 
 * Točením ovládacího knoflíku vybrat v hlavičce správce zařízení 

* Stisknutím ovládacího knoflíku aktivovat správce zařízení 
* V správci zařízení vybrat funkci přihlášení. 
 

 
 

 
 

Výrobcem jsou v zapisovači přednastaveny dva uživatelé. 
 

1. uživatel: Master       heslo: 9200 
2. uživatel: User          heslo: 0 

 
Pomocí Setup programu se mohou měnit uživatele, tak i jejich hesla. 
 

Přihlášení * V menu aktivovat funkci přihlášení: Správce zařízení → Přihlášení 
 

 
 
* Výběr uživatele se provede otáčením ovládacího knoflíku. 
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* Zvolte heslo otáčením a stiskem ovládacího knoflíku a jeho zadání 
ukončete stiskem „OK“ 
 

Nyní jste přihlášeni v systému.  
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8.3 Informace o přístroji 
 
 Funkcí zjistíte informace o hardware a software přístroje. Dále můžete 

kontrolovat aktuální hodnoty všech vnitřních a vnějších vstupů. 
 
Otáčením ovládacího knoflíku se zobrazí jednotlivé záložky. Uzavření se 
provede stisknutím ovládacího knoflíku. 
 

Verze 
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Informace 

 
 

Hardware 
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Modul 1 Následující obrázek ilustruje modul se 6ti analogovými vstupy. Modul 1 se 

nalézá v dolním zásuvném modulu. 
 

 
 

Modul 2 Následující obrázek ilustruje modul se 3mi analogovými vstupy a 8mi 
binárními vstupy a výstupy. Modul 2 se nachází v prostředním zásuvném 
modulu. 
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Modul 3 Následující obrázek ilustruje modul s reléovou kartou (6 relé). Modul 3 se 

nachází v horním zásuvném modulu. 
 

 

 
 

Externí anal. 
vstupy 1…2 

Externí analogové vstupy jsou připojeny přes rozhraní přístroje (např. 
Modbus-Master) 
 

Externí 
binární 
vstupy 

Externí binární vstupy jsou připojeny přes rozhraní přístroje (např. Modbus-
Master) 
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Ethernet 
info 1 

 
 

Ethernet 
info 2 

 
 

 Parametr Popis 
Ethernet-status 1 Přijaté ethernetové pakety 

 
Ethernet-status 2 Přijaté chybové ethernetové pakety 

 
Ethernet-status 3 Odeslané ethernetové pakety 

 
Ethernet-status 4 Odeslané chybné ethernetové pakety 
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 Parametr Popis 

Ethernet-status 5 Přijaté pakety TCP 
 

Ethernet-status 6 Přijaté chybové pakety TCP 
 

Ethernet-status 7 Odeslané pakety TCP 
 

Ethernet-status 8 Odeslané chybné pakety TCP 
 

Ethernet-status 9 
 

Doba trvání v sekundách 
 

 

8.4 Audit-Trail 
 
 V Audit-Trail se protokolují zásahy uživatelů v přístroji. 

 

 
 
Uzavření se provede stiskem ovládacího knoflíku 

 

8.5 Konfigurace 
 
 Tato funkce se může změnit konfiguraci přístroj. 

 
 Konfigurace tohoto přístroje je rozdělena na více kapitol a začíná 

kapitolou 10 „Všeobecná konfigurace“. 
 

 
  

Změna konfigurace vede k tomu, že běžící záznamy se ukončí. 
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8.6 Parametrizace 
 
 Funkce parametrů nejsou k dispozici, když není přihlášen žádný uživatel 

nebo je přihlášen uživatel, který nemá potřebná práva. 
 
Standardně je uvolněno vkládání jednotlivých aktuální čísel šarží. 
 

 Bližší informace získáte v kapitole 9 „Parametrizace“ 
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8.7 Servisní funkce 
 
 Také servisní funkce nejsou k dispozici, když není přihlášen žádný uživatel 

nebo je přihlášen uživatel, který nemá potřebná práva. 
 

 
 

Nastav 
současné 
nastavení 
jako výchozí 
 

Aktuální konfigurace se nastaví jako výchozí nastavení přístroje. 

Nastav 
výrobní 
nastavení 
 

Zvolením této funkce se přístroj nově nastaví do výrobního nastavení. 

Software-
Update 

Funkce slouží k načtení nového software přístroje (firmware). K tomu je 
zapotřebí speciální CF-Karta. Update smí provádět pouze servisní technik 
výrobce zařízení. 
 

Uložení 
servisních 
dat na CF 
 

Speciální data se uloží na CF-Kartu. Funkce se smí provádět, když je k tomu 
vyzván uživatel servisním technikem. 

Ladící okno Funkci smí použít jen servisní technik výrobce zařízení. 
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9 Parametrizace 
 
Uživatel není 
přihlášen 

Menu funkce Parametrizace se liší podle toho, zda je uživatel přihlášen nebo 
není. 
 

 
 

„User“ 
přihlášen 

 
 

„Master“ 
přihlášen 
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9.1 Jemné doladění 
 
 Funkcí jemného doladění se může aktivovat seřízení (korektura) vnitřních 

analogových měřených hodnot. Seřízení se uskuteční pomocí lineární 
rovnice. 
 

Příklad V přístroji existuje systematická chyba, např. díky nepříznivému vestavění 
snímače. Snímač dodává měřenou hodnotu v teplotním rozsahu 
200…300°C. Je tak nevhodně vestavěn v tunelové peci, že ukazuje o 10°C 
menší teplotu. Díky tomu se může korigovat chybné měření 
 
Parametrizace → Jemné doladění → Analogový vstup 1 → Skutečná poč. 
hodnota : 200°C 
Parametrizace → Jemné doladění → Analogový vstup 1 → Žádaná poč. 
hodnota : 210°C 
Parametrizace → Jemné doladění → Analogový vstup 1 → Skutečná kon. 
hodnota : 300°C 
Parametrizace → Jemné doladění → Analogový vstup 1 → Žádaná kon. 
Hodnota : 310°C 

 

9.2 Čítače / integrátory 
 
 Funkcí se mění aktuální hodnoty čítačů, integrátorů a doba provozu (např. 0 

nebo libovolná startovací hodnota). Změna se protokoluje do seznamu 
událostí s údajem staré a nové hodnoty. 

9.3 Datum a čas 
 
 Funkcí se nastaví aktuální datum a čas zapisovače. Další funkce 

konfigurace datumu a času (např. letní čas) se nalézají v menu: Konfigurace 
→ Datum a čas. 
 

 Kapitola 24 „Konfigurace – datum a čas“ 
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9.4 Šarže / zařízení 
 
 Nezávisle na počtu použitých šarží (zařízení) se mohou touto funkcí 

konfigurovat max. tři čísla šarží. Číslo šarže se může při záznamu přepínat 
v šaržovém protokolu. Na konci šarže se zvýší hodnota o jedna. 
 
Příklad: 
 

Číslo šarže 

 
 

Aktuální 
šarže pro 
zařízení 1 

 
 
Přidělení čísla šarže aktuální šarže se provede v: Konfigurace → Šarže / 
zařízení. 
 

 Kapitola 23 „Konfigurace – šarže / zařízení“ 
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10 Všeobecná konfigurace 
 
 Menu Správce zařízení → konfigurace lze zvolit, pokud je uživatel přihlášen 

a má práva ke konfiguraci. 
 

 
 

Pomocí Setup programu můžete měnit práva uživatelů a přes 
rozhraní nebo přes CF-Kartu nahrát do zapisovače. 
 

 

 
 
* Podnabídku vybrat otáčením ovládacího knoflíku 
* Aktivace podnabídky stiskem ovládacího knoflíku 
 
Popis jednotlivých podnabídek (submenu) je rozdělen v přehledu 
následujících kapitol. 
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11 Konfigurace - data přístroje 
 
Přehled 

 
 

 
Název 
přístroje 

Název přístroje je použito pro identifikaci zapisovače v Setup programu a 
v PCA komunikačním software (max. 15 znaků). 
 

Jazyk K dispozici jsou dvě jazykové verze. Všechny texty (pevné i proměnné), lze 
měnit Setup programem. Díky tomu můžete realizovat jednotlivé texty 
v libovolném jazyce. 
 

Síťová 
frekvence 
 

Nastavte frekvenci potřebnou pro napájecí napětí. 

Jednotky 
teploty 
 

Nastavte preferované teplotní jednotky.  

Integrátor při 
Out-of-Range 
 
 
 
 

Zde se nastaví chování integračních kanálů, pokud má vstupní signál 
integrátoru neplatnou hodnotu. 
 
Stop Integrace se zastaví 
Neplatný Integrace se nastaví jako neplatná (“-----“)  

Alarm paměti Nedostatek velikosti volné paměti pro měřená data inicializuje alarm paměti. 
Alarmy se dělí na: 
-„čtení přes CF-kartu“, 
-„čtení přes rozhraní“ a 
-„vnitřní paměť“ 
 
 

 
  

Při signalizaci paměťové výstrahy hrozí ztráta dat. Data se musí ze 
zapisovače ihned uložit. 
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Historie 
paměti 

Zde se určí velikost historie paměti. Paměť se použije pro zobrazení 
uložených a naměřených dat.  
 
Spuštění zobrazení historie se provede funkcí historie v hlavičce. 
 

 
 

 Kapitola 5 „Zobrazení paměti (historie)“ 
 

Zápis dat 
do… 

Zde se nastaví preferovaný výstup paměti. Parametr má účinek na hlavičku 
pouze tehdy, pokud není vložena žádná CF-Karta 
 

 Rozhraní 
 

 
Zobrazuje volnou paměť pro zápis dat pomocí rozhraní 
(RS232/RS485,setup nebo Ethernet). Data jsou 
zapisována pomocí PCA komunikačního software. 
 

CF-Karta 
 

 
Zobrazuje volnou paměť pro zápis dat na CF paměťovou 
kartu  

  
Pokud symbol zčervená, dojde k aktivování odpovídající výstrahy. 
Při vložení CF-karty se zobrazí její volné místo. Parametr „Zápis dat do…“   
nehraje momentálně žádnou roli. 
 

 
 

 
 

Nejmenší velikost volného místa (v %) se určí parametrem: 
Konfigurace → Data přístroje → Alarm paměti. Je-li k dispozici menší 
místo paměti, uskuteční se záznam do seznamu událostí. 
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12 Konfigurace - obrazovka 

12.1 Jas …  zobrazení textu 
 
Přehled 

 
 

Jas Funkcí se může měnit jas obrazovky ve čtyřech stupních (1 = tmavší, 4 = 
světlejší). Změna parametru se projeví po opuštění menu. 
 

Vypnutí 
obrazovky 

Pro šetření obrazovky se může aktivovat tento parametr. 
 
Vypnutí se může aktivovat po určité čekací době nebo pomocí řídícího 
signálu. 
 
Doba prodlevy 
 
Ovládacím knoflíkem zvolit čas od 10 … 32767 sekund a obrazovka po 
uplynutí této doby ztmavne. 
 
Řídící signál 
 
Vypnutí se aktivuje řídícím signálem. Řídícím signálem může být např. 
binární vstup, stav relé nebo aktivace šarže. 
 

Simulace 
vstupů 

Je-li parametr aktivní („ano“), ignorují se všechny vstupy a výstupy a 
zobrazovač ukazuje náhodná data. 
 

