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Wprowadzenie
Modu³ Micromon jest wszechstronnym, prostym w u¿yciu
urz¹dzeniem s³u¿¹cym do monitorowania i zapisu temperatur
oraz innych istotnych parametrów funkcjonowania instalacji
ch³odniczej. Jest on przeznaczony do zastosowania
w obs³udze ma³ych i œrednich obiektów w których mamy do
czynienia z przechowywaniem ¿ywnoœci (np. w niewielkich
supermarketach), wszêdzie tam gdzie musi byæ
udokumentowana zgodnoœæ z odpowiednimi przepisami
dotycz¹cymi przechowywania ¿ywnoœci.

Urz¹dzenie Micromon zaprojektowano maj¹c na uwadze
prostotê obs³ugi. Po wstêpnym skonfigurowaniu mo¿e ono
wyœwietlaæ kolejno stan ka¿dego wejœcia pomiarowego,
natychmiast powiadamiaj¹c sygna³em dŸwiêkowym
i wizualnym wyst¹pienie wszelkich stanów nieprawid³owych.
Wszelkie dalsze szczegó³y dotycz¹ce mierzonych parametrów
mo¿na uzyskaæ przy pomocy przycisków znajduj¹cych siê na
panelu czo³owym. Ponadto uprawniony personel ma mo¿liwoœæ zmian nastaw alarmowych zwi¹zanych z monitorowanymi
parametrami. Rejestrowane dane s¹ przechowywane w pamiêci systemu i mog¹ byæ odczytane lub wydrukowane
w ustalonych odstêpach czasu. Parametry te s¹ dostêpne zarówno lokalnie jak i zdalnie przez zewnêtrzne po³¹czenie
modemowe, które mo¿e równie¿ transmitowaæ generowane alarmy.

Urz¹dzenie Micromon pozwala na ³atwe i szybkie dokonanie podstawowej konfiguracji przez osoby bez  specjalistycznego
przeszkolenia. Po pod³¹czeniu zasilania na ekranie pojawiaj¹ siê informacje, które prowadz¹ u¿ytkownika przez kilka
kolejnych kroków wymaganych do prawid³owego skonfigurowania urz¹dzenia dla typowych aplikacji zwi¹zanych
z monitorowaniem instalacji ch³odniczej (patrz rozdzia³ „Szybka konfiguracja”)

Kolejne rozdzia³y niniejszej instrukcji opisuj¹ urz¹dzenie Micromon, sposób jego szczegó³owej konfiguracji i obs³ugi.
Wskazane jest zapoznanie siê z odpowiednimi rozdzia³ami instrukcji przed podjêciem w³aœciwych czynnoœci obs³ugowych.

Bezpieczeñstwo

Aby unikn¹æ wypadków wynikaj¹cych z niew³aœciwego obchodzenia siê z urz¹dzeniem Micromon, nieprawid³owej instalacji
i obs³ugi nale¿y uwa¿nie przeczytaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Zastosowanie instrukcji
Instrukcja niniejsza ma zastosowanie do modu³u Micromon z wersj¹ oprogramowania B2.2.
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Przegl¹d systemu System Micromon sk³ada siê
z centralnej jednostki monito-
ruj¹cej, do której mo¿na
pod³¹czyæ do 16 czujników
temperatury lub innych
sygna³ów (sygna³y analogowe
pr¹dowe, sygna³y ON/OFF)
zwi¹zanych z dzia³aniem
monitorowanego obiektu.
Dok³adne rozmieszczenie
i typy czujników okreœlane s¹
indywidualnie dla ka¿dej insta-
lacji i uwzglêdniane przy
konfiguracji modu³u Micromon.
Znajomoœæ szczegó³ów z tym
zwi¹zanych nie jest konieczna
do póŸniejszej codziennej
obs³ugi systemu.

Alarmy

Zabezpieczenia

Wydruki

Urz¹dzenie Micromon zapewnia dŸwiêkowe i wizualne alarmy sygnalizowane
je¿eli wartoœæ sygna³u przekroczy uprzednio zaprogramowany poziom. System
mo¿na ustawiæ na sygnalizowanie stanów alarmowych przez po³¹czenie
telefoniczne (zewnêtrzne urz¹dzenie wybieraj¹ce) lub przez modem (w tym
modem GSM wysy³aj¹cy SMSy)

Bezpieczeñstwo dzia³ania jest zagwarantowane przez zastosowanie kodu
dostêpu do nastaw zwi¹zanych z konfiguracj¹ systemu.
W przypadku awarii zasilania, po ustalonym czasie opóŸnienia, uruchamiany
jest alarm. W razie alarmu system mo¿e równie¿ uruchomiæ zewnêtrzne
urz¹dzenie wybieraj¹ce ustalony numer telefonu.
System Micromon zawsze zapewnia bezpieczeñstwo w razie zaniku napiêcia
zasilaj¹cego (za wyj¹tkiem po³¹czenia modemowego).

Wydruk zapisu minitorowanych parametrów jest mo¿liwy poprzez z³¹cze
równoleg³e, pozwalaj¹ce na bezpoœrednie pod³¹czenie drukarki kompatybilnej
ze standardem Epson.
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Funkcje przycisków

Przycisk kasowania alarmu

Kolejne punkty opisuj¹ funkcje przypisane do przycisków znajduj¹cych siê na
panelu czo³owym.

Funkcje podstawowe
Przycisk s³u¿y do kasowania alarmu i wyciszania sygnalizacji dŸwiêkowej.
Czerwone podœwietlenie wyœwietlacza przestaje migaæ i œwieci w sposób
ci¹g³y. Zatrzymana zostaje animacja wskaŸników przekroczenia wartoœci
alarmowej (odpowiednio górnej lub dolnej) znajduj¹cych siê na wyœwietlaczu
w trybie wyœwietlania szczegó³ów wejœcia pomiarowego.

Funkcje dodatkowe
Przycisk ten s³u¿y równie¿ do zmiany funkcji innych przycisków z podstawowych
na dodatkowe.

Funkcje podstawowe
Przycisk s³u¿y do wybrania Menu g³ównego lub powrotu do menu poprzedniego
z ni¿szych poziomów menu.

Funkcje dodatkowe
Kasuje wartoœæ  wprowadzon¹ w polu edycji bez jej zachowywania (klawisz
ESC).

Funkcje podstawowe
Przycisk s³u¿y do wybrania Menu wydruku. Naciœniêcie tego przycisku gdy
wyœwietlana jest lista alarmów/zdarzeñ powoduje wydruk listy.

Funkcje dodatkowe
Zmienia wielkoœæ liter (ma³e/du¿e) lub znak liczb (+/-) w polach edycji.

Funkcje podstawowe
Przycisk s³u¿y do przesuwania podœwietlenia pozycji menu w górê. Gdy
podœwietlona jest pierwsza pozycja menu naciœniêcie tego przycisku powoduje
podœwietlenie ostatniej pozycji bie¿¹cego menu. Ponadto w trybie wpisywania
wartoœci w polu edycji naciœniêcie przycisku zwiêksza aktualn¹ wartoœæ.

Funkcje dodatkowe
Przechodzenie do ekranu dotycz¹cego szczegó³ów kolejnego wejœcia,
przesuwanie kursora w trybie wyœwietlania przegl¹du wejœæ, zoom w trybie
wyœwietlania wykresu.

Funkcje podstawowe
Przycisk s³u¿y do przesuwania podœwietlenia pozycji menu w dó³. Gdy
podœwietlona jest ostatnia pozycja menu naciœniêcie tego przycisku powoduje
podœwietlenie pierwszej pozycji bie¿¹cego menu. Ponadto w trybie wpisywania
wartoœci w polu edycji naciœniêcie przycisku zmniejsza aktualn¹ wartoœæ.

Funkcje dodatkowe
Przechodzenie do ekranu dotycz¹cego szczegó³ów poprzedniego wejœcia,
przesuwanie kursora w trybie wyœwietlania przegl¹du wejœæ, zoom w trybie
wyœwietlania wykresu.