 
  

Vstupy a výstupy nepřijímají definované stavy. Parametr je aktivní jen 
pro testovací účely a také jen, když jsou relé a binární výstupy 
nezapojeny. 
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Zobrazit 
křivek 
 
 
 

Parametr určuje, zda se má funkce zobrazit v zobrazovacím menu. 
 
Ano Křivkové zobrazení je aktivní  

Zobrazit 
sloupcový 
graf 
 
 
 

Parametr určuje, zda se má funkce zobrazit v zobrazovacím menu. 
 
Ano Zobrazení sloup. grafu je aktivní  

Zobrazit 
numerické 
hodnoty 

Parametr určuje, zda se  má funkce zobrazit v zobrazovacím menu. 
 
Ano Zobrazení sloup. grafu je aktivní  

 

12.2 Zobrazit procesní zobrazení … čtečka → akt. šarže 
 
Přehled 

 
 

Zobrazit 
procesní 
zobrazení 
 

Parametr určuje, zda se má funkce zobrazit v zobrazovacím menu. 
 
Ano Zobrazení průběhového okna je aktivní  
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Zobrazit 
binární 
diagram 
 
 

Parametr určuje, zda se má funkce zobrazit v zobrazovacím menu. 
 
Ano Binární zobrazení je aktivní 

 
Upouští se od zobrazení analogových kanálů a jsou zobrazeny pouze 
binární kanály.  
 

Zobrazit 
reporty 
 
 

Parametr určuje, zda se má funkce zobrazit v zobrazovacím menu. 
 
Ano Zobrazení reportu je aktivní 

 
Zpráva se řídí pro všechny analogové kanály jedné skupiny. Pro každou 
skupinu existuje jeden, konfigurovatelný report. 
 

Zobrazit 
alarmy 
 
 
 
 
 

Parametr určuje, zda se má funkce zobrazit v zobrazovacím menu. 
 
Ano Alarm se zobrazí 

 
  

Zobrazení po 
reset 
 
 
 
 
 
 

Parametr určuje, jaký druh zobrazení bude aktivní po spuštění přístroje. 
 
Poslední zobrazení Po spuštění bude zobrazeno poslední zobrazení. 
Křivkový diagram  
… 
Zobrazení šarží 

Po spuštění bude zobrazeno určité zobrazení. 

 

Skupina po 
resetu 
 

Parametr určuje, které zobrazení bude aktivní dle zvolené skupiny. 

Oddělovač 
tisícin 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametr určuje, zda bude vložen oddělovač tisícin. 
 
Ano Oddělovač tisícin bude vložen. 

 

 
  

Čtečka → akt. 
šarže 

Parametr určuje, zda se spustí zobrazení čtení čárového kódu připojenou 
čtečkou automaticky. 
 
Ano Data aktuální šarže se automaticky přepnou  
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13 Konfigurace - analogové vstupy 
 
 V menu se konfigurují analogové vstupy zobrazovače. Připojení vstupů 

k zobrazovači je popsáno v návodu pro montáž B70.6580.4 
 

13.1 Čidlo … offset 
 
Přehled 

 
 

 
Čidlo Typ připojeného snímače (např. odporový teploměr s třívodičovým 

připojením). Nastavení „neaktivní“ znamená, že kanál není připojen. 
 

 
 

Ve skupině se může použít analogový kanál pro „neaktivní“ nastavení 
senzoru. V zobrazení křivek se kanál označí jako neplatný „----“. 
 

Linearizace Vedle obvyklých linearizací (např. Pt100) jsou k dispozici čtyři zákaznické 
specifikace. K tomu se musí stanovit patřičné linearizační tabulky pomocí 
Setup programu. 
 

Referenční 
bod 
 
 
 
 
 

Nastavení referenčního bodu je k dispozici, když je zvolen snímač 
termoelektrického článku. 
 
Int. Pt100 Použije se místní Pt100 odporový teploměr pro 

srovnávací měření.  
Ext. konst. Pro srovnání se zvolí konstantní teplota.  

Ext. srov. 
teplota 
 

Zde se zadá srovnávací teplota, když je teploměr konfigurován jako snímač 
a „ext. konst“ jako referenční bod. 

Počátek / 
konec 
rozsahu 

Hranice pro měřící rozsah se určí podle druhu připojeného čidla a 
automaticky se zapíše.  
 
Pro druh čidla: proud, napětí, potenciometr, odporový vysílač, se může měnit 
počáteční a koncová hodnota. 
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 Jsou-li hodnoty měnitelné, aktivuje se volná funkce měřítka, tzn. hodnota 

„počátek-stupnice“ se transformuje na „začátek-rozsahu“ a hodnota „konec-
stupnice“ se transformuje na „konec-rozsahu“. 
 
Nejsou-li hranice proměnné, může se zadaný měřící rozsah jen omezit přes 
„začátek stupnice“ a „konec stupnice“. 
 

Počátek / 
konec 
stupnice 

Zde se konfigurují hranice, které jsou zobrazeny na obrazovce zapisovače. 
 
Překročí-li hodnoty stanovené hranice, jsou signalizovány jako „>>>>>“ 
překročení (overrange) a „<<<<<“ podtečení (underrange). 
 
 

Offset Funkce slouží k posunutí měřených křivek ve stupnici o +-100 na hranici 
stupnici. 
 

 

13.2 Konstanta filtru … jednotky 
 
Přehled 

 
 

 
Konstanta 
filtru 

Všechny analogové vstupy jsou vybaveny digitálním filtrem 2. řádu. Díky 
filtru je šum snížen a „vyhlazen“. Čím vyšší filtrační konstanta, tím větší 
vyhlazení. 
 

Odpor 
Ra … Re 

Velikosti odporu mohou být zadávány, pokud je druhem čidla jeden z druhů 
odporu. 
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Ra 
 

Odpor mezi jezdcem a začátkem pro případ, kdy je jezdec 
nastaven na začátku 

Re 
 

Odpor mezi jezdcem a koncem pro případ, kdy je jezdec 
nastaven na konci. 

Rs Celkový odpor po odečtení Ra a Re.  

 Součet odporů (Ra+Re+Rs) nesmí překročit 4000 Ω. 
 

Odpor 
R0 … Rp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velikosti odporu mohou být zadávány, pokud je druhem čidla „potenciometr“.
 

 
 

R0 Odpor mezi jezdcem a začátkem pro případ, kdy je jezdec 
nastaven na začátku. 

Rp Celkový odpor po odečtení R0. 
 
Součet odporů (R0+Rp) nesmí překročit 4000 Ω. 
 

Název kanálu Krátký popis vstupu / výstupu může být max. 7 znaků dlouhý. Jméno kanálu 
se zobrazí společně s označením kanálu v jednotlivých zobrazení. 
 

Popis kanálu Popis vstupu / výstupu může být max. 21 znaků dlouhý. Popis kanálu se 
zobrazí společně se jménem kanálu v jednotlivých zobrazení. 
 

Jednotky Jednotky které se mohou zobrazit pro přijímaný signál, mohou mít délku 
max. 5 znaků. 
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13.3 Desetinné místo ... konfigurace výstrah 
 
Přehled 

 
 

 
Desetinné 
místo 

Desetinné místo se určí podle počtu desetinných míst numerického 
zobrazení měřené hodnoty. Jsou-li zobrazena všechna desetinná místa, 
přepne se přístroj automaticky na jiný formát. Platí že: všechna desetinná 
místa musí být zobrazena. 
 

Konfigurace 
alarmu 

Otevře podnabídku ke konfiguraci obou alarmů. 
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13.4 Konfigurace alarmu 
 
Přehled 

 
 

 
Status Status aktivuje kontrolu alarmu 

 
Typ alarmu  
1 / 2 
 
 
 
 

Pro každý typ alarmu jsou k dispozici „min. alarm“ a „max. alarm“ 
 
Min. alarm Alarm nastane, pokud je překročena horní hraniční 

hodnota. 
Max. alarm Alarm nastane, pokud je překročena dolní hraniční 

hodnota. 
 
 

Mezní 
hodnota 1 / 2 

Mezní hodnoty, při kterých se alarm aktivuje. 
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Hystereze Pomocí hystereze se může zamezit kolísání stavu alarmu (opětným, 

krátkodobým sepnutím a vypnutím v důsledku šumu vstupního signálu). 
Každá výše momentální měřené hodnoty musí být při překročení mezní 
hodnoty tím vyšší, aby se alarm opět zrušil. 
 

Zpoždění 
alarmu 
 

Parametrem se zpozdí hlášení alarmu. 

Text alarmu  
1 / 2 

Pro každý druh alarmu existuje text, jenž se zobrazí v statusbar a titlebar 
přístroje a zapíše se do seznamu událostí. 
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14 Konfigurace - binární vstupy / výstupy 
 
 Binární vstupy a výstupy zapisovače se konfigurují v tomto menu. Připojení 

vstupů a výstupů k zapisovači je popsáno v návodu pro montáž B70.6580.4 
(konektor 9, 11 nebo 13 pro zapojení jednotlivých modulů). 

 

14.1 Funkce … konfigurace alarmu 
 
Přehled 

 
 

Funkce Parametrem se rozhodne o druhu používání vstup / výstup. 
 

Reakce 
sepnutí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reakce sepnutí je k dispozici jen v případě použití binárního výstupu a 
rozhoduje se, zda má výstup pracovat jako rozpínací nebo jako spínací 
kontakt. 
 
Rozpínač Binární výstup není při neaktivním řídícím signálu 

zapnutý (otevřený) a při aktivním řídícím signálu 
uzavřený. 

Spínač Binární výstup je při neaktivním řídícím signálu 
uzavřený a při aktivním řídícím signálu není zapnutý 
(otevřený).  

Binární 
signál 

Parametrem se rozhodne, který binární signál se použije jako řídící signál 
pro binární výstup. 
 

 
  

Je-li binární vstup / výstup konfigurován jako výstup, nesmí se vybrat 
stejný signál jako řídící. 
 

Název kanálu Krátký popis vstupu / výstupu může být max. 7 znaků dlouhý. Jméno kanálu 
se zobrazí společně s označením kanálu v jednotlivých zobrazení. 
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Popis kanálu Popis vstupu / výstupu může být max. 21 znaků dlouhý. Popis kanálu se 

zobrazí společně se jménem kanálu v jednotlivých zobrazení. 
 

Konfigurace 
alarmu 

Otevře podnabídku ke konfiguraci kontrolního alarmu. 

 

14.2 Konfigurace alarmu 
 
Přehled 

 
 

Status 
 
 
 

Status aktivuje kontrolu alarmu. 
 
Zapnuto Kontrola alarmu je aktivní  

Druh alarmu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druh alarmu rozhodne, zda se aktivace / deaktivace vyhodnotí jako pravý 
alarm nebo jen jako událost. 
 
Událost Text alarmu se zapíše do seznamu událostí. 
Alarm Text alarmu se zapíše do seznamu alarmů a do seznamu 

událostí. Dodatečně se text alarmu objeví v status a 
titlebar a „zvoneček alarmu“ se zobrazí červeně 
v hlavičce. 
 

 
 
 

Alarm úrovně Rozhodne se, zda bude alarm k dispozici při aktivním nebo neaktivním 
vstupu / výstupu. 
 
High (1) Alarm při aktivaci vstupu / výstupu 
Low (0) Alarm při deaktivaci vstupu / výstupu  
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Text alarmu Text, který se zapíše do seznamu událostí nebo výstrah a při druhu „alarm“ 

bude zobrazen v status a titlebar. 
 

Zpoždění 
alarmu 

Parametrem se nastaví zpoždění alarmu. Neexistuje-li už alarm po uplynutí 
zpoždění, neinicializuje se. 
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15 Konfigurace - relé 
 
 V menu se konfiguruje chování relé zapisovače. Připojení relé je popsáno 

v návodu pro montáž B 70.6580.4 
 

Přehled 

 
 

Binární 
signál 
 

Výběr signálu, který sepne vybrané relé. 

Název kanálu Krátký popis relé může být max. 7 znaků dlouhý. Jméno kanálu se zobrazí 
společně s označením kanálu v jednotlivých zobrazení. 
 

Popis kanálu Popis relé může být max. 21 znaků dlouhý. Popis kanálu se zobrazí 
společně se jménem kanálu v jednotlivých zobrazení. 
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16 Konfigurace - externí analogové vstupy 
 
 V menu se konfigurují externí analogové vstupy, které se připojí 

k zobrazovači. Připojení externích vstupů se provede přes: 
-obě sériová rozhraní (pozice 2 nebo 7) 
-PROFIBUS-DP-rozhraní (pozice 3 – typové příslušenství) 
-Setup-rozhraní (pozice 5) nebo 
-Ethernet-rozhraní (pozice 6) 
 
Při připojení obou sériových rozhraní (pozice 2 nebo 7) se mohou externí 
vstupy připojit jako Modbus-Slave nebo Modbus-Master.  
 

 
  

Vyvarujte se připojení externích vstupů přes dvě sériová rozhraní 
k zapisovači.  

 

16.1 Začátek oblasti … konfigurace alarmu 
 
Přehled 

 
 

Počátek / 
konec 
rozsahu 

Začátek a konec rozsahu zapisovače. 
Zde se konfiguruje opuštění měřené hodnoty mimo hranice. Chybové 
konstanty pro překročení, podtečení. Při zobrazení budou data zobrazeny 
jako „>>>>>“ a „<<<<<“. 
 

Název kanálu Zkrácené označení externího analogového vstupu může být max. 7 znaků. 
Jméno kanálu se zobrazí společně se zobrazením kanálu v jednotném 
zobrazení. 
 

Popis kanálu Popis externího analogového vstupu, max. 21 znaků dlouhý. Popis kanálu 
se zobrazí společně se jménem kanálu v jednotném zobrazení. 
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Jednotky Jednoty které jsou zobrazeny u přijatého signálu mohou být max. 5 znaků 

dlouhé. Jednotky budou zobrazeny všude, kde se zobrazí měřená hodnota 
v numerické formě. 
 

Formát 
desetinné 
čárky 

Formátem desetinné čárky se určí počet desetinných míst pro numerické 
zobrazení měřené hodnoty. V případě potřeby se přepne automaticky na jiný 
formát. 
 

Konfigurace 
alarmu 

Otevře podnabídku ke konfiguraci obou alarmů. 

 

16.2 Konfigurace alarmu 
 
Přehled 
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Status 
 
 
 

Status aktivuje kontrolu alarmu. 
 
Zapnuto Kontrola alarmu je aktivní  

Typ  alarmu  
1 / 2 
 
 
 
 
 
 

Pro každý typ alarmu jsou k dispozici „Min. alarm“ a „Max. alarm“ 
 
Min. alarm Alarm nastane, pokud je překročena horní mezní 

hodnota. 
Max. alarm Alarm nastane, pokud je překročena dolní mezní 

hodnota.  

Mezní 
hodnota 1 / 2 
 

Mezní hodnoty při kterých se alarm aktivuje. 

Hystereze Pomocí hystereze se může zamezit kolísání stavu alarmu (opětným, 
krátkodobým sepnutím a vypnutím v důsledku šumu vstupního signálu). 
Každá výše hodnoty momentální měřené hodnoty musí být při překročení 
mezní hodnoty tím vyšší, aby se alarm opět zrušil. 
 

Zpoždění 
alarmu 
 

Parametrem se zpozdí hlášení alarmu. 

Text alarmu  
1 / 2 

Pro každý druh alarmu existuje text alarmu, jenž se zobrazí v statusbar a 
titlebar přístroje a zapíše se do seznamu událostí. 
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17 Konfigurace  - externí binární vstupy 
 
 V menu se konfigurují externí binární vstupy, které se připojí k zapisovači. 

Připojení externích vstupů je možné přes: 
-oba sériové rozhraní (pozice 2 nebo 7) 
-PROFIBUS-DP-rozhraní (pozice 3 – příslušenství) 
-Setup rozhraní (pozice 5) 
-Ethernet rozhraní (pozice 6) 
 
Pro obě sériových rozhraní může být připojen externí vstup jako Modbus-
Slave a jako Modbus-Master.  
 

 
  

Vyvarujte se, aby se externí vstupy připojily přes dvě rozhraní 
k zapisovači.  

 

17.1 Název kanálu … konfigurace alarmu 
 
Přehled 

 
 

Název kanálu Zkrácené označení externího binárního vstupu může být max. 7 znaků. 
Jméno kanálu se zobrazí společně se zobrazením kanálu v jednotném 
zobrazení. 
 

Popis kanálu Popis externího analogového vstupu, max. 21 znaků dlouhý. Popis kanálu 
se zobrazí společně se jménem kanálu v jednotném zobrazení. 
 

Konfigurace 
alarmu 

Otevře podnabídku ke konfiguraci obou alarmů. 
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17.2 Konfigurace alarmu 
 
Přehled 

 
 

Status 
 
 
 

Status aktivuje kontrolu alarmu. 
 
Zapnuto Kontrola alarmu je aktivní  

Typ alarmu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ alarmu rozhodne, zda se aktivace / deaktivace vyhodnotí jako pravý 
alarm nebo jen jako událost. 
 
Událost Text alarmu se zapíše do seznamu událostí. 
Alarm Text alarmu se zapíše do seznamu alarmů a do seznamu 

událostí. Dodatečně se text alarmu objeví v status a 
titlebar a „zvoneček alarmu“ se zobrazí červeně 
v hlavičce. 
 

 
 
 

Alarm úrovně 
 
 
 
 
 

Rozhodne se zda bude alarm k dispozici při aktivním nebo neaktivním 
vstupu / výstupu. 
 
High (1) Alarm při aktivaci vstupu 
Low (0) Alarm při deaktivaci vstupu  

Text alarmu Text, který se zapíše do seznamu událostí nebo alarmů a při druhu „alarm“ 
bude zobrazen v status a titlebar. 
 

Zpoždění 
alarmu 

Parametrem se ohlásí zpoždění alarmu. Neexistuje-li už alarm po uplynutí 
zpoždění, neinicializuje se. 
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18 Konfigurace - skupiny 
 
 V menu „Skupiny“ se rozhodne, které kanály (analogové a binární, 

matematické, interní a externí, čítače a integrátory) se zobrazí a/nebo 
zaznamenají. Dále se rozhodne, jakým způsobem se zaznamenají data 
(paměťový cyklus, paměťové řízení, Eco-provoz). 
 
Použitím šarží, tak vzniká mezi šaržemi a skupinami pevné přidělení. 
 
Počet zařízení Skupina Zařízení (šarže) 
0 1 ... 9 žádné 
1 1 ... 9 1 
2 1 ... 3 

4 ... 6 
7 ... 9 

1 
2 
není přiřazeno 

3 1 ... 3 
4 ... 6 
7 ... 9 

1 
2 
3 

 
 

 
  

Aby se mohla použít šarže, musí být hlavní skupina aktivní (Status = 
„Zobrazení“ nebo „Zobrazení a uložení“) a musí být přidělen nejméně 
jeden analogový kanál ve skupině. 
 
Šarže pro zařízení Hlavní skupina 
1 1 
2 4 
3 7 

 
 

Přehled 
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18.1 Parametr 
 
Přehled 

 
 

Status 
 
 
 

Tento parametr rozhoduje, co se stane s příslušnou skupinou. 
 
Neaktivní Data skupiny se ani nezobrazí, ani neuloží. Nastavení je 

k dispozici od skupiny 2. Je-li skupina 4 resp. 7 
neaktivní, nemůže se zaznamenat šarže zařízení 2 
resp. 3. 

Zobrazení Data skupiny se zobrazí na obrazovce 
Zobrazení a 
uložení 

Data skupiny se zobrazí na obrazovce a uloží se. Jen 
když se data skupiny uloží, mohou se dále použít na 
PC. 

 
 

Název Popis skupiny, max. 21 znaků dlouhý. Popis se zobrazí v jednotlivých 
zobrazení. 
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18.2 Analogové kanály 
 
Přehled 
kanálu 1 

 
 

Vstupní 
signál 
 

Zde se vybere vstup (resp. vstupní signál), který se použije jako vstupní 
kanál č.1 skupiny. K výběru jsou všechny interní a externí analogové kanály 
tak jako dodatečné typové matematické kanály. 
 
Kanál 1 má obzvláště tuto úlohu: použije se jako referenční křivka pro 
ostatní kanály skupiny. Všechny ostatní kanály skupin mohou být porovnány 
nezávisle na sobě s kanálem 1. Pokud se opustí konfigurované toleranční 
pásmo, nastane varování, v „status a titlebar“ zobrazením textu nebo 
alarmu.  Alarm resp. událost se zaznamená. 
 

 
  

Srovnání tolerančního pásma je možné jen uvnitř hranic měřítka. 
Pokud dojde u kanálu k nenaplnění nebo naplnění, nastane jako při 
ostatních funkcích jak min. tak max. alarm (v tomto případě poz. 
tolerance a neg. tolerance). 
 

Šířka čáry  
 
 
 
 
 
 

Určení šířky grafického zobrazení měřené hodnoty. 
 
Tenká / tlustá 

  

Pozitivní 
tolerance 

Pozitivní tolerance a aktuální měřená hodnota kanálu 1 tvoří horní hranici 
tolerančního pásma. Zadaná hodnota musí být kladná. 
 

Negativní 
tolerance 

Negativní tolerance a aktuální měřená hodnota kanálu 1 tvoří spodní hranici 
tolerančního pásma. Zadaná hodnota musí být záporná. 
 

Pozitivní 
hystereze 

Trvá-li pozitivní porušení hystereze, musí aktuální měřená hodnota kanálu 
2…6 nejprve klesnout pod aktuální měřenou hodnota kanálu 1 s připočtením 
pozitivní tolerance a také po odečtení pozitivní hystereze, aby se výstraha 
opět zrušila. Zadaná hodnota pro „pozitivní hysterezi“ musí být kladná. 
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Negativní 
hystereze 

Trvá-li negativní porušení hystereze, musí aktuální měřená hodnota kanálu 
2…6 nejprve stoupnout přes aktuální měřenou hodnota kanálu 1 
s připočtením pozitivní tolerance a také po odečtení pozitivní hystereze, aby 
se výstraha opět zrušila. Zadaná hodnota pro „negativní hysterezi“ musí být 
záporná. 
 

Příklad Princip alarmu se shoduje s konfigurací alarmu jednotlivých analogových 
kanálů. 
 