Funkcje podstawowe
Przycisk s³u¿y do przesuwania w lewo kursora w  polu edycji. Ponadto gdy
wyœwietlane informacje przedstawiane s¹ na wiêcej ni¿ jednym ekranie (n.p.
ekrany dot. szczegó³ów kolejnych wejœæ) przycisk ten pozwala na przejœcie do
ekranu poprzedniego.

Funkcje dodatkowe
Przesuwanie kursora w trybie wyœwietlania przegl¹du wejœæ, przesuwanie
kursora wykresu.

Przycisk Menu

Przycisk Wydruk

Przycisk Strza³ka w górê

Przycisk Strza³ka w dó³

Przycisk Strza³ka w lewo
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Przycisk Strza³ka w prawo

Przycisk Enter

Kombinacje przycisków

Bezpieczeñstwo u¿ytkowania

+

+

lub

+

Funkcje podstawowe
Przycisk s³u¿y do przesuwania w prawo kursora w  polu edycji. Ponadto gdy
wyœwietlane informacje zawarte s¹ na wiêcej ni¿ jednym ekranie (n.p. ekrany
dot. szczegó³ów kolejnych wejœæ) przycisk ten pozwala na przejœcie do ekranu
nastêpnego.

Funkcje dodatkowe
Przesuwanie kursora w trybie wyœwietlania przegl¹du wejœæ, przesuwanie
kursora wykresu.

Funkcje podstawowe
Przycisk s³u¿y do wybrania podœwietlonej pozycji menu lub do zatwierdzenia
wartoœci wprowadzonej w polu edycji (klawisz ‘↵ ’).

Funkcje dodatkowe
Blokowanie wejœcia (czasowe wy³¹czanie funkcji alarmu przekroczenia
temperatury), dodawanie kursora wykresu na ekranie wyœwietlaj¹cym wykres,
wybór wejœcia na ekranie przegl¹du wejœæ.

Kasowanie znaku z przesuniêciem kursora w lewo (Backspace).

lub Zmiana kontrastu wyœwietlacza.

Start lub stop skanowania wejœæ w trybie wyœwietlania szczegó³ów lub
przegl¹du wejœæ.

Wprowadzanie znaków specjalnych lub sortowanie i wyœwietlanie alarmów dla
poszczególnych wejœæ na ekranie Szczegó³y wejœcia.

Urz¹dzenie jest bezpieczne w dzia³aniu pod warunkiem prawid³owego monta¿u
systemu i przestrzegania niniejszej instrukcji obs³ugi. We wnêtrzu Micromon
znajduj¹ siê zaciski wysokiego napiêcia, dlatego nie nale¿y otwieraæ obudowy
gdy urz¹dzenie jest pod³¹czone do sieci.
Przed podjêciem jakichkolwiek dzia³añ serwisowych nale¿y upewniæ siê,
¿e od³¹czone zosta³o zasilanie. Osoby obs³uguj¹ce system powinny byæ
odpowiednio przeszkolone. Danfoss nie bierze odpowiedzialnoœci za
jakiekolwiek straty wynik³e w zwi¹zku z niew³aœciwym u¿ytkowaniem urz¹dzenia.
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Szybka konfiguracja
Jêzyk

Zegar

Nazwa instalacji

Iloœæ wejœæ pomiarowych

Typ aplikacji

Po pierwszym za³¹czeniu zasilania na wyœwietlaczu urz¹dzenia Micromon
pojawiaj¹ siê kolejne ekrany pozwalajace na szybk¹ konfiguracjê. Poni¿ej
opisane s¹ kolejne kroki, jakie nale¿y wykonaæ aby przeprowadziæ szybk¹
konfiguracj¹. W dalszej czêœci niniejszej instrukcji opisano pozosta³e nastawy,
które mo¿na zmieniæ w dowolnym momencie przechodz¹c do pe³nego menu
konfiguracji.
Aby wybraæ jêzyk komunikatów nale¿y przesun¹æ pole wyboru za pomoc¹
przycisków ‘ ’,‘ ’,‘ ’ lub ‘ ’ zaznaczaj¹c w³aœciwy skrót (jêzyk polski - PL).
Nastêpnie nacisn¹æ przycisk ‘↵ ’ aby przejœæ do kolejnego ekranu.

Aby ustawiæ aktualn¹ datê i godzinê nale¿y przejœæ kursorem do
odpowiedniego pola za pomoc¹ przycisków ‘ ’ i ‘ ’, a nastêpnie odpowiednio
zmieniæ wyœwietlan¹ wartoœæ przyciskami ‘ ’ lub ‘ ’ i zatwierdziæ now¹
wartoœc przyciskiem ‘↵ ’. Przejœcie do nastêpnego ekranu po naciœniêciu
przycisku ' '.

Aby wpisaæ nazwê instalacji (obiektu) nale¿y przesuwaæ kursor przyciskami ‘ ’
i ‘ ’, a nastêpnie za pomoc¹ ‘ ’ lub ‘ ’ wybraæ odpowiedni¹ literê. Przejœcie
do nastêpnego ekranu po naciœniêciu przycisku ' '.

Nale¿y wpisaæ iloœæ wykorzystanych wejœæ pomiarowych. Odpowiedni¹ wartoœæ
wybraæ za pomoc¹ przycisków ‘ ’ i ‘ ’. Przejœcie do nastêpnego ekranu po
naciœniêciu przycisku ‘↵ ’.

Uwaga: nale¿y uwzglêdniæ tylko wejœcia pomiaru temperatury i sygna³ów ON/
OFF. Jeœli do urz¹dzenia bêd¹ pod³¹czane sygna³y 4-20mA to odpowiednia
konfiguracja wejœæ mo¿liwa jest tylko przez menu pe³nej konfiguracji, pod
warunkiem, ¿e dane wejœcie nie zosta³o wykorzystane w szybkiej konfiguracji.

Nale¿y okreœliæ typ aplikacji dla ka¿dego z wykorzystanych wejœæ pomiarowych
(zgodnie z iloœci¹ wejœæ wprowadzon¹ na poprzednim ekranie). Za pomoc¹
przycisków ‘ ’ i ‘ ’ nale¿y przesuwaæ kursor na kolejne wejœcia i przyciskami
‘ ’ i ‘ ’ wybraæ w³aœciwy dla danego wejœcia typ aplikacji ustawiaj¹c w
odpowiednim miejscu znak wyboru. Przejœcie do nastêpnego ekranu po
naciœniêciu przycisku ' '.

Nale¿y okreœliæ nastawy alarmowe dla trzech typów aplikacji. S¹ to nastawy
globalne, tak wiêc zarówno limity alarmowe jak i zw³oka sygnalizacji alarmu
bêd¹ wa¿ne dla wszystkich wejœæ przypisanych dla okreœlonego typu aplikacji
(zgodnie z wyborem dokonanym na poprzednim ekranie).

Za pomoc¹ przycisku ‘↵ ’ nale¿y wybraæ zmieniany parametr i przyciskami ‘ ’
i ‘ ’ zmieniæ odpowiednio wartoœæ jego nastawy. Przejœcie do nastêpnego
ekranu po naciœniêciu przycisku ' '.

Ekran ten zawiera podsumowanie nastaw  wprowadzonych przez u¿ytkownika
w trakcie szybkiej konfiguracji. Naciœniêcie przycisku ‘↵ ’ spowoduje ostateczn¹
akceptacjê ustawionej konfiguracji, natomiast przycisk ‘ ’ pozwala powróciæ
do jej zmian.
Jeœli konfiguracja danego wejœcia zmieni siê w stosunku do ustalonej przy
szybkiej konfiguracji (patrz  „Ustawianie szczegó³ów wejœcia”) znak wyboru
wyœwietlany dla tego wejœcia bêdzie uzupe³niony kropk¹ .

Nastawy alarmowe

Podsumowanie
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Naciœniêcie przycisku ‘ ’ pozwala przejœæ do pe³nej konfiguracji (patrz dalej),
która pozwala  na szczegó³owe ustawienie konfiguracji ca³ego urz¹dzenia tj.
wejœæ pomiarowych i pozosta³ych funkcji.