 
 

Měřená hodnota (kanál 1) = 21°C 
Měřená hodnota (kanál 2) = 21°C, srovnání tolerančního pásma je aktivní 
Pozitivní tolerance = 10°C 
Pozitivní hystereze = 2°C 
Alarm nastane, když bude aktuální měřená hodnota (kanál 2) větší než 
31°C. Alarm se opět zruší, když aktuální měřená hodnota bude menší než 
29°C. 
 
Měřená hodnota (kanál 1) = 21°C 
Měřená hodnota (kanál 2) = 21°C, srovnání tolerančního pásma je aktivní 
Negativní tolerance = -10°C 
Negativní hystereze = 2°C 
Alarm nastane, když bude aktuální měřená hodnota (kanál 2) menší než 
11°C. Alarm se opět zruší, když aktuální měřená hodnota bude větší ne 
13°C. 
 
V zobrazeném příkladu je kanál 1 konstantní a kanál 2 se mění.  
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Přehled 
kanálu 2 … 
kanálu 6 

 
 

Vstupní 
signál 

Zde se vybere vstup (resp. vstupní signál), který se použije jako vstupní 
kanál 2…6 skupiny. K výběru jsou všechny interní a externí analogové 
kanály tak jako dodatečné typové matematické kanály. 
 

Šířka čáry  
 
 
 
 
 
 

Určení šířky grafického zobrazení měřené hodnoty. 
 
Tenká / tlustá 

  

Toleranční 
pásmo 
aktivní 
 
 
 
 

Je-li funkce aktivní, srovnává se kanál s kanálem č.1 skupiny. 
 
Ano Srovnání tolerančního pásma je aktivní. 

Poznamenejme, že kanál 1 skupiny musí být aktivní 
(vstupní signál <> neaktivní).  

Text pos. 
refer. alarmu 

Zadaný text (max. 21 znaků) se zobrazí v „status a titlebar“ a zapíše se do 
seznamu výstrah resp. událostí, když vybraný kanál opustí toleranci 
v kladném směru.  
 

Text neg. 
refer. alarmu 

Zadaný text (max. 21 znaků) se zobrazí v „status a titlebar“ a zapíše se do 
seznamu výstrah resp. událostí, když vybraný kanál opustí toleranci 
v záporném směru. 
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18.3 Binární kanály 
 
Přehled 

 
 

Vstupní 
signál 

Zde se zvolí binární vstup / výstup nebo signál, který se použije a zobrazí 
jako binární kanál. Maximálně se může zobrazit a zaznamenat 6 binárních 
kanálů v jedné skupině. 

 

18.4 Čítače / integrátory 
 
Přehled 

 
 

Čítače / 
integrátory 

Zde se mohou přidělit max. 4 z celkově 27 čítačů / integrátorů do skupiny. 
Přidělení čítačů do skupiny má za následek, že alarmy čítačů a integrátorů 
šarží (zařízení) se mohou řadit a zapisovat do odpovídajících seznamů 
alarmů a událostí. 
 

  Kapitola 3.3 „Skupinový a podnikový management (šaržování)“ 
 

 Ve vyhodnocovacím software PCA3000 se může zjistit hodnoty všech 27 
čítačů v jedné skupině.  
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18.5 Náhled diagramu 
 
Přehled 

 
 

 
 
 

Jednotlivé parametry se nechají měnit také v zobrazení křivek 

symbolem , bez nutností provedení změn konfigurace. 
 

 

 
 

Perforace Je-li perforace zapnuta, objeví se při zobrazení grafu vlevo a vpravo na 
okraji obrazovky dírky. Podmínkou je ovšem, aby binární stopy nebyly 
zobrazeny. 
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Hlavička 
diagramu 

Parametrem se může zapnout a vypnout hlavička. Hlavička diagramu 
(numerické zobrazení měřené hodnoty resp. symboly spínačů pro binární 
kanály) jsou k dispozici v zobrazení křivek a binárním zobrazení. 
 

Výběr 
měřené 
hodnoty 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametrem se může zvolit hodnota min. a max. Nastavení má účinky 
výhradně na numerické zobrazení křivek, ale jen, pokud jsou hodnoty min. a 
max. současně zaznamenávány. Při min- a max. hodnotě pracuje zobrazení 
zapisovače vnitřně s maximální rychlosti snímání a ukládání uvnitř aktivního 
paměťového cyklu jak změřeného minima, tak maxima. Výběr měření 
rozhoduje, která hodnota se zobrazí v hlavičce. 
 
Min V hlavičce se zobrazí minimální hodnota 
Max V hlavičce se zobrazí maximální hodnota  

Zobrazit 
obálkový 
diagram 

Parametrem se rozhodne, zda se měřené hodnoty křivek (jen při aktivní min. 
a max. hodnotě-zobrazení) v zobrazení křivek zobrazí jako obálky nebo jako 
čáry. Nezvolením datového zobrazení v min. a max. módu, zůstane 
parametr bez účinku. 
 
Ano Min. a max. hodnoty se zobrazí jako obálkový diagram 
Ne Min. a max. hodnoty se zobrazí jako čáry 

 
 

Zobrazit 
binární 
kanály 

Parametrem se rozhodne, zda se binární stopy (binární signály) v zobrazení 
křivek zobrazí společně s analogovými signály. 
 
Ano  Binární a analogové signály se zobrazí 
Ne Binární signály se nezobrazí  
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18.6 Normální provoz 
 
Přehled 

 
 

Status paměti Normální provoz je k dispozici pouze, pokud je status paměti zapnutý. 
Při aktivaci normálního provozu se měřená data nahrávají nakonfigurovaným 
paměťovým cyklem, pouze když: 
-je událostní provoz aktivní 
-časový provoz je aktivní nebo 
-parametr Hodnota uložení je konfigurován na Eco-provoz. 
 

 
 

Je-li ukládací hodnota vypnuta a není aktivní ani režim událostí nebo 
časový režim, zaznamenávají se jen události, ale ne žádná měřená 
data 
 

Hodnota 
uložení 

Parametr rozhodne, jak se budou měřená data zaznamenávat. 
 
Střední hodnota Střední hodnota se vypočítá a uloží pomocí 

nastaveného paměťového cyklu. 
Aktuální hodnota Aktuální hodnota se uloží pomocí nastaveného 

paměťového cyklu. 
Min. hodnota Minimální hodnota se uloží pomocí nastaveného 

paměťového cyklu. 
Max. hodnota Maximální hodnota se uloží pomocí nastaveného 

paměťového cyklu. 
Min./max. 
hodnoty 

Minimální a maximální hodnota (obálka) se uloží 
pomocí nastaveného paměťového cyklu.  
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Eco-provoz Při této metodě se data ukládají, když se změní 

měřená hodnota opačně než posledně uložená 
hodnota, nebo když se změní stav na binárním 
kanálu, který patří skupině. 
 
V Eco-režimu se sleduje konfigurovaný paměťový 
cyklus jako max. rychlost paměti. Prozkoumání 
tolerančního pásma nastane vždy s aktuální hodnotou 
pouze v časovém okamžiku nakonfigurované rychlosti 
paměti. 
 

  Kapitola 2.8.2 „Eco-provoz“ 
 
Uloží-li se měřená hodnota v Eco-provozu, použije se 
současně jako nové doporučení. 
 

 Je-li nastaven ukládací cyklus na 0 (= 125 ms), 
neuloží se jedna hodnota, ale 8. 
 

 Je-li „min. paměťový cyklus“ menší než 
„paměťový cyklus“, je Eco-provoz neplatný, tzn. že se 
uloží aktuální hodnota. 
  

 
Ukládací 
cyklus 

 
Zde dojde k nastavení paměťového cyklu. Podle nastavení parametrů 
hodnota uložení se po uplynutí nastaveného času uloží měřená data. Čím je 
menší paměťový cyklus, tím se musí uložit více dat. 
 

 Je-li nastavena 0, použije zapisovač nejrychlejší možný cyklus, tzn. 
že ukládá každých 125ms (High-Speed-Mode). 
 

Min. ukládací 
cyklus  
(Eco-provoz) 
 

Zde se nastaví paměťový cyklus, který se použije v případě aktivního Eco-
provozu. Díky parametru se provede nucené ukládaní v nastaveném cyklu. 
Proto je dáno dodatečné jištění, aby byl funkční připojený snímací systém. 
 

Toleranční 
pásmo 
(Eco-provoz) 

Zde se zadá tolerance pro Eco-provoz. Je-li v Eco-provozu odchylka mezi 
poslední a aktuální měřenou hodnotou větší než zde zadaná tolerance, uloží 
se aktuální hodnota. Tolerance se vztahuje vždy na aktuální měřítko 
analogového kanálu uvnitř aktuální skupiny. 
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18.7 Událostní provoz 
 

 

Přehled 

 
 

Binární 
signál 
 

Výběr, kterým signálem se spustí a ukončí událostní provoz. 

Hodnota 
uložení 
 

 Kapitola 18.6 „Normální provoz“ 
 

Ukládací 
cyklus 
 

 Kapitola 18.6 „Normální provoz“ 
 

Eco-provoz Parametry pro Eco-provoz se nastaví v menu Normální provoz. 
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18.8 Časový provoz 
 

 

Přehled 

 
 

Start Hodnota, při které se spustí časový režim. 
Je-li Start = Konec, není časový provoz aktivní. 
 

Konec Hodnota, při které se ukončí časový režim. 
Je-li Start = Konec, není časový provoz aktivní. 
 

Hodnota 
uložení 
 

 Kapitola 18.6 „Normální provoz“ 

Ukládací 
cyklus 
 

 Kapitola 18.6 „Normální provoz“ 

Eco-režim Parametry pro Eco-provoz se nastaví v menu Normal provoz 
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19 Konfigurace - reporty 
 

 

 Pro každý z 9ti skupin se může generovat report. V každém reportu se uloží 
max., min. a střední hodnota každého analogového kanálu. 
 

 Ošetření při změně konfigurace 
Všechny reporty se ukončí, uloží a nově spustí. Hodnoty ukončených 
reportů v přístroji se nastaví prázdnou hodnotu „----„. Výsledek 
ukončeného reportu se dá v tomto případě zajistit jen pomocí 
software PCA3000. 
 

 Ošetření menu správce paměti 
Funkce „Uložit vše + aktualizovat  CF“ uloží všechny reporty, ale 
neukončí je. Běží dále. 
 

 Automatické mezistavy reportů „celkový“ a „roční“ 
Reporty celkový a roční se uloží jednou za měsíc – vždy při změně 
měsíce – nezávisle na dalších reportech. Neukončí se, ale běží dále. 

19.1 Celkový … perioda 
 

 

Přehled 
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Celkový 
 
 
 
 

Celkový stanoví, zda bude report probíhat celkovou dobou aktuální 
konfigurace zapisovače. 
 
Zapnuto Report je aktivní  

Denní 
 
 
 
 

Denní stanoví, zda bude report probíhat jeden den (24 hodin). Ukončení a 
restart se určí parametrem čas synchronizace. 
 
Zapnuto Report je aktivní  

Týdenní 
 
 
 
 

Týdenní stanoví, zda bude report probíhat jeden týden. Ukončení a restart 
se určí parametrem všední dny a čas synchronizace. 
 
Zapnuto Report je aktivní  

Všední dny 
 
 

Všední dny se použijí při týdenním reportu společně s parametry 
synchronizačního času jako začátek a restart. 

Měsíční 
 
 
 
 

Měsíční stanoví, zda bude report probíhat jeden měsíc. Ukončení a restart 
nastává první den v měsíci v 00:00 hodin. 
 
Zapnuto Report je aktivní  

Roční 
 
 
 
 

Roční stanoví, zda bude report probíhat celý rok. Ukončení a restart nastává 
první den v roce v 00:00 hodin. 
 
Zapnuto Report je aktivní  

Periodický 
 
 
 
 
 

Periodický stanoví, zda bude probíhat periodický report. Ukončení a restart 
se určí parametrem perioda a čas synchronizace. 
 
Zapnuto Report je aktivní  

Perioda Perioda se použije při periodickém reportu jako začátek a restart. 
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19.2 Externí, externí start 
 

 

Přehled 

 
 

Externí 
 
 
 
 

Externí stanoví, zda bude probíhat externí report během trvání externího 
signálu (externí start), který je v úrovni HIGH. 
 
Zapnuto (on) Report je aktivní  

 Externí report se ve skupině odstartuje pouze po 5ti sekundách, tzn. 
obnovený externí start je před uplynutím doby 5 sekund ignorován. 
Trvá-li spouštěcí signál déle jak 5 sekund, bude externí report ihned 
spuštěn. Pokud už řídící signál netrvá, report se nově nespustí. 
 

Externí start Stanoví spouštěcí signál pro externí report. 
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19.3 Časová synchronizace 
 

 

Přehled 

 
 

Časová 
synchronizace 

Časová synchronizace se použije při denním, týdenním a periodickém 
reportu jako začátek a konec. 
 
Následující parametr vysvětluje na příkladu periodický report. 
 
Ukončení a restart nastane v následujících časových bodech, které jsou 
závislé na době synchronizace a periodě. (čas synchronizace a perioda). 
 
Příklad: 
 

 Perioda = 2 hodiny 
 Čas synchronizace = 11:30:00 
 Připojení napájení = 09:11:00 
  

1. perioda od 09:11 do 09:30 = 19 minut 
2. perioda od 09:30 do 11:30 = 2 hodiny 
3. perioda od 11:30 do 13:30 = 2 hodiny 
 
atd. 
 

 Princip je pro všechny reporty identický v závislosti na době 
synchronizace. 
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19.4 Mimo rozsah 
 

 

Přehled 

 
 

Mimo měřený  
rozsah 

Výběrem se rozhodne, co se stane, když se interní nebo externí analogový 
vstup nebo přidělený matematický kanál nalézá mimo rozsah. 
 
Stop Reporty kanálů se zastaví. Leží-li měřená hodnota 

opět uvnitř hranic rozsahu, pokračují reporty dále. 
Smazat Reporty se nastaví na neplatné („----„) a teprve po 

uběhnutí nakonfigurovaného konce se nově spustí.  
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20 Konfigurace - sledování mezní hodnoty 
 

 

 Pro kontrolu hraniční hodnoty – dodatečně k alarmům na úrovni kanálů –
jsou k dispozici nové hraniční hodnoty. 
 
Popis alarmu na úrovni kanálů můžete zjistit v kapitole 13.4 „Konfigurace 
alarmu“. 

20.1 Funkce … konfigurace alarmu 
 

 

 

 
 

Funkce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro každou mezní hodnotu je k dispozici „min. alarm“ a „max. alarm“ 
 
Neaktivní Kontrola mezní hodnoty je vypnuta 
Min. alarm Binární signál se aktivuje, když je překročena 

mezní hodnota. 
Max. alarm Binární signál se aktivuje, když je překročena 

mezní hodnota.  

Analogová 
hodnota 

Analogová hodnota určí interní nebo externí analogový vstup, který se má 
hlídat. 
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Mezní 
hodnota 
 

Mezní hodnota, při které se aktivuje binární signál. 

Hystereze Pomocí hystereze se může zamezit kolísání binárního signálu (opětným, 
krátkodobým sepnutím a vypnutím v důsledku šumu vstupního signálu). 
Každá výše hodnoty momentální měřené hodnoty musí být při překročení 
mezní hodnoty tím vyšší, aby se alarm opět zrušil. 
 

Zpoždění 
sepnutí 
 

Parametrem se zpozdí úroveň binárního signálu. Neexistuje-li už alarm po 
uplynutí zpoždění, neinicializuje se. 

Reakce na 
poruchu čidla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametr definuje, co se stane v případě chyby binárního signálu. 
 
Vypnuto Binární signál se – nezávisle na aktuálním stavu 

– deaktivuje 
Zapnuto Binární signál se – nezávisle na aktuálním stavu 

– aktivuje 
Beze změny  Binární signál si ponechá svůj aktuální stav.  

Název kanálu Krátké označení binárního signálu může být max. 7 znaků. Jméno kanálu 
se zobrazí společně s označením kanálu v jednotném zobrazení. 
 

Popis kanálu 
 
 

Popis binárního signálu, max. 21 znaků. Popis kanálu se zobrazí společně 
se jménem kanálu v jednotném zobrazení 

Konfigurace 
alarmu 

Otevře podnabídku ke konfiguraci alarmu. 
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20.2 Konfigurace alarmu 
 
Přehled 

 
 

Status 
 
 
 
 

Status aktivuje kontrolu alarmu. 
 
Vypnuto Kontrola alarmu není aktivní 
Zapnuto Kontrola alarmu je aktivní  

Typ alarmu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typem alarmu se rozhodne, zda se aktivace / deaktivace vyhodnotí jako 
výstraha nebo jen jako událost. 
 
Událost Text alarmu se zapíše do seznamu událostí. 
Alarm  Text alarmu se zapíše do seznamu alarmů a do seznamu 

událostí. Dodatečně se text alarmu objeví ve status a 
titlebar a „zvoneček alarmu“ se zobrazí červeně 
v hlavičce. 
 

 
 
 

Alarm úrovně 
 
 
 
 
 

Rozhodne se zda bude alarm k dispozici při aktivním nebo neaktivním 
vstupu / výstupu. 
 
High (1) Alarm při aktivaci vstupu / výstupu 
Low (0) Alarm při deaktivaci vstupu / výstupu  

Text alarmu 
 
 

Text, který se zapíše do seznamu událostí nebo alarmů a při druhu „alarm“ 
bude zobrazen v status a titlebar. 

Zpoždění 
alarmu 

Parametrem se ohlásí zpoždění alarmu. Neexistuje-li už alarm po uplynutí 
zpoždění, neinicializuje se. 
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21 Konfigurace - čítače integrátory 
 
 Každý z 27 kanálů může být konfigurován jako čítač, integrátor, provozní 

čítač nebo vysokorychlostní čítač. 
 
-čítač (snímací frekvence 8Hz) pro čítání binárních signálů 
-integrátor pro integraci analogových vstupů 
-provozní čítač pro měření délky aktivity binárních signálů 
-vysokorychlostní čítač (snímací frekvence 10kHz) pro čítání obou binárních 
vstupů modulů (B1, B2, B10, B17, B18). Není–li modul vybaven binárními 
vstupy, nemůže se vysokorychlostní čítač takto použít. 
 
Stavy čítačů a integrátorů se mohou vyhodnotit pomocí software PCA3000 
na PC. Zobrazit se mohou také v menu Vizualizace pomocí funkce Čítače / 
integrátory. 
 
 

 
 Pokyny jsou v kapitole 2.5 

21.1 Všeobecné nastavení 
 
Přehled 

 
 

Čas 
synchronizace 

Parametr se použije při denním, týdenním, periodickém čítání a integraci 
k ukončení a novému spuštění. Při dosažení synchronizačního času se 
všechny stavy uloží a funkce se spustí s počáteční hodnotou 0. 
 
Parametr čas synchronizace je vysvětlen na příkladu periodický čítač. 
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 Ukončení a restart nastane v následujících časových bodech, které jsou 
závislé na době synchronizace a periodě. (čas synchronizace a perioda). 
 
Příklad: 
 

 Perioda = 2 hodiny 
 čas synchronizace = 11:30:00 
 Připojení napájení = 09:11:00 
  

1. perioda od 09:11 do 09:30 = 19 minut 
2. perioda od 09:30 do 11:30 = 2 hodiny 
3. perioda od 11:30 do 13:30 = 2 hodiny 
 
atd. 
 

Start Start je spouštěcí doba pro čítače nebo integrátory, jenž se parametrem 
Typ konfiguruje na „denní (start…konec)“. 
 

Konec Konec je spouštěcí doba pro čítače nebo integrátory, jenž se parametrem 
Typ konfiguruje na „denní (start…konec)“. 
 

Perioda Perioda je doba trvání čítačů nebo integrátorů, jenž se parametrem Typ 
konfiguruje na „periodický (start…konec)“. 
 

Všední dny Ve všední dny v synchronizační době se tímto parametrem konfigurují 
čítače a integrátory na „týdenní“, konfigurují a spustí se s počáteční 
hodnotou 0. 
 

Signál reset Dodatečně, k normálnímu ukončení, se může určit signál, kterým se stav 
čítače a integrátoru nastaví na 0. 
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21.2 Funkce … popis kanálu 
 

 

Přehled 

 
 

Funkce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkcí se rozhodne, zda se zvolený kanál použije jako čítač, integrátor, 
provozní čítač nebo jako vysokorychlostní čítač. 
 
Čítač Binární signál se čítá. 
Integrátor Analogový signál se integruje. 
Provozní čítač Provozní doba se získá uvedeným binárním 

signálem. 
Highspeed čítač B1…B18 K získání dat se použije jeden z max. 6 

rychlých binárních vstupů (B1, B2, B9, B10, 
B17, B16). Podle osazení nejsou k dispozici 
všechny.  

Typ 
 

Typ rozhoduje, kdy se aktuální čítací stav uloží. Podle nastavení musí být 
také zohledněn parametr z kapitoly 21.1 „Všeobecné nastavení“. 
 
Typ Popis 
Periodický Ukončení a nové spuštění se určí parametrem 

Perioda a čas synchronizace. 
Externí Ukončení a nové spuštění se určí parametrem 

Ext. řídící signál. Čítače / integrátory pracují, 
pokud je externí signál na úrovni (HIGH). 

Denní Denním je pevně stanoveno, že čítače / 
integrátory čítají / integrují jeden den (24 
hodin). Ukončení a nové spuštění se určí 
parametrem čas synchronizace. 

Týdenní Týdenním je pevně stanoveno, že čítače / 
integrátory čítají / integrují jeden týden. 
Ukončení a nové spuštění se určí parametrem 
všední dny a čas synchronizace.  
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Typ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ Popis 
Měsíční Denním je pevně stanoveno, že čítače / 

integrátory čítají / integrují jeden měsíc. 
Ukončení a nové spuštění nastane první den 
v měsíci v 00:00 hodin. 

Roční Ročním je pevně stanoveno, že čítače / 
integrátory čítají / integrují jeden rok. Ukončení 
a nové spuštění nastane první den v roce 
v 00:00 hodin. 

Celkový Celkovým je pevně stanoveno, že čítače / 
integrátory čítají/integrují celou dobu podle 
aktuální konfigurace. 

Denní (start…konec) Denním (start...konec) je pevně stanoveno, že 
čítače / integrátory čítají / integrují za 
stanovené období. Ukončení a nové spuštění 
se určí parametrem Start a konec.  