Naciœniêcie przycisku ‘↵ ’ zatwierdza nastawy wprowadzone w szybkiej
konfiguracji i uruchamia dzia³anie urz¹dzenia. W ka¿dej chwili mo¿na przejœæ
do pe³nej konfiguracji wybieraj¹c ponownie ekran podsumowuj¹cy szybk¹
konfiguracjê (Szybka konfiguracja w menu g³ównym) i naciskaj¹c przycisk ‘ ’.

Pe³na konfiguracja pozwala na dostêp do szczegó³owych nastaw zwi¹zanych
z wejœciami pomiarowymi i innych nastaw zwi¹zanych z dzia³aniem urz¹dzenia
Micromon.

Wprowadzanie has³a
Przy zmianie jakichkolwiek nastaw dostêpnych w menu pe³nej konfiguracji
najpierw trzeba wprowadziæ prawid³owy kod dostêpu (has³o). Fabrycznie
wprowadzony kod to 291. Mo¿e byæ on zmieniony na inny, wybrany dowolnie
przez u¿ytkownika (patrz dalej).
Wpisanie has³a nastêpuje poprzez wprowadzanie znaków w pojawiaj¹cym siê
polu edycji za pomoc¹ przycisków  ‘ ’ lub ‘ ’. Przejœcie do kolejnych znaków:
‘ ’ lub ‘ ’. Zatwierdzenie has³a nast¹pi po naciœniêciu ‘↵↵↵↵↵ ’.

Nazwa instalacji jest wyœwietlana na ekranach Przegl¹d wejœæ, Historia
alarmów , Zapis zdarzeñ i na ró¿nych wydrukach.
W celu ustawienia nazwy wybierz opcjê Nazwa instalacji z menu Konfiguracja.

Nazwê instalacji wpisujemy wprowadzaj¹c odpowiednie znaki w danym polu
edycji przyciskami ‘ ’ lub ‘ ’ oraz przesuwaj¹c kursor w prawo i lewo
przyciskami ‘ ’ lub ‘ ’. Jeœli chcemy skasowaæ znak przed kursorem
naciskamy jednoczeœnie ‘ ‘ i . Naciœniêcie przycisków ‘ ‘ i ‘ ‘ pozwala na
zmianê niektórych znaków na typowe dla wybranego jêzyka (np. ¹, ê, ³). Gdy
nazwa instalacji jest kompletna zatwierdzamy j¹ naciskaj¹c ‘↵↵↵↵↵ ’. Od tej pory przy
ka¿dym nastêpnym wyœwietleniu ekranu Przegl¹d wejœæ nazwa instalacji bêdzie
siê pojawia³a w nag³ówku ekranu.

Pomiar temperatury mo¿e byæ wykonywany w jednostkach Celsjusza lub
Fahrenheita. W celu ustawienia jednostek, nale¿y nacisn¹æ ‘↵ ’ aby ustawiæ
kursor w polu Jednostka temp. i u¿ywaj¹c przycisków ‘  ’ lub ‘ ’ wybraæ
w³aœciw¹ jednostkê temperatury.

Format daty mo¿e byæ ustawiony jako ‘DD/MM’ lub ‘MM/DD’. W celu ustawienia
formatu daty, nale¿y nacisn¹æ ‘↵ ’ aby ustawiæ kursor na polu Format daty
i u¿ywaj¹c przycisków ‘  ’ lub ‘ ’ wybraæ odpowiedni format daty.

Powrót do menu Pe³na konfiguracja nastêpuje po naciœniêciu przycisku ' '.

Do ustawiania szczegó³ów konfiguracji poszczególnych wejœæ nale¿y wybraæ
opcjê Konfiguracja wejœcia z menu Konfiguracja . Na ekranie Konfiguracja
wejœcia po lewej stronie u góry widnieje numer wejœcia, którego dany ekran
dotyczy.

Wybór numeru wejœcia
Do ustawienia numeru wejœcia s³u¿¹ przyciski ‘ ’ i ‘ ’. Dla ka¿dego numeru
wejœcia wyœwietlane s¹ aktualne ustawienia tego wejœcia.

Gdy wybrano w³aœciwy numer wejœcia nale¿y nacisn¹æ przycisk ‘↵ ’ . Kursor
przeskoczy do pola Nazwa. Wpisywanie nazwy realizowane jest przez
wpisanie odpowiednich liter w polu edycji przyciskami ‘ ’ lub ‘ ’. W pole
to mo¿na wpisaæ maksymalnie 18 znaków.
W celu skasowania znaku przed kursorem naciskamy jednoczeœnie przyciski
‘ ‘ i ‘ ’, a zmiany wielkoœci liter realizujemy przyciskiem ‘ ‘. Gdy nazwa pun-
ktu jest kompletna nale¿y nacisn¹æ ’↵↵↵↵↵ ’. Aktywne pole edycji przeskoczy do
nastêpnego pola.

Pe³na konfiguracja

Nazwa instalacji

Ustawianie jednostek temperatury

Ustawianie formatu daty

Konfiguracja wejœcia

Nazwa
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Typy wejœæ okreœlone w trakcie szybkiej konfiguracji mog¹ zostaæ
zmodyfikowane, mo¿na równie¿ okreœliæ typ dla wejœæ nie objêtych szybk¹
konfiguracj¹.
Aby ustawiæ typ wejœcia naciskamy przycisk ‘↵ ’, a¿ do momentu podœwietlenia
pola Typ. Kod typu przedstawia rodzaj urz¹dzenia / elementu przy³¹czonego do
tego wejœcia. U¿ywaj¹c przycisków ‘ ’ lub ‘ ’ wybraæ mo¿na odpowiedni typ.
Dostêpne typy dla danego wejœcia zale¿¹ od wstêpnych nastaw
wprowadzonych w trakcie szybkiej konfiguracji.

MroŸnia, Ch³odnia:
RTD czujnik temperatury Pt1000 (-100 to +100°C)
EKS czujnik temperatury PTC – EKS111 (-35 to +85°C)

Styki:
NO styki normalnie otwarte
NC styki normalnie zamkniête

Wy³ wejœcie nie u¿ywane

W celu wpisania symbolu jednostki pomiarowej wciskamy odpowiedni¹ iloœæ
razy przycisk ‘↵↵↵↵↵ ’ do momentu podœwietlenia pola Jedn.
Nazwê jednostek wpisaæ mo¿na u¿ywaj¹c przycisków ‘ ’ lub ‘ ’ wybieraj¹c
kolejne znaki i przesuwaj¹c kursor w polu edycji w prawo i lewo przyciskami ’ '
lub ‘ ’.
Uwaga: Pole Jedn. Jest polem wy³¹cznie tekstowym i nie ma ¿adnego wp³ywu
na dzia³anie systemu.
Kasowanie znaku przed kursorem nast¹pi po jednoczesnym naciœniêciu
przycisków ‘ ‘ i ‘ ’, a zmiana wielkoœci liter po naciœniêciu przycisku ‘ ‘.
Gdy nazwa jednostki jest kompletna nale¿y nacisn¹æ ‘↵↵↵↵↵ ’. Aktywne pole edycji
przeskoczy do nastêpnego pola.

W sposób opisany powy¿ej nale¿y wybraæ numer wejœcia. Naciskaæ przycisk
‘↵↵↵↵↵ ’, a¿ do momentu podœwietlenia pola Wys. W tym polu nale¿y wpisaæ
wartoœæ graniczn¹ przy której (i powy¿ej której) za³¹czany bêdzie alarm.
U¿ywaj¹c klawiszy ‘ ’ lub ‘ ’ wybieraæ mo¿na znaki z listy, a przy pomocy
klawiszy ‘ ’ lub ‘ ’ przechodziæ na s¹siednie pozycje zmian. Gdy alarm
wysoki zosta³ ustawiony nale¿y zatwierdziæ go klawiszem ‘↵↵↵↵↵ ’. Aktywne pole
edycji przeskoczy do nastêpnego pola.
Podobnie wpisaæ nale¿y wartoœæ w polu Nis. Ustawiæ tu mo¿na wartoœæ przy
której (i poni¿ej której) za³¹czany bêdzie alarm. Po zatwierdzeniu wpisanej
wartoœci klawiszem ‘↵↵↵↵↵ ’ aktywne pole zmian przeskoczy do nastêpnego pola.
W polu OpóŸn ustawiæ mo¿na opóŸnienie sygnalizacji alarmu. Ustawiana jest
tu wartoœæ czasu jaki musi up³yn¹æ od przekroczenia limitu (w minutach) po
którym za³¹czany bêdzie alarm.