Vstupní signál Vstupním signálem se čítá nebo integruje. Při nastavení funkce 
vysokorychlostní-čítač, není přidělení k dispozici. 
 

Hodnocení Binární signál (čítač) se při každé hodnotě signálu zvýší faktorem 
hodnocení, analogový signál (integrátor) se násobí aktuální hodnotou a 
faktorem hodnocení. Pro funkci režim provozního času není hodnocení 
k dispozici. 
 

Časová 
základna 

Časová základna je k dispozici pouze při funkci integrátor a čítač provozní 
doby. Aktuální měřená hodnota se integruje odpovídající časovou 
základnou. 
 
Sekunda Měřená hodnota se dělí 1 a vše se sečte. 
Minuta Měřená hodnota se dělí 60 a vše se sečte. 
Hodina Měřená hodnota se dělí 3600 a vše se sečte. 
Den Měřená hodnota se dělí 86400 a vše se sečte.

 
 

Prahová 
hodnota 

Je k dispozici jen pro funkci integrátoru. Integrace nastane, pokud aktuální 
měřená hodnota překročí prahovou.  
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Název kanálu Krátké označení analogového vstupu může být max. 7 znaků. Jméno 
kanálu se zobrazí společně s označením kanálu v jednotném zobrazení. 
 

Popis kanálu Popis analogového vstupu, max. 21 znaků. Popis kanálu se zobrazí 
společně se jménem kanálu v jednotném zobrazení 

Ext. řídící 
signál 
 

Výběr, řídícího signálu, když je konfigurován jako typ: externí. 

 

21.3 Jednotky…konfigurace alarmu 
 
Přehled 

 
 

Jednotky Jednoty, které jsou zobrazeny u přijatého signálu, mohou být max. 5 znaků 
dlouhé. Jednotky budou zobrazeny všude, kde se zobrazí měřená hodnota 
v numerické formě. 
 

Formát 
desetinné 
čárky 

Formátem desetinné čárky se určí počet desetinných míst pro numerické 
zobrazení měřené hodnoty. V případě potřeby se přepne automaticky na 
jiný formát. 
 

Počátek / 
konec rozsahu 

Počátkem a koncem rozsahu se určí hranice integrace. Přetečení 
„>>>>>>>>“ a podtečení „<<<<<<<<“ bude takto signalizováno. 
V jednotlivých zobrazení čítačů/integrátoru budou hranice zobrazeny. 
 

Konfigurace 
alarmu 

Otevře podnabídku ke konfiguraci kontroly alarmu. 
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21.4 Konfigurace alarmu 
 
Přehled 

 
 

Status 
 
 
 
 

Status aktivuje kontrolu alarmu. 
 
Zapnuto Kontrola alarmu je aktivní 
Vypnuto Kontrola alarmu je neaktivní  

Typ alarmu  
1 / 2  
 
 
 
 

Pro každý typ alarmu jsou k dispozici „min. alarm“ a „max. alarm“ 
 
Min alarm Alarm nastane při překročení dolní hraniční hodnoty 
Max alarm Alarm nastane při překročení horní hraniční hodnoty  

Mezní 
hodnota 1 / 2  

Mezní hodnoty při kterých nastane alarm. 
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Hystereze Pomocí hystereze se může zamezit kolísání stavu alarmu (opětným, 

krátkodobým sepnutím a vypnutím v důsledku šumu vstupního signálu). 
Každá výše momentální měřené hodnoty musí být při překročení hraniční 
hodnoty tím vyšší, aby se alarm opět zrušil. 
 

Zpoždění 
alarmu 
 

Parametrem se zpozdí hlášení alarmu. 

Text 1/ 
Text 2 

Pro každý druh alarmu existuje text alarmu, jenž se zobrazí v statusbar a 
titlebar přístroje a zapíše se do seznamu událostí. 
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22 Konfigurace - rozhraní 
 
 Pomocí rozhraní komunikuje zapisovač s ostatními systémy (např. PC, 

Setup program nebo PCA komunikační software). 
 

Přehled 

 
 

Rozhraní „Ethernet“ (pozice 6), „RS232/RS485“ (pozice 7) a „RS232 pro 
čtečky čár. kódů“ (pozice 2) jsou sériově integrovány pro zapisovač. 
 

 Podrobný popis všech funkcí rozhraní a protokolů získáte 
v odděleném popisu rozhraní B70.6580.2.0 
 

 

  
-Čtečku čár. kódu je možné připojit také k rozhraní „RS232/RS485“ 
-Také rozhraní „RS232 pro čtečku čár. kódu“ je možné použít pro 
přenos dat mezi PC a zapisovačem. 
-Je možné připojit 2 čtečky čár. kódů na 2 rozhraní. Přečtené znaky 
jsou vyhodnocovány jednou a tou samou funkcí. Tím je např. možné, 
aby se jedna čtečka použila pro spuštění a druhá pro ukončení 
šaržovacího protokolu. 
-Může být připojen pouze jeden modem. 
 

 Dodatečně k těmto kapitolám popsaných konfigurovatelných rozhraní 
je zapisovač vybaven speciálním Setup rozhraním. Také přes toto 
Setup rozhraní je možná komunikace. Spojení mezi PC a 
zapisovačem se provede pomocí PC-rozhraní s TTL/RS232-
převodník nebo PC-rozhraní s USB/TTL-převodník 
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22.1 Ethernet 
 
 Pomocí Ethernet rozhraní se může zapisovač připojit do počítačové sítě. 

Komunikace je prováděna rychlostí 10Mbit/s nebo 100Mbit/s a spojení je 
realizováno konektorem RJ45. 
 

Přehled 

 
 

 
 

Všechna nastavení, týkající se sítě Ethernet, musíte konzultovat se 
správcem sítě. Max. 4 uživatelé smějí současně přistupovat 
k zapisovači. 
Provedou-li se změny v nastavení parametrů Ethernetu, provedete 
se automatický restart přístroje. 
 

DHCP DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) se použije, aby zapisovač 
obdržel IP adresu a další komunikační parametry automaticky z DHCP 
serveru.  
 
Zapnuto DHCP je spuštěno, zapisovač získá IP adresu z DHCP 

serveru 
 
K dalším parametrům, které zapisovač získá z DHCP serveru, patři např. 
maska podsítě, adresa brány atd. 
Po uplynutí doby užívání zaniká platnost IP adresy.  
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 Dotaz na přidělenou IP adresu se nechá zjistit v menu: 
Správce zařízení → Info o přístroji → Eth. info Kapitola 8.3 „Informace o 
zařízení“ 
 

IP adresa Zde se nastaví IP adresa zobrazovače v případě, když je automatické 
přidělení vypnuto. 
 

Maska 
podsítě 

Zde se zadá maska podsítě v případě, když je automatické přidělení 
vypnuto. 
Přístroje patřící do stejné podsítě spolu mohou komunikovat. 
 

Výchozí 
Brána 

Zde se zadá adresa brány v případě, když je automatické přidělení vypnuto. 
Pomocí brány komunikují přístroje, které nepatří do stejné podsítě. 
 

Port Modbus 
TCP 

Adresa portu se musí zadat, když se použije zobrazovací software (Modbus-
tunneling : mimo rámec: Ethernet, uvnitř rámce: Modbus). 
 
Další informace obdržíte v návodu pro obsluhu B70.6580.2.0 
 

DNS-název 
zařízení 

Zde se zadá DNS název zařízení. Díky tomu je zařízení identifikovatelné 
nejen pomocí IP adresy, ale i pomocí DNS jména. 
 

DNS server Zde se zadá adresa instalovaného DNS serveru. DNS server je nutný pro 
rozlišení jmen. 
 

Přenosová 
rychlost 

Zde se konfiguruje komunikační rychlost pro přenos mezi zapisovačem a 
DHCP serverem a ostatními počítači. 

 Přidělená adresa DHCP serveru se může změnit. 
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22.2 RS232/RS485 
 

22.2.1 Všeobecně 
 
Přehled 

 
 

Adresa 
přístroje 

Adresa přístroje se musí pro tento typ spojení vyskytovat pouze jednou (více 
zařízení na jedné sběrnici) 
 

Typ Typ rozhraní, který se použije. 
 

Protokol 
 
 
 
 
 

Protokol, který se použije. 
 
Modbus-slave Zapisovač funguje jako Modbus-Slave. 
Modbus-master Zapisovač funguje jako Modbus-Master.  
Barcode Na rozhraní se připojí čtečka čár. kódů. 

 
 Další informace můžete obdržet v návodu pro použití B70.6580.2.0 

 
Přenosová 
rychlost 

 

 Aby mohla být komunikace např. se Setup programem možná, musí 
být parametry rozhraní na PC a zapisovači stejné. 
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Formát dat 
 
 
 
 
 
 

Formát dat, se kterými rozhraní pracuje. 
 
8-1-bez parity 8 datových bitů, 1 stop bit, žádná parita  
8-1-lichá parity 8 datových bitů, 1 stop bit, lichá parita  
8-1-sudá parity 8 datových bitů, 1 stop bit, sudá parita   

Min. doba 
odezvy 

Minimální doba odpovědi od zapisovače musí být dodržena, dokud není 
vyslána odpověď na datový požadavek. 
 
Pro rozhraní RS232 není tento parametr nutný. 

 

22.2.2 Modbus-Master 
 
Přehled Parametry pod záložkou Modbus-Master se mohou nastavit pouze, když je 

zvolen protokol pro rozhraní RS232/RS485 jako Modbus-Master. 
 

Všeobecně Zde se nastaví přetečení (timeout) a cyklus dotazů (polling cycle). Timeout je 
definován, pokud je obdržen chybný spouštěcí dotaz. Pooling cycle určí, 
v jakých časových rozestupech se budou žádat data ze zařízení typu „Slave“
 

Adr. ext. 
analog. 
hodnoty 

Max. 24 externích analogových vstupů může snímat zapisovač. Pro každou 
analogovou hodnotu se musí konfigurovat následující parametry: 
 
Adresa přístroje Adresa přístroje typu Slave, od kterého se data přijímají.
Adresa Modbus Adresa uvnitř zařízení. Zadává se v hexadecimálním 

tvaru.  
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Počet měřených 
hodnot 

Počet měřených hodnot. Počet 1 znamená, že se budou 
číst v cyklickém stavu měřená hodnota. Pokud se zadá 
hodnota větší než 1, čte se - na základě Modbus adresy 
-  více měřených hodnot a automaticky se rozdělí na 
uvedené externí analogové vstupy (analogové hodnoty). 

Datový formát Výběr v jakém formátu se přijímají data. 
Pro plovoucí formát se uvádí, zda se přenese nejprve 
LSB (least significant bit) nebo MSB (most significant 
bit).  

Ard. ext. bin. 
hodnoty 

Zapisovač může snímat max. 24 externích binárních vstupů. Pro každou 
binární hodnotu se musí konfigurovat následující parametry: 
 
Adresa zařízení Adresa zařízení typu Slave, od kterého se data přijímají.
Modbus-adresa Adresa uvnitř zařízení. Zadává se v hexadecimálním 

tvaru. 
Číslo bitů Bit (b0…b15), který se má načíst. 
Počet bitů Počet čtených bitů. Počet 1 znamená, že se bude 

v cyklickém stavu číst bitová hodnota. Pokud se zadá 
hodnota větší než 1, čte se - na základě Modbus adresy 
-  více bitových hodnot a automaticky se rozdělí na 
uvedené externí binární vstupy (binární hodnoty).  
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Adr. ext. 
textu 
 
 
 
 
 
 

Max. 9 textů může být načítáno v zapisovači. 
 