Wydruk aktualnego stanu wejœæ jest wykonywany dla wybranych wejœæ o okre-
œlonej porze lub na ¿¹danie z Menu wydruku lub po naciœniêciu przycisku ‘ ‘.
Wydruk ten uwzglêdnia tylko wejœcia zawieraj¹ce odpowiednie ustawienie
w polu Zapis dostêpnym na ekranie dotycz¹cym konfiguracji ka¿dego z wejœæ.
Do wyboru s¹ nastêpuj¹ce ustawienia:

Wy³       Stan wejœcia nie bêdzie drukowany.
Czas.       Stan wejœcia bêdzie uwzglêdniony tylko na wydrukach okresowych.
Rêczn.      Stan wejœcia bêdzie uwzglêdniony tylko na wydrukach na ¿¹danie.
Za³       Zapis rejestratora bêdzie uwzglêdniony zarówno na wydrukach

      okresowych, jak i wydrukach na ¿¹danie.

Wyboru odpowiedniego ustawienia w polu Zapis dokonaæ mo¿na podobnie
jak poprzednio przechodz¹c do niego za pomoc¹ przycisku ‘↵↵↵↵↵ ’, U¿ywaj¹c
przycisków ‘ ’ lub ‘ ’ wybraæ mo¿na odpowiednie ustawienie i zatwier-
dziæ je ponownie naciskaj¹c ‘↵↵↵↵↵ ’.

Wydruk wg zarejestrowanych zapisów stanu wejœæ wykonywany jest o okreœlo-
nej porze lub na ¿¹danie z Menu wydruku lub po naciœniêciu przycisku ‘ ‘.
Wydruk ten uwzglêdnia tylko wejœcia zawieraj¹ce odpowiednie ustawienie
w polu Wykres dostêpnym na ekranie dotycz¹cym konfiguracji ka¿dego
z wejœæ.

Konfiguracja limitów
alarmowych

Stan wejœæ (Zapis)

Rejestrator (Wykres)

Opcje wydruków

Jednostki pomiarowe

Typ wejœcia
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Do wyboru s¹ nastêpuj¹ce ustawienia:

Wy³    Wykres nie bêdzie drukowany.
Czas.    Wykres bêdzie uwzglêdniony tylko na wydrukach okresowych.
Rêczn.  Wykres bêdzie uwzglêdniony tylko na wydrukach na ¿¹danie.
Za³    Wykres bêdzie uwzglêdniony zarówno na wydrukach okresowych,

   jak i wydrukach na ¿¹danie.
Wyboru odpowiedniego ustawienia w polu Wykres dokonaæ mo¿na podobnie
jak poprzednio przechodz¹c do niego za pomoc¹ przycisku ‘↵↵↵↵↵ ’, U¿ywaj¹c
przycisków ‘ ’ lub ‘ ’ wybraæ mo¿na odpowiednie ustawienie.

Wejœcie pomiarowe mo¿e byæ skonfigurowane do pomiaru sygna³u
pr¹dowego 4-20mA, który mo¿e pochodziæ z dowolnego przetwornika np.
ciœnienia, temperatury, wilgotnoœci, poziomu lub t.p. Konfiguracja taka dotyczy
tylko wejœæ, które nie zosta³y wybrane w trakcie szybkiej konfiguracji.
Nale¿y wiêc wybraæ numer wejœcia dla którego typ okreœlony jest  jako Wyl.
a nastêpnie wybraæ z listy dostêpnych typ 420:

420 wejœcie 4-20mA

Uwaga:  w celu pomiaru sygna³u 4-20mA oprócz w³aœciwej konfiguracji wejœcia
nale¿y odpowiednio zmieniæ pozycjê zwory przy listwie zaciskowej wewn¹trz
obudowy odpowiadaj¹cej danemu wejœciu pomiarowemu.

Wejœcie 4-20mA jest pasywne. Wymaga zewnêtrznego zasilania 12-24V.
Ustawienia domyœlne: 0 do 100 (0=4mA i 100=20mA). Wartoœci graniczne mo-
g¹ byæ modyfikowane po zatwierdzeniu przyciskiem ‘↵ ’ wyboru typu 420, gdy
wyœwietli siê odpowiednie okno. Wprowadzane wartoœci odpowiadaj¹ce
sygna³owi 4 i 20mA mog¹ odpowiadaæ mierzonemu parametrowi i dotyczyæ:
temperatury, ciœnienia, przep³ywu, wilgotnoœci, poziomu itp. Micromon przeliczy
i wyœwietli odpowiedni¹ wartoœæ proporcjonalnie do zmierzonego sygna³u
i wprowadzonych wartoœci granicznych.

Opcja ta pozwala zmieniæ kody dostêpu na trzech poziomach: Has³o
podstawowe, Has³o u¿ytkownika, Has³o lokalne. Mo¿na tu równie¿ uaktywniæ
zabezpieczenie has³em funkcji blokowania wejœcia (opcja Zablokowane
alarmy) oraz kalibracji wejœcia (opcja Offset). Has³a podstawowe i lokalne
pozwalaj¹ na dostêp do wszystkich ekranów konfiguracji. Has³o u¿ytkownika
umo¿liwia dostêp tylko do opcji Godzina /Data z Menu G³ównego. Fabryczne
ustawienia hase³ pokazane s¹ na rysunku obok.

Z menu Konfiguracja nale¿y wybraæ opcjê Zmiana has³a.

Przyciskiem ‘↵↵↵↵↵ ’ nale¿y ustawiæ kursor na modyfikowanym polu.
U¿ywaj¹c przycisków ‘ ’ lub ‘ ’ mo¿na ustawiæ w polach odpowiednie znaki,
a przyciskami, ‘ ’ lub ‘ ’ przesuwaæ kursor w prawo lub w lewo.
Uwaga: Has³o lokalne mo¿e sk³adaæ siê wy³¹cznie z cyfr.

Jednoczesne u¿ycie przycisków ‘ ‘ i ‘ ’ kasuje znak przed kursorem.
Do zmiany wielkoœci liter s³u¿y przycisk ‘ ‘. Przycisk ‘↵↵↵↵↵ ’ zatwierdza has³o,
a przycisk [symbol] powoduje powrót do menu Konfiguracja.

Aby zabezpieczyæ has³em dostêp do blokowania wejœcia lub kalibracji nale¿y
przyciskiem ‘↵↵↵↵↵ ’ ustawiæ kursor odpowiednio w polu Zablokowane alarmy lub
Offset, a nastêpnie przyciskiem ‘ ’ lub ‘ ’ wybraæ opcjê Tak. Opcja Nie daje
swobodny dostêp do blokowania wejœcia lub odpowiednio do jego kalibracji.

Nastawy zwi¹zane z wydrukami maj¹ znaczenie tylko gdy do urz¹dzenia
Micromon pod³¹czono bezpoœrednio drukarkê. Jeœli drukarka nie jest
pod³¹czona istotna jest jedynie nastawa dotycz¹ca czêstotliwoœci próbkowania
na wykresie.
W celu konfiguracji parametrów zwi¹zanych z wydrukami i rejestratorem nale¿y
wybraæ opcjê Rejestrator /Wykres z menu Konfiguracja. Przyciskiem ‘↵↵↵↵↵ ’ nale¿y
ustawiæ kursor na modyfikowanym polu. U¿ywaj¹c przycisków ‘ ’ lub ‘ ’
mo¿na ustawiæ w polach odpowiednie znaki, a przyciskami, ‘ ’ lub ‘ ’
przesuwaæ kursor w prawo lub w lewo.

Rejestrator/Wykres

Zmiana has³a

Pomiar sygna³u 4-20mA
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Znaczenie poszczególnych pól:

Interwa³ druk. zapisu Okreœla odstêpu czasu pomiêdzy kolejnymi
wydrukami aktualnego stanu wejœæ
(godziny : minuty).

Start drukowania Okreœla godzinê i dzieñ tygodnia kiedy ma siê
rozpocz¹æ automatyczne drukowanie. (Bêdzie
drukowany tylko stan wejœæ maj¹cych ustawione
w polu Zapis opcjê Czas. lub Za³ – patrz menu
Konfiguracja wejœcia).

Interwa³ druk. wykresu Okreœla odstêp czasu pomiêdzy kolejnymi
wydrukami wykresu wg zapisu rejestratora.

Start drukowania Okreœla godzinê i dzieñ tygodnia kiedy ma siê
rozpocz¹æ automatyczne drukowanie. (Bêdzie
drukowany tylko stan wejœæ maj¹cych ustawione
w polu Wykres opcjê Czas. lub Za³ – patrz menu
Konfiguracja wejœcia).

Próbkowanie na wykr. Okreœla czêstotliwoœæ z jak¹ rejestrator zapisuje
aktualny stan wejœæ. Minimalna czêstotliwoœæ
zapisu to 1 minuta, maksymalna 120 minut.

Czêstotliwoœæ próbkowania wp³ywa na iloœæ danych, które bêd¹ wpisywane do
pamiêci urz¹dzenia i czas przez jaki bêd¹ one dostêpne do odczytu

Czêstotliwoœæ próbkowania (w minutach) 1 3 10 15
080Z8171 (8 wejœciowy) 1,7 5,2 17,3 25,8
080Z8172 (16 wejœciowy) 1 3 10 14,9

Czas przechowywania danych w miesi¹cach

Opcja ta s³u¿y do konfiguracji powiadamiania przez modem. Z menu
Konfiguracja nale¿y wybraæ Powiadamianie przez modem.

Jeœli do urz¹dzenia Micromon jest pod³¹czony modem, mo¿na wprowadziæ do
5 numerów, pod które zadzwoni system w przypadku wyst¹pienia alarmu.
Poszczególne alarmy wykryte dla konkretnych wejœæ mog¹ byæ przekierowane
na ró¿ne numery telefonów. Mo¿liwe jest tak¿e powiadomienie na pager
odpowiedniego pracownika obs³ugi. Obs³ugiwane s¹ trzy typy pagerów –
tonowe, numeryczne, alfanumeryczne. Mo¿na tak¿e zdefiniowaæ wiadomoœæ,
jaka bêdzie wys³ana.
Uwaga: Obs³uga protoko³u TAP pagera nie jest dostêpna we wszystkich
krajach.

Do wyboru kolejnego numeru konfiguracji modemu  s³u¿¹ przyciski ‘ ’ lub ‘ ’

W tym polu nale¿y okreœliæ odpowiedni typ urz¹dzenia zwi¹zanego z wybranym
numerem kolejnym konfiguracji. Dostêpne typy :

-brak- Blokuje wyjœcie modemowe

GSM SMS Oznacza, ¿e pod³¹czony jest modem GSM. Wysy³a wiadomoœci
tekstowe na telefon komórkowy i odbiera wiadomoœci.
Szczegó³owe informacje dostêpne s¹ w osobnym dokumencie.

KOMPUTER Oznacza, ¿e pod³¹czony jest komputer (bezpoœrednio lub zdalnie)
z zainstalowanym oprogramowaniem Central Station. Jeœli linia
jest zajêta, numer bêdzie wybierany do czterech razy (8 bitów, brak
parzystoœci, 1 bit stopu).

AKM Oznacza, ¿e pod³¹czony jest komputer (bezpoœrednio lub zdalnie)
z zainstalowanym oprogramowaniem AKM. Jeœli linia jest zajêta
próby wybrania numeru bêd¹ kontynuowane; po ka¿dych 10
próbach przekaŸnik alarmu bêdzie resetowa³ modem.

Uwaga: zasilanie modemu powinno byæ pod³¹czone przez styk przekaŸnika
alarmu (patrz dodatek A).

Powiadamianie przez modem

Dialout

Typ
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BEEPER Oznacza, ¿e numer odpowiada urz¹dzeniu typu beeper. System
dzwoni pod wskazany numer i roz³¹cza siê. Numer bêdzie
wybierany dwukrotnie.

MESSAGE7 Oznacza, ¿e pod³¹czony jest 7-bitowy modem z drukark¹. (7 bitów,
parzystoœæ, 1 bit stopu) (u¿ywany we Francji)

MESSAGE8 Oznacza, ¿e pod³¹czony jest 8-bitowy modem z drukark¹. (8 bitów,
brak parzystoœci, 1 bit stopu) (u¿ywany w Wielkiej Brytanii)

PAGER7S Oznacza, ¿e pod³¹czony jest pager z 7-bitowym protoko³em TAP.
Wyœwietla wiadomoœæ, któr¹ mo¿na odpowiednio zdefiniowaæ
w polu Info. (7 bitów, parzystoœæ, 1 bit stopu).

PAGER7M Tak samo jak PAGER7S ale wysy³a wiadomoœæ do 4 razy.

PAGER8S Oznacza, ¿e pod³¹czony jest pager z 8-bitowym protoko³em TAP.
Wyœwietla wiadomoœæ, któr¹ mo¿na odpowiednio zdefiniowaæ
w polu Info. (8 bitów, brak parzystoœci, 1 bit stopu).

PAGER8M Tak samo jak PAGER8S ale wysy³a wiadomoœæ do czterech razy.

Nale¿y wprowadziæ odpowiedni dla ka¿dego urz¹dzenia numer telefonu.
Wstawienie znaku przecinka ‘,‘ powoduje przerwê ok. 2-4 sekund pomiêdzy
zg³oszeniem sygna³u linii telefonicznej i wybraniem numeru. Jeœli wstawiony
zostanie znak ‘w‘ modem bêdzie czeka³ na sygna³ linii przed wybraniem
numeru.

Aby zosta³a wys³ana wiadomoœæ na pager nale¿y, oprócz numeru telefonu
serwera TAP, podaæ dwie informacje :
- kod I/D pagera (zwykle oznaczony na pagerze)
- wiadomoœæ, jaka ma byæ wys³ana na pager

Za pomoc¹ odpowiednich kodów, do wiadomoœci mo¿na do³¹czyæ dodatkowe
informacje:

\S nazwa instalacji
\A ostatni komunikat alarmowy
\C liczba alarmów i wyciszonych alarmów w formacie 2/4
\R enter
\L wysuw linii (line feed)
\\ znak \
// znak /
\N nazwa wyjœcia

Typwy przyk³ad wiadomoœci:
123456\R Alarm at \S = \A\R

Wiadomoœæ na wyœwietlaczu pagera nr 123456 bêdzie wygl¹daæ nastêpuj¹co:
Alarm at Danfoss Superstore = 24 Fresh Fish   6.4 Hi > 6.0

Pole Info ograniczone jest do 30 znaków.

Za pomoc¹ przycisków ‘ ’ lub ‘ ’ nale¿y wybraæ opcjê wysy³ania informacji
tylko o alarmach lub o alarmach i alarmach usuniêtych.

Aby powróciæ do menu Konfiguracja nale¿y nacisn¹æ ‘ ’.

W tym miejscu wprowadzane s¹ nastawy konfiguruj¹ce modem o ile jest on
pod³¹czony. Z menu Konfiguracja nale¿y wybraæ opcjê Konfiguracja modemu.

Przyciski  ‘ ’ lub ‘ ’ s³u¿¹ do ustawiania w polu odpowiedniej szybkoœci
³¹cza, przycisk ‘↵↵↵↵↵ ’ przesuwa okienko do nastêpnego pola.

Info

Konfiguracja modemu

Baud Rate

Wyœlij

Numer
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W tym miejscu nale¿y wprowadziæ ci¹g znaków inicjalizuj¹cy modem do wybie-
rania numeru. Przyciski  ‘ ’ lub ‘ ’ s³u¿¹ do ustawiania w polach odpowie-
dnich znaków, przyciski ‘ ’ lub ‘ ’ przesuwaj¹ kursor w lewo lub w prawo.