Adresa přístroje Adresa zařízení typu Slave, od kterého se data přijímají.
Modbus-adresa Adresa uvnitř zařízení. Zadává se v hexadecimálním 

tvaru. 
Počet slov Čtení následuje vždy po slovech, tzn. vždy se načítají 

nejméně dva znaky.  
 

22.3 RS232 pro čtečku čárových kódů 
 
Přehled 

 
 

Nastavení musí odpovídat rozhraní „RS232/RS485“. 
 

 Kapitola 22.2 „RS232/RS485“ 
 

 

 Jakou rychlostí pracuje čtečka, se může zjistit v návodu pro obsluhu 
čtečky čárového kódu. V mnoha případech je max. rychlost 9600. 
 
Čtečka se může použít ke spuštění šarží a k automatickému 
zadávání dat šarží. 
 

 Kapitola 23 „Konfigurace – šarže / zařízení“ 
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23 Konfigurace - šarže / zařízení 
 
 

 
 

 

 Povšimněte si změn mezi skupinou a zařízením (šarže) 
 

 Kapitola 3.3 „Skupinový a podnikový management (šarže)“  
 

  Zobrazení šarží (aktuální a ukončené šarže) je popsáno 
v kapitole 4.9 „Šarže / zařízení“ 

23.1 Všeobecně o šaržích 
 
 Šaržovací protokol umožňuje vytvoření flexibilního formuláře pro popis 

šaržovacího procesu uvnitř zapisovače. Současně mohou být 
zaznamenávány max. tři šarže (pro tři zařízení). 
 
Řízení (start, stop) šaržovacího protokolování se může uskutečnit pomocí 
binárního signálu (řídící signál), ovládacím knoflíkem nebo pomocí čtečky 
čárového kódu. 
 
Další pokyny k digitálním signálům najdete pod: 

 kapitolou 2.7 „Binární signály“ 
 
Další pokyny k řízení pomocí čtečky čár. kódu najdete pod: 

 kapitolou 4.9.3 „Řízení šarží pomocí čtečky čárového kódu 
 
Šaržové protokolování může být na zobrazovači rozděleno do dvou 
zobrazení. K dispozici jsou: 
 
-aktuální šaržovací protokol a  
-ukončené šaržovací protokoly. 
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Text šarže Jak se co může editovat? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 K dispozici, pouze pokud jsou nastaveny příslušné parametry šarží na „textově 
editovatelné“ 
2 Není-li zápis do textu rozhraní funkční, nemá uživatel, který je k přístoji připojen, dostatečná 
práva. 

Texty jsou se mohou editovat 
pomocí Setup-programu. 
 
Zařízení: 
-konfigurace 
-šarže / zařízení 
-všeob. parametry zařízení 
-text levý sloupec 1…10 
 
Setup-software: 
-šarže/zařízení 
-šarže/zařízení 1 
-šarže info 
-řádek 1…10 
-editace 

Číslo šarže lze trvale měnit 
výhradně v přístroji (Menu 
parametry). 
 
Může se měnit dočasně 
v přístroji nebo v Setup-
programu; na konci šarže se 
opět aktivuje vnitřní číslo šarže  
v přístroji. 

Texty se mohou 
editovat v přístroji a 
Setup-programem.  
 
 
Zařízení: 
-konfigurace 
-šarže/zařízení 
-zařízení 1…3 
-řádky 1…10 
-obsah pravého 
sloupce a výrobní 
nastavení 
 
Zařízení: 1
-zobrazení 
-aktuální šarže 
-výběr šarže 
-aktivní editace 
-vybrat pole ovl. 
knoflíkem 
-stlačit ovl. knoflík 
 
Setup-software: 
-šarže/zařízení 
-šarže/zařízení 1…3
-šarže info 
-výběr řádku 
-editování 
 
Setup-software: 
(online):1,2

-vytvořit spojení 
-extra 
-text rozhraní 
-editace textu 
-odeslat 

Při začátku, konci a během 
šaržování, nejsou řádky 
editovatelné. 

 

 - 137 - 



                   B 70.6580.0 Návod k obsluze  

23.2 Všeobecné parametry zařízení 
 
Přehled 

 
 

Počet 
zařízení 
 
 
 
 
 

Parametr definuje počet zařízení, pro které se stanoví šaržovací protokol. 
 
0 Protokolování šarží je vypnuté 
0 … 3 Pro každé aktivní zařízení se stanoví šaržovací protokol  

Komentář Zadaný text se při ukončení šarží zobrazí jako nadpis max. 400 znaků 
dlouhý, který slouží k popisu šarží. Popis se nemůže zadat v přístroji, ale 
pouze v Setup-programu. 
 

Text levého 
sloupce 
01..10 

Parametrem se určí text v levém sloupci šaržovacího protokolu. Text je pro 
všechny zařízení (šaržovací protokoly) stejný. 
 

 Kapitola 4.9 „Šarže / zařízení“ 
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23.3 Zařízení 1…3 
 
Přehled 

 
 

Pro každé zařízení / šarži existuje dodatečně k „všeobecným parametrům 
zařízení“ ještě jeden „všeobecný parametr“ a správa obsahu pravého 
sloupce šaržovacího protokolu. 

 

23.3.1 Všeobecně 
 
Přehled 

 
 

Jméno 
zařízení 

Jméno zařízení – max. 15 znaků dlouhé – se zobrazí v status a titlebar při 
zprávě o aktuálním nebo ukončeném šaržovacím protokolu a může se 
použít jako text šarže v pravém sloupci šaržovacího protokolu. Dodatečně se 
použije v menu Seznam alarmů a událostí. 
 

 Kapitola 4.9 „Šarže / zařízení“ 
 

 Kapitola 6 „Seznam výstrah a událostí“ 
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Spuštění 
šarže 

Parametr učí, jak se protokolování šarží spustí a zastaví 
 
Neaktivní Protokolování šarží se nemůže spustit. 
Ovládací knoflík 
 

Protokolování šarží se může spustit a zastavit pomocí 
ovládacího knoflíku přístroje. 

Binární signál 
 

Protokolování šarží se může spustit a zastavit pomocí 
binárního signálu. 

Čárový kód 
 

Protokolování šarží se může spustit a zastavit pomocí 
čtečky čárového kódu. 

 
 

Řídící signál Aktivace řídícím signálem se je k dispozici pouze, když je protokolování 
šarží spuštěno binárním signálem. 
 

Start po textu Parametr slouží jako spouštěcí značka pro logickou operaci. Je-li text šarže 
logické operace aktivní, může se vložit jeden z 128 vnitřních textů šarží 
přístroje na pozici „Start po textu“ aktuálního protokolování šarže. 
 

 Pokud je nastaven parametr „start šarže“ na binární signál a parametr 
„řídící signál“ na neaktivní, nemůže se protokolování šarží spustit. Pro 
„řídící signál“ musí být vybrán binární signál. 
 

Log. operace 
1…6 

Podle nastavení log. operace se zahrne až 64 různých textů pomocí 
binárního signálu do šaržovacího protokolu. 
K dispozici je celkem 128 textů šarží, které se mohou definovat Setup-
programem. Použité texty šarží se tvoří parametrem „start po textu“ a „log. 
operace“. 

 Používaný text šarže = start textem + log. operace 
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23.3.2 Buňky 1…10 
 
Přehled 

 
 

Obsah 
pravého 
sloupce 

Zde se určí, jak budou texty pravého sloupce šaržovacího protokolu tvořeny.
 
Prázdný Pole zůstane prázdné. 
Pevný text  
 

Použije se pevný text – definovaný výrobcem 

Textový seznam 
 

Použije se jeden z 128 vnitřních textu šarží přístroje. Při 
nové konfiguraci se nejprve zobrazí text výrobního 
nastavení; uživatel musí vybrat příslušný text ze 
seznamu zobrazení „aktuální šarže“. 
 
Texty šarží se mohou definovat Setup-programem.  
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 Text log. 

operace 
Použije se jeden z 128 vnitřních textů šarží přístroje. 
Výběr nastane max. 6ti binárními signály. 
Kapitola 23.3.1 „Všeobecné“ 
 
Jsou-li např. 2 binární signály aktivní, může se přepínat 
mezi 4mi texty; je-li aktivních všech 6 binárních signálů. 
Může se přepínat 64mi různými texty. Platí vztah 2N, 
kde N je počet bin. signálů. 
 
B6 B5 B4 B3 B2 B1 Text 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 1 0 2 
0 0 0 0 1 1 3 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
1 1 1 1 0 0 60 
1 1 1 1 0 1 61 
1 1 1 1 1 0 62 
1 1 1 1 1 1 63 

 
0 = neaktivní nastavení nebo signál není aktivní 
1 = aktivní nastavení a signál je aktivní 
Výstup textu šarže se sčítá s textem ve sloupci. 
 

Název zařízení Název zařízení, který se zobrazí. 
 

 Kapitola 23.3.1 „Všeobecně“ 
 

Číslo kanálu 
zařízení 1…3 

Použije se jedno ze tří čísel šarží. Číslo šarže se zvýší 
na konci šarže. 
 

Start šarže Start (datum a čas) protokolování šarží. 
Konec šarže Konec (datum a čas) protokolování šarží. 
Doba šarže Časový rozdíl mezi startem a koncem.  
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Čárový kód Text zvoleného řádku se doplní textem ze čtečky 
 

 Kapitola 4.9.3 
Externí text 1…9 Text zvoleného řádku se doplní textem z rozhraní.  

Od textu č. Parametr je k dispozici, když je text tvořen v pravém sloupci interním 
textovým seznamem a je první ze seznamu, který může uživatel vybrat. 
 

Do textu č. Parametr je k dispozici, když je text tvořen v pravém sloupci interním 
textovým seznamem a je poslední ze seznamu, který může uživatel vybrat. 
 

Výrobní 
nastavení 

Text výrobního nastavení se přepne na aktuální protokol šarže, když je text 
tvořen v pravém sloupci pomocí „pevného textu“ nebo „čárového kódu“. 
Pokud se změní výrobní nastavení, musí se data aktuálního protokolu šarže 
editovat. K tomu musí být aktivní parametr „Editace textu“. 
 

Textová 
editace 

Parametr umožňuje, aby se mohl změnit text uvnitř aktuálního protokolu 
šarže.  
 
Ne Text se může změnit jen „Obsahem pravého sloupce“ a 

„výrobním nastavením“. 
Ano Text se může dodatečně změnit – pro aktuální protokol 

šarže. Po ukončení je opět aktivní konfigurovaný text.  
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23.4 Připomenutí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Následující tabulka tvoří ještě jednou informace o tom, kterými prostředky se 
mohou konfigurovat jednotlivá textová pole. 
 

Text pole Setup prog. Text editor automaticky rozhraní 
Text v levém 

sloupci ano ano  ano 

Pevný text, 
text. Seznam, 
log složený 
text, název 

zařízení, text 
čtečky, ext. 

text 

ano ano  ano 

Šarže č.  ano ano  
Start šarže, 
Konec šarže   ano  

 

 
 Každý z 10ti řádků je volně volitelný a volně polohovatelný 
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24 Konfigurace - datum a čas 
 

24.1 Časová synchronizace … letní čas 
 
Přehled 

 
 

Čas 
synchronizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametr ovlivňuje přesný čas zapisovače. Ve spojení s binárním signálem 
se může zajistit, aby se současně synchronizovalo více zapisovačů. 
 