W tym miejscu nale¿y wprowadziæ ci¹g znaków konfiguruj¹cy modem do od-
bierania po³¹czeñ. Przyciski  ‘ ’ lub ‘ ’ s³u¿¹ do ustawiania w polach odpo-
wiednich znaków, przyciski ‘ ’ lub ‘ ’ przesuwaj¹ kursor w lewo lub w prawo.

Uwaga: informacje na temat dostêpnych komend dla danego modelu
modemu znaleŸæ mo¿na w jego dokumentacji.

Aby powróciæ do menu Konfiguracja nale¿y nacisn¹æ ‘ ’.

Funkcja ta s³u¿y do automatycznej zmiany czasu na letni i zimowy.
Przyciski  ‘ ’ lub ‘ ’ s³u¿¹ do wyboru odpowiedniej opcji:

Tryb Wy³ - funkcja wy³¹czona
Auto-US - daty zmian wg standardu amerykañskiego
Auto-EU - daty zmian wg standardu europejskiego
Rêczn.- daty zmian ustawiane dowolnie

Start Data zmiany czasu zimowego na letni

Koniec Data zmiany czasu letniego na zimowy

Godz. Begin - godzina o której nastêpuje zmiana
Offset - o ile godzin zmienia siê czas

Prezentacja Przegl¹du wejœæ na ekranie Micromon jest jego domyœlnym trybem
pracy. Przegl¹d wejœæ prezentuje równoczeœnie stan wszystkich wejœæ
pomiarowych w postaci odpowiednich ikon. Przegl¹d ten mo¿na równie¿
uaktywniæ wybieraj¹c w Menu g³ównym opcjê Przegl¹d wejœæ. Wyœwietli siê
ekran, który przedstawia ka¿de aktywne wejœcie jako jedn¹ z poni¿szych ikon,
w zale¿noœci od stanu danego wejœcia.

   – wejœcie aktywne, stan normalny
   – wejœcie aktywne w stanie alarmu
  – wejœcie zablokowane (czasowa blokada alarmu)

W celu wyboru dowolnego wejœcia nale¿y umieœciæ kursor na ikonie
wybieranego wejœcia, korzystaj¹c z przycisków ‘  ‘ lub ‘  ‘. Po prawej stronie
ekranu jest wyœwietlany numer oraz aktualny stan/temperatura zaznaczonego
kursorem wejœcia.

Aby poznaæ wiêcej szczegó³ów dotycz¹cych danego wejœcia nale¿y umieœciæ na
nim kursor i przycisn¹æ ‘↵↵↵↵↵ ’. Wyœwietlony zostanie ekran - Szczegó³y wejœcia.

Uwaga: Je¿eli dla danego wejœcia wprowadzono kalibracjê (offset), to bêdzie to
zaznaczone obecnoœci¹ ikony ‘ ’, po prawej stronie wartoœci opisuj¹cej
aktualny stan wejœcia.

Obserwacja stanu danego wejœcia w sposób ci¹g³y jest mo¿liwa po
zaznaczeniu ikony danego wejœcia na ekranie Przegl¹d wejœæ i naciœniêciu ‘↵↵↵↵↵ ’.
Spowoduje to wyœwietlenie ekranu Szczegó³y wejœcia.

W celu wyboru kolejnego wejœcia u¿yj przycisku ‘ ’. Aby wybraæ poprzednie
wejœcia naciœnij przycisk ‘ ’. Numer wejœcia wyœwietlony bêdzie w górnym
lewym rogu ekranu, natomiast stan wejœcia wiêksz¹ czcionk¹ w centralnej
czêœci ekranu. Tekst i symbole wyœwietlane po prawej stronie ekranu maj¹
nastêpuj¹ce znaczenie:

- wskazuje wartoœæ nastawy górnego limitu alarmowego. Je¿eli
czêœæ symbolu jest przewijana (animacja) oznacza to
przekroczenie limitu.

- wskazuje wartoœæ opóŸnienia alarmu w minutach. Je¿eli
wskazówki na tarczy zegara obraca siê (animacja) oznacza to,
¿e wejœcie jest w stanie alarmu, lecz nastawiony czas opóŸnie-
nia jeszcze nie up³yn¹³.

Obs³uga za pomoc¹ wbudowanej
klawiatury
Przegl¹d wejœæ

 Szczegó³y wejœcia

Wybieranie

Odbieranie

Daylight Saving
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- wskazuje wartoœæ nastawy dolnego limitu alarmowego. Je¿eli
czêœæ symbolu  jest przewijana (animacja) oznacza to
przekroczenie limitu.

- wskazuje typ wejœcia

Pole obok typu wejœcia s³u¿y do sygnalizacji stanu zablokowania alarmów dla
danego wejœcia.

- alarmy zablokowane

- alarmy zablokowane, wych³adzanie
(limit alarmowy przekroczony)

Przyciski ‘ ’ lub ‘ ’ pozwalaj¹ wróciæ do Menu g³ównego, natomiast przy-
cisk ‘ ’ umo¿liwia wyœwietlenie wykresu przedstawiaj¹cego zarejestrowany
zapis wartoœci mierzonych przez wybrane wejœcie.

Podczas wyœwietlania ekranu Szczegó³y wejœcia naciœniêcie przycisku '' '
spowoduje pokazanie siê okna wyboru okresu wydruku.  U¿ywaj¹c przycisków
‘ ’, ‘ ’, ‘ ’ i ‘ ’ wprowadŸ potrzebne dane okreœlaj¹ce punkty graniczne
drukowanego zapisu. Przycisk ‘↵ ’ pozwala na poruszanie siê miêdzy polami.

Ponowne naciœniêcie przycisku '' ' spowoduje wydruk zapisu rejestratora dla
danego wejœcia pomiarowego w postaci tabelarycznej za okres
odpowiadaj¹cy wprowadzonym punktom granicznym.

Format wydruku pokazano poni¿ej:

Zablokowanie wejœcia w taki sposób, by nie generowa³o alarmu nastêpuje
w trybie wyœwietlenia Szczegó³ów wejœcia przez przyciœniêcie ‘↵ ’. Wyœwietli siê
napis wymagaj¹cy potwierdzenia blokady. U¿ywaj¹c przycisku ‘ ’ lub ‘ ’
wybierz odpowiedŸ i przyciœnij ‘↵ ’. Wyœwietlenie siê symbolu  obok typu
wejœcia informuje o jego blokadzie. Aby odblokowaæ wejœcie nale¿y powtórzyæ
powy¿sz¹ procedurê.
Jeœli dla zablokowanego wejœcia nast¹pi przekroczenie limitu alarmowego
bêdzie to sygnalizowane animowan¹ strza³k¹ obok symbolu blokady wejœcia .
Dostêp do funkcji blokowania wejœcia mo¿e byæ zabezpieczony has³em.
Zabezpieczenie to mo¿e byæ uaktywnione na ekranie Zmiana has³a.

Wszystkie wejœcia modu³u Micromon mog¹ byæ kalibrowane indywidualnie
(tzw. offset), co pozwala skompensowaæ np. opornoœæ przewodów.
Kalibracja jest przeprowadzana oddzielnie dla ka¿dego punktu i mo¿na to
wykonaæ wy³¹cznie z klawiatury Micromon. Odczyt wartoœci wprowadzonego
offsetu mo¿e byæ dokonany równie¿ zdalnie.
Kalibracja, o ile jest potrzebna, powinna byæ wykonywana w trakcie
uruchamiania systemu wy³¹cznie przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie
kwalifikacje i upowa¿nione przez firmê Danfoss.
Wszystkie punkty dla których przeprowadzono kalibracjê, bêd¹ sygnalizowaæ to
ikon¹ ‘ ’,zarówno na ekranie Szczegó³y wejœcia jak równie¿ Przegl¹d wejœæ.

Kalibracja wejœcia

Blokowanie wejœcia

Wydruk zapisu rejestratora dla
pojedynczego wejœcia
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Aby wyœwietliæ graficzny zapis stanu wybranego wejœcia nale¿y na ekranie
Szczegó³y wejœcia przycisn¹æ przycisk ‘ ’. Spowoduje to wyœwietlenie
wykresu.
Skala czasu na wykresie zale¿y od ustawionego okresu próbkowania (zapisu
parametrów). I tak dla okresu 15 minut wykres obejmie swoim zakresem 1
dobê.
Aby wyœwietliæ wykresy z kolejnych dni nale¿y u¿yæ przycisków ‘ ’ lub ‘ ’.
Przyciski ‘ ’ lub ‘ ’ umo¿liwiaj¹ obejrzenie wykresów dla pozosta³ych wejœæ.
Przycisk ‘↵ ’ powoduje pojawienie siê kursora, który mo¿e byæ przesuwany
w lew¹ i praw¹ stronê ekranu, co pozwala odczytaæ stan wejœcia i
odpowiadaj¹cy mu czas odczytu w bie¿¹cej jego pozycji. Informacja ta pojawia
siê w prawym górnym rogu ekranu. Dodatkowo, przesuniêcie kursora do
koñca ekranu (w lewo lub w prawo) spowoduje przejœcie odpowiednio na
poprzedni¹ lub nastêpna stronê wykresu.
W celu zawê¿enia lub rozszerzenia wyœwietlanego na pojedynczym ekranie
okresu pomiarowego (zoom) nale¿y u¿yæ przycisków ‘ ’ lub ‘ ’. Mo¿na wybraæ
nastêpuj¹ce przedzia³y czasowe:

 45 minut 12 godz. 4 tygodnie
1,5 godz. 1 doba 12 tygodni
3 godz. 3.5 dnia 11 miesiêcy
6 godz. 1 tydzieñ

Aby zakoñczyæ funkcjê zoom nale¿y usun¹æ kursor naciskaj¹c ponownie
przycisk ‘↵↵↵↵↵ ’. Wciœniêcie przycisku ' ' spowoduje powrót do ekranu
Szczegó³y wejœcia.
W celu wydrukowania wykresu gdy jest on wyœwietlany nale¿y przycisn¹æ

przycisk ' ', co spowoduje przes³anie wykresu do bezpoœrednio pod³¹czonej
drukarki (przed wydrukowaniem wykresu nale¿y usun¹æ z ekranu kursor).

Je¿eli pojawi siê jeden lub wiêcej alarmów, za³¹czy siê sygna³ dŸwiêkowy,
a ekran bêdzie miga³ na czerwono. Ikony wejœæ, dla których pojawi³ siê alarm,
bêd¹ pulsowaæ. Je¿eli pod³¹czono drukarkê wydrukowane mog¹ zostaæ: czas,
stan wejœcia i szczegó³y dotycz¹ce alarmu .
Je¿eli w zadanym czasie nie wciœniêto przycisku ‘ ’, to mo¿na zaprogramo-
waæ automatyczne za³¹czanie zewnêtrznego urz¹dzenia alarmowego lub urz¹-
dzenia powiadamiania telefonicznego (je¿eli urz¹dzenie takie jest pod³¹czone)

W celu wy³¹czenia sygna³u dŸwiêkowego i migaj¹cego na czerwono ekranu
nale¿y przycisn¹æ przycisk ‘ ’. SprawdŸ przyczynê alarmu, wybieraj¹c ekran
Szczegó³y wejœcia, dla wejœcia znajduj¹cego siê w stanie alarmu i sprawdza-
j¹c jego stan oraz ustawione alarmy. Aby ca³kowicie skasowaæ alarm nale¿y
najpierw znaleŸæ jego przyczynê i usun¹æ j¹.
Je¿eli nie znaleziono przyczyny alarmu oznacza to, ¿e ust¹pi³a ona samoistnie
(np. temperatura powróci³a do wymaganego poziomu). W takim przypadku
wejœcie przestanie migaæ.
Je¿eli nie ma stanów alarmowych na innych wejœciach stan alarmu zostanie
skasowany.

Aby wyœwietliæ Menu g³ówne nale¿y u¿yæ przycisku ‘ ’ (jeœli to konieczne
nacisn¹æ powtórnie). Do zaznaczenia opcji w Menu g³ównym s³u¿¹ przyciski
‘ ’ lub ‘ ’, wybór opcji nast¹pi po naciœniêciu ‘↵↵↵↵↵ ’ lub ‘ ’.
Uwaga: Opcje, przy których znajduje siê znak  s¹ zabezpieczone przez
has³o.

Wybór tej opcji powoduje wyœwietlenie ekranu prezentuj¹cego przegl¹d
wszystkich wejœæ (patrz wy¿ej).

Aby wyœwietliæ historiê alarmów nale¿y w Menu g³ównym wybraæ opcjê Historia
alarmów. Wyœwietli siê lista alarmów, przy czym najnowsze alarmy
usytuowane s¹ na pocz¹tku listy.
Mo¿na przejrzeæ ostatnie 999 alarmów.
Ka¿dy alarm ma swój numer od 1 do 999, godzinê i datê (numeracja
ponownie zaczyna siê od 1 po osi¹gniêciu liczby 999). Lista przedstawia
informacje o alarmach dla wszystkich punktów.

Historia alarmów

Przegl¹d wejœæ

Menu g³ówne

Wyciszanie i kasowanie alarmu

Stan alarmu

Wykresy



16 Instrukcja obs³ugi RS.8A.Y3.49          © Danfoss 01-2003  Micromon

Dwa symbole ‘ ’ na dole ekranu wskazuj¹, ¿e lista ma dalsze pozycje. Lista
mo¿e byæ przewijana w obie strony przy pomocy przycisków ‘ ’ i ‘ ’.
Aby uwzglêdniæ zapis zdarzeñ na liœcie alarmów u¿yj przycisku ‘↵↵↵↵↵ ’.

Aby wyœwietliæ listê alarmów tylko dla jednego wejœcia nale¿y wybraæ ekran
Szczegó³y wejœcia i przycisn¹æ równoczeœnie  i . Wyœwietli siê lista
wszystkich alarmów dotycz¹cych tylko wybranego wejœcia.

Aby wyœwietliæ zapis zdarzeñ zwi¹zanych z dzia³aniem Micromon (np. zmiany
konfiguracji) nale¿y w Menu g³ównym wybraæ opcjê Zapis zdarzeñ. Na ekranie
wyœwietli siê lista zdarzeñ, przy czym najnowsze zdarzenia znajd¹ siê na
pocz¹tku listy.
Mo¿na przejrzeæ ostatnich 100 zdarzeñ. Listê przewija siê przy pomocy
przycisków ‘ ’ i ‘ ’.

Opcja pozwala na przeprowadzenie szybkiej konfiguracji Micromon jak
opisano wy¿ej.

Opcja pozwala wyœwietliæ szczegó³y dotycz¹ce wersji oprogramowania i wersji
sprzêtowej danego egzemplarza Micromon. Powrót do Menu g³ównego
nast¹pi samoczynnie po ok. 1 minucie lub natychmiast po naciœniêciu
dowolnego przycisku.

Pod³¹czona drukarka umo¿liwia uzyskanie szeregu wydruków w
skondensowanej formie. Aby rozpocz¹æ wydruk nale¿y nacisn¹æ przycisk ‘ ’.
Wyœwietlone zostanie Menu wydruku.

Opcja ta pozwala wydrukowaæ aktualny stan wszystkich wejœæ.
Uwaga: Bêd¹ drukowane tylko te wejœcia, dla których funkcjê Zapis ustawiono
na Za³ lub Rêczn.

Opcja ta pozwala wydrukowaæ kolejno indywidualne wykresy dla ka¿dego
wejœcia. Nale¿y w Menu wydruku wybraæ opcjê Wykres wed³ug zapisu wejœæ.
Pojawi siê okno wyboru okresu wydruku. U¿ywaj¹c przycisków ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’
i ‘ ’ wprowadŸ potrzebne dane. Przycisk ‘↵↵↵↵↵ ’ pozwala na poruszanie siê miêdzy
polami.
Na ekranie wyœwietli siê informacja o drukowaniu. Dane zostan¹ przes³ane do
drukarki.

Uwaga: Bêd¹ drukowane wykresy tylko tych wejœæ dla których funkcjê Wykres
ustawiono na Za³ lub Rêczn.

Opcja ta pozwala wydrukowaæ listê wszystkich alarmów i zdarzeñ. Drukowana
jest najpierw lista alarmów, a potem lista zdarzeñ.