Neaktivní Synchronizace není aktivní 
Binární I/O Výběr signálu, kterým se provede synchronizace. 

Při přechodu z nízké do vysoké úrovně dojde 
k synchronizaci. 
Rozhodující jsou pro změnu přesného času sekundy. 
Přesný čas se nastaví max. +-30 sekund. 
 
Př. 12:55:29 → 12:55:00 
      12:55:30 → 12:56:00  

Synchronizace 
při šaržování 

Parametrem se nastaví, zda je přepnutí letního času aktivní či nikoli pro 
dobu šaržování. 
 
Vypnuto Přepnutí letního času je neaktivní 
Automaticky Přepnutí letního času je aktivní  
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Časová zóna 
(GMT) 
 
 
 
 
 
 
 

Parametrem se určí časová zóna, bez nastavení letního času. Nastavení je 
důležité pro vyhodnocení dat softwarem PCA3000. 
 
ČR, Německo 1 h = 60 min 
Anglie 0 
Ukrajina 2 h = 120 min 
Rusko (Moskva) 3 h = 180 min  

Letní čas  
Ne Neprobíhá žádna časová synchronizace, když je 

protokolování šarží aktivní. 
Ano Při běžícím protokolování šarží, probíhá časová 

synchronizace.  
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24.2 Začátek letního času 
 
Přehled 

 
 

Měsíc Zde se zvolí měsíc, ve kterém začíná letní čas. 
 

Den v měsíci 
 
 

Parametr je k dispozici, pokud je nakonfigurován nějaký pracovní den pro 
parametr „Den“. Společně s parametrem „den“ se určí kolikátý pracovní den 
v měsíci letní čas začíná. 
Př. 
Měsíc = březen 
Den v měsíci = poslední 
Den = neděle 
Čas = 02:00 
 
Změna letního času se provede poslední neděli v březnu v 02:00. 
 

Den 
 
 
 
 
 

Parametr určí den v měsíci, při kterém letní čas začíná. 
 
Měsíc 
Neděle 

Pracovní den, při kterém začíná letní čas. Dodatečně 
má vliv na parametr „den v měsíci“. 

1 … 31 Den (datum), při kterém letní čas začíná.  
Čas 
 

Zde se nastaví čas, při kterém letní čas začíná. 

 

 Při nastavení letního času neprobíhá žádná kontrola platnosti. Dbejte 
na správné zadání! 
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24.3 Konec letního času 
 
Přehled 

 
 

Měsíc Zde se zvolí měsíc, ve kterém končí letní čas. 
 

Den v měsíci 
 
 

Parametr je k dispozici, pokud je nakonfigurován nějaký pracovní den pro 
parametr „Den“. Společně s parametrem „den“ se určí kolikátý pracovní den 
v měsíci letní čas končí. 
Př. 
Měsíc = říjen 
Den v měsíci = čtvrtý 
Den = neděle 
Čas = 03:00 
 
Změna letního času se provede čtvrtou neděli v říjnu v 03:00. 
 

Den 
 
 
 
 
 

Parametr určí den v měsíci, při kterém letní čas končí. 
 
Měsíc 
Neděle 

Pracovní den, při kterém končí letní čas. Dodatečně 
má vliv na parametr „den v měsíci“. 

1 … 31 Den (datum), při kterém letní čas končí.  
Čas 
 

Zde se nastaví čas, při kterém letní čas končí. 

 

 Při nastavení letního času neprobíhá žádná kontrola platnosti. Dbejte 
na správné zadání! 
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25 Konfigurace - nedokumentované parametry 
 
Přehled 

 
 

Nezdokumentované parametry tvoří další funkce zapisovače. Smíte je měnit 
jen na výslovný příkaz výrobce zařízení. 
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26 Vkládání textu a hodnot 
 

26.1 Vkládání textu 
 

26.1.1 Vkládání znaků 
 
 Pokud se vybere pole pro zadání textu a stiskne se ovládací knoflík, může 

se zadávat nebo měnit text. 
 

 
 

Kurzor stojí na konci aktuálního natavení. Aktivní znak resp. funkce, která se 
zvolí stiskem ovládacího knoflíku, je zobrazena modře. 
 

 

 
 

 
Dostupné  
znaky 

 

 

 Zobrazené dostupné znaky jsou jen příklad. Můžete si je přizpůsobit 
podle přání v Setup-programu. 
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Vkládání 
znaků 

* Kurzorem pohnout na požadovanou značku a stisknout ovládací knoflík. 
Otevře se další výběrové okno  
 

 
 
* Ovládacím knoflíkem zvolit malé, velké písmeno nebo zamítnutí a stiskem 
ukončit. 
 

 
 

Vkládání 
zvláštních 
znaků. 

Zvláštní znaky se vkládají stejně jako text. 
* Znak „#“ se vybere a zvolí ovládacím knoflíkem. 
 

 
 

Vkládání 
čísel 

* Číslo jedna „1“ se vybere a zvolí ovládacím knoflíkem. 
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Vkládání 
znaků teploty 

* „°“ výběr se provede stiskem ovládacího knoflíku. 
Výběr všech dostupných jednotek teploty se přepíná. Z důvodů lepší 
čitelnosti značek stupňů (°) a jednotek (C nebo F) jsou odděleny.  

 

26.1.2 Vložení mezery 
 
 * Zvolit tlačítko mezery ( ) a stisknut ovládací tlačítko.  

Mezera se vloží napravo od kurzoru. 

26.1.3 Vymazání znaku 
 
 * Zvolit tlačítko smazat ( ) a stisknut ovládací tlačítko.  

Vymazání se provede nalevo od kurzoru. 

26.1.4 Přesun kurzoru 
 
 * Zvolit tlačítka pozice kurzoru ( ) a stisknout ovládací tlačítko.  

 

26.1.5 Vložení textu ze seznamu 
 
 * Posledních 20 zadaných textů (potvrzených klávesou OK) se ukládá do 

paměti přístroje. Pomocí funkce se může seznam vyvolat a vybrat aktuální 
text. 
* Vyvolání seznamu ( ) 
Výběr a zvolení požadovaného textu se provede otočením a stisknutím 
ovládacího knoflíku. 

26.1.6 Ukončení vkládání 
 
 * Vybrat tlačítko OK ( ) a stisknout ovládací tlačítko. 

Vkládání znaků se ukončí. Zadaný text se použije a dialogové okno uzavře. 
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26.1.7 Zrušení vkládání 
 
 * Vybrat tlačítko storno ( ) a stisknout ovládací tlačítko. 

Vkládání znaků se ukončí. Zadaný text se nepoužije a dialogové okno 
uzavře. Dosavadní aktivní nastavení zůstane zachováno. 
 

 

26.2 Vkládání přes výběrové okno 
 
 Pokud je vybráno okno výběru a stiskem ovládacího knoflíku aktivováno, 

může se vybrat text (hodnota) z předem zadaného seznamu. 
 

 
 
Kurzor je nastaven na aktuálním nastavení. 
* Výběr se provede otočením a stiskem ovládacího knoflíku. 
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26.3 Vkládání hodnot 
 

26.3.1 Celé číslo 
 
 Při vkládání celého čísla jsou dvě možnosti: 

-Výběr přes změnu jednotlivého místa nebo 
-Výběr přes zvýšení a snížení 
 

Vkládání 
celého čísla  

Při vkládání ovládacím knoflíkem se nastaví každé místo čísla (jednotky, 
desítky,..) a znaménko. 
 

 
 

Příklad * Otáčením ovládacího knoflíku zvolit „2“ ( ) 
* Stisknout ovládací knoflík 

Místo desítek zčervená a číslo se nyní může měnit ( ). 
* Otáčením ovládacího knoflíku změnit hodnotu a vkládání potvrdit stiskem. 

Místo desítek se změní a zobrazí se opět modře ( ). 
 

Výběr 
zvýšením a 
snížením 

Při vkládání se celkový počet snižuje (dekrementace) nebo zvyšuje 
(inkrementace) pomocí ovládacího knoflíku. 
 

 
 

Příklad * Otáčením ovládacího knoflíku zvolit „13“ ( ). 
* Stisknout ovládací knoflík 
Místo desítek zčervená a číslo se nyní může měnit ( ). 
* Otáčením ovládacího knoflíku změnit hodnotu a vkládání potvrdit stiskem. 
Číslo se změní a zobrazí se opět modře ( ). 
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26.3.2 Reálná čísla 
 
 Při vkládání reálných čísel se zadává ovládacím knoflíkem každé místo čísla 

(jednotky, desítky,…), pozice desetinné čárky a znaménko. 
 

Průběh -nastavit polohu kurzoru 
-vložit číslice nebo pozici desetinné čárky 
Číslice se vkládají napravo od kurzoru. 
 

Nastavení 
polohy 
kurzoru 

* Vybrat kurzor stiskem ovládacího knoflíku. 
Reálné číslo se zobrazí modře. 
* Otáčením ovládacího knoflíku pohnout na požadovanou pozici a stisknout. 
 

Mazání znaků * Nastavit polohu kurzoru 
* Vybrat „Cancel“ a stisknout ovládací knoflík 
Znaky se odstraní nalevo od kurzoru 
 
 

 

 Čísla se vkládají napravo od kurzoru, vymazávají se nalevo od 
kurzoru. 
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27 Příloha 
 

27.1 Čárové kódy 
 

27.1.1 Řízení šarží 
 
Zařízení 1 

 
 

Zařízení 2 

 
 

Zařízení 3 

 
 

Start 

 
 

Stop 

 
 

Reset 
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27.1.2 Text šarží 
 
Název 
výrobku 

SUPER PRODUCT 
 

 
 

 NORMAL PRODUCT 
 

 
 TOOTHED DISK 34 

 

 
 

 AXIS ROD 45 
 

 
 

Čísla 
výrobků 

645736 
 

 
 

 012876 
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 345435 

 

 
 

Čísla 
objednávky 

A83737 
 

 
 

 A4555455 
 

 
 

 A455445 
 

 
 

Personální 
číslo 

4576 
 

 
 

 7665 
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Změny v návodu vyhrazeny výrobcem! 
 

 
 

JUMO GmbH & Co.KG      
Hausadresse:                     
Moltkestrasse 13-31           
36039 Fulda, Germany       
Lieferadresse:                     
Mackenrodtstrasse 14        
36039 Fulda, Germany       
Postadresse:                       
36039 Fulda, Germany 
Telefon: +496616003-0 
Telefax: +496616003-500 
E-mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net

 
 

JUMO Měření a regulace s.r.o. 
Adresa: 
Křídlovická 24a 
60300 Brno, CZ 
Telefon: 541 321 113 
Telefax: 541 211 520 
E-mail: info@jumo.cz  
Internet: www.jumo.cz
 

 
 

JUMO Slovensko s.r.o. 
Adresa: 
Půchovská 8 
831 06 Bratislava, SK 
Telefon: +421 (2) 44871676 
Telefax: +421 (2) 44871676 
E-mail: jumo@stonline.sk
Internet: www.jumo.sk
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