Z Menu wydruku wybierz opcjê Historia alarmów. Pojawi siê ekran wyboru
okresu wydruku. U¿ywaj¹c przycisków ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’ i ‘ ’ wprowadŸ potrzebne
dane.Przycisk ‘↵↵↵↵↵ ’ pozwala na poruszanie siê miêdzy polami.
Na ekranie wyœwietli siê informacja o drukowaniu. Dane zostan¹ przes³ane do
drukarki.

Ka¿dy alarm ma swój numer (od 1 do 999), godzinê i datê. Opis przedstawia
informacjê dla ka¿dego punktu.

Podobnie dla ka¿dego zdarzenia podany jest czas i data oraz opis bêd¹cy
krótk¹ informacj¹ o zdarzeniu.

Uwaga: Ten wydruk mo¿e zaj¹æ trochê czasu i wymagaæ odpowiedniej iloœci
papieru.

Aktualny stan wejœæ

Wykres wed³ug zapisu wejœæ

Historia alarmów

Szybka konfiguracja

Wersja oprogramowania

Menu wydruku

Lista alarmów poszczególnych wejœæ

Zapis zdarzeñ
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Informacja o konfiguracji

Akcja alarmu

W kolumnie St (Stan) mog¹ byæ drukowane ró¿ne kody, których znaczenie
podano poni¿ej:

 ok brak usterek
 Wys alarm wysoki
 Inh blokada
 Nis alarm niski
 Off wejœcie wy³¹czone
 OC sygna³ poza zakresem (w górê)
 SC sygna³ poza zakresem (w dó³)

Kody drukowane na wykresie, w kolumnie Powód, maj¹ nastêpuj¹ce
znaczenia:

B³¹d usterka czujnika
> alarm wysoki (wartoœæ wy¿sza ni¿ górny limit)
< alarm niski (wartoœæ ni¿sza ni¿ dolny limit)

Opcja ta umo¿liwia wydruk wszystkich informacji o aktualnej konfiguracji
Micromon.

Gdy urz¹dzenie Micromon generuje nowy alarm aktywowane s¹ nastêpuj¹ce
wyjœcia (kana³y) sygnalizuj¹ce stan alarmowy.

Wyjœcie Opis Akcja
PrzekaŸnik alarmowy nr 1 
(do za³¹czania zewnêtrznego urz¹dzenia 
wybieraj¹cego nr telefonu)
PrzekaŸnik alarmowy nr 2
(do za³¹czania zewnêtrznego urz¹dzenia 
alarmowego)

Sygna³ dŸwiêkowy Wewnêtrzna syrena Jak dla PrzekaŸnika 1
Podœwietlenie Czerwone podœwietlenie ekranu Jak dla PrzekaŸnika 2
Miganie Migaj¹ce czerwone podœwietlenie 

ekranu
Jak dla PrzekaŸnika 1

Modem 1-5 Po³¹czenia modemowe Ł¹czy z wybranym numerem gdy wyst¹pi 
alarm

PrzekaŸnik 1 (DIALOUT) Aktywny przy ka¿dym nowym alarmie do 
czasu naciœniêcia przycisku wyciszenia

PrzekaŸnik 2 (Rep Alarm) Aktywny gdy trwa alarm 
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Konserwacja
Czyszczenie Aby utrzymaæ Micromon w czystoœci nale¿y systematycznie odkurzaæ jego

powierzchniê zewnêtrzn¹.
Do czyszczenia nie u¿ywaæ œrodków czyszcz¹cych zawieraj¹cych wosk,
rozpuszczalniki lub materia³ œcierny. Powa¿niejsze zabrudzenia nale¿y usuwaæ
za pomoc¹ ³agodnego detergentu.
Urz¹dzenie Micromon powinno byæ serwisowane wy³¹cznie przez
wykwalifikowany personel. Nale¿y upewniæ siê, czy wszelkie wymieniane
elementy spe³niaj¹ wymogi bezpieczeñstwa takie jak elementy oryginalne.

Uwaga: Urz¹dzenie wyposa¿one jest w akumulatory. Jako zamienniki nale¿y
u¿ywaæ wy³¹cznie akumulatorów dostarczanych przez producenta.

Serwis

Pe³ny zestaw znaków Alfanumeryczny zestaw znaków
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Dodatek A

Typ po³¹czenia AKM

Wprowadzenie Oprogramowanie Danfoss AKM u¿ywane do obs³ugi systemów
ADAP-KOOL  jest przygotowane do odbioru alarmów wysy³anych przez
urz¹dzenie Micromon. Standardowa procedura wysy³ania alarmu przez
modem realizowana przez urz¹dzenie Micromon ró¿ni siê jednak od tej
realizowanej przez modu³y AKA nale¿¹ce do systemu ADAP-KOOL ,
gdy¿ nie jest tak tolerancyjna wobec nieprawid³owoœci dzia³ania
modemu. Urz¹dzenie Micromon ponawia próby wys³ania wiadomoœci
maksimum 8 razy. Modu³y AKA podejmuj¹ próby po³¹czenia bez
ograniczenia ich iloœci. Ponadto modu³ AKA mo¿e sterowaæ zasilaniem
modemu za pomoc¹ jednego z wbudowanych przekaŸników. W ten
sposób modem bêdzie resetowany przez urz¹dzenie AKA po ka¿dym
nieudanym po³¹czeniu, a ponadto raz na 6 godzin niezale¿nie od
podejmowanych prób po³¹czeñ.
Typ po³¹czenia AKM zosta³ wprowadzony w urz¹dzeniu Micromon po to,
aby jego dzia³anie odpowiada³o po³¹czeniom realizowanym przez
modu³y AKA w systemie ADAP-KOOL .

Urz¹dzenie Micromon posiada dwa przekaŸniki s³u¿¹ce normalnie do
sygnalizowania stanów alarmowych. PrzekaŸnik 2 (REP ALARM) mo¿e
byæ wykorzystany do sterowania zasilaniem modemu. Poniewa¿
nominalnie przekaŸnik ten mo¿e byæ obci¹¿any pr¹dem 1A przy napiêciu
24V, wiêc nale¿y go wykorzystaæ do za³¹czania obwodu niskiego
napiêcia zasilaj¹cego modem, za transformatorem. Nie wolno pod³¹-
czaæ do tego przekaŸnika napiêcia sieciowego!

Pod³¹czenie modemu
do Micromon

Konfiguracja po³¹czeñ

Ustawienia Akcji Alarmu

Ustawienia
Powiadamiania przez modem

Typ Nastawa Uwagi
PrzekaŸnik 2 Tryb:  00000000 Umo¿liwia sterowanie zasilania modemu

Tryb:  wg potrzeb Ustawienie 11111111 wykorzystuje modem 24h na dobê
OpóŸn.:  0 s OpóŸnienie miêdzy alarmem a pierwsz¹ prób¹ wybierania n-ru
Trwanie: 0 s OpóŸnienie przed kolejn¹ prób¹ wybierania n-ru
Kasowanie: Czas Kontynuuje próby po³¹czenia a¿ do skutku

Modem n

Dialout: Nastawa Uwagi
Typ: AKM Jak dla typu Komputer  lecz nieograniczona iloœæ prób
Numer: wg potrzeb Nr telefonu modemu ³¹cz¹cego z  programem AKM

Pager info: Puste pole

1 – 5:

Wejœcie
 G³ówny
 Adaptor



20 Instrukcja obs³ugi RS.8A.Y3.49          © Danfoss 01-2003  Micromon

Literatura
Informacja techniczna
RC.8A.U - ogólne informacje nt. Micromon

Instrukcja
RI.8G.A - instrukcja monta¿owa

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnoœci za mo¿liwe b³êdy w katalogach, broszurach i innych materia³ach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia.
Zamienniki mog¹ byæ dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach ju¿ uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich spó³ek. Danfoss, logotyp
Danfoss s¹ znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrze¿one.

Danfoss Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (0-22) 755-06-06
Telefax: (0-22) 755-07-01
http://www.danfoss.pl
e-mail: chlodnictwo@danfoss.pl


