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Wprowadzenie

Modu³ m2 jest wszechstronnym, prostym w u¿yciu urz¹dze-
niem s³u¿¹cym do monitorowania i zapisu temperatur oraz
innych istotnych parametrów funkcjonowania instalacji ch³o-
dniczej. Jest on przeznaczony do zastosowania w obs³udze
ma³ych i œrednich obiektów w których mamy do czynienia
z przechowywaniem ¿ywnoœci (np. w niewielkich supermar-
ketach), wszêdzie tam gdzie musi byæ udokumentowana
zgodnoœæ z odpowiednimi przepisami dotycz¹cymi przecho-
wywania ¿ywnoœci. Ka¿dy taki obiekt mo¿e byæ wyposa¿ony
we w³asne, ró¿norodne urz¹dzenia steruj¹ce.

System m2-LON zaprojektowano maj¹c na uwadze prostotê
obs³ugi. Po wstêpnym skonfigurowaniu mo¿e wyœwietlaæ
kolejno stan ka¿dego wejœcia pomiarowego, natychmiast
powiadamiaj¹c sygna³em dŸwiêkowym i wizualnym wyst¹-
pienie wszelkich stanów nieprawid³owych. Wszelkie dalsze
szczegó³y dotycz¹ce parametrów funkcjonowania instalacji
mo¿na uzyskaæ przy pomocy klawiatury m2.
Ponadto uprawniony personel ma mo¿liwoœæ zmian nastaw
parametrów, dotycz¹cych zarówno sterowania jak i monito-
rowania obiektu. Rejestrowane parametry s¹ przechowywa-
ne w pamiêci systemu i mog¹ byæ odczytane lub wydrukowa-
ne w ustalonych odstêpach czasu.
Parametry te s¹ dostêpne zarówno lokalnie jak i zdalnie
przez zewnêtrzne po³¹czenie modemowe, które mo¿e
równie¿ transmitowaæ generowane alarmy.

Kolejne rozdzia³y niniejszej instrukcji opisuj¹ urz¹dzenie m2,
sposób jego konfiguracji i obs³ugi. Wskazane jest zapozna-
nie siê z odpowiednimi rozdzia³ami instrukcji przed podjê-
ciem w³aœciwych czynnoœci obs³ugowych.

Bezpieczeñstwo

Aby unikn¹æ wypadków wynikaj¹cych z niew³aœciwego
obchodzenia siê z urz¹dzeniem m2, nieprawid³owej
instalacji i obs³ugi nale¿y uwa¿nie przeczytaæ niniejsz¹
instrukcjê.
Zastosowanie instrukcji

Instrukcja niniejsza ma zastosowanie do modu³u
m2 (dwusystemowego) z wersj¹ oprogramowania
B2.2.
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Przegl¹d systemu System m2 sk³ada siê z centralnej jednostki monitoruj¹cej, do której
mo¿na pod³¹czyæ do 16 czujników temperatury lub innych sygna³ów
(sygna³y analogowe pr¹dowe, sygna³y ON/OFF) zwi¹zanych z instalacj¹
oraz maksymalnie 99 sterowników EKC 201/301/331 w sieci LON
i urz¹dzenia dodatkowe w sieci TP RS485.
Dok³adne rozmieszczenie i typy czujników i sterowników okreœlane
s¹ indywidualnie dla ka¿dej instalacji i uwzglêdniane przy konfiguracji
modu³u m2. Znajomoœæ szczegó³ów z tym zwi¹zanych nie jest konieczna
do póŸniejszej codziennej obs³ugi systemu.

Urz¹dzenie m2 zapewnia dŸwiêkowe i wizualne alarmy sygnalizowane
je¿eli wartoœæ sygna³u przekroczy uprzednio zaprogramowany poziom.
W okresie nocnym system mo¿na ustawiæ na sygnalizowanie stanów
alarmowych przez po³¹czenie telefoniczne (zewnêtrzne urz¹dzenie
wybieraj¹ce) lub przez modem.

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 m2 zawsze zapewnia bezpieczeñstwo w razie zaniku napiêcia
zasilajacego (za wyj¹tkiem po³¹czenia modemowego).

Urz¹dzenie m2 posiada podtrzymanie bateryjne, pozwalaj¹ce
kontynuowaæ zapis parametrów w razie awarii zasilania. W takim
przypadku podœwietlenie ekranu jest wy³¹czone, ale wyœwietlanie
parametrów nadal funkcjonuje.
W razie wyst¹pienia w tym czasie alarmu zarówno sygna³ dŸwiêkowy jak
i migaj¹cy na czerwono ekran bêd¹ sygnalizowaæ alarm. Ekran miga na
czerwono co 5 sekund, a¿ do skasowania alarmu.

Uwaga: W przypadku zaniku zasilania trwaj¹cego ponad 1 godzinê
urz¹dzenie przerwie zapis parametrów i wykrywanie stanów alarmowych.
Jednak wszystkie zapisane w pamiêci dane zostan¹ zachowane i nie s¹
w takiej sytuacji tracone.

System m2 mo¿e w sumie monitorowaæ maksimum do 99 punktów
pomiarowych, w tym do 99 sterowników EKC201/301/331 w sieci LON
i urz¹dzenia dodatkowe w sieci TP RS485.

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

Z³¹cze szeregowe RS232 (9 pin) umo¿liwia, albo bezpoœrednie
po³¹czenie z komputerem osobistym (PC) , albo z modemem który
pozwala na zadalne po³¹czenie z komputerem.

Komputer PC pod³¹czony do systemu (bezpoœrednio lub przez modem)
wyposa¿ony w odpowiednie oprogramowanie pozwala odczytaæ
monitorowane parametry i alarmy, oraz zmieniæ nastawy zwi¹zane
z konfiguracj¹ urz¹dzenia.

Alarmy

Zabezpieczenia

Podtrzymanie bateryjne

Po³¹czenia zewnêtrzne
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1 Pojemnoœæ rejestratora zapisuj¹cego dane zale¿y od wielkoœci
pamiêci zainstalowanej w m2.
2 Je¿eli zanik zasilania trwa d³u¿ej ni¿ 1 godzinê nast¹pi przerwa
w rejestracji danych i sygnalizacji alarmów. Wszystkie dotychczasowe
dane pozostan¹ w pamiêci.

Kolejne punkty opisuj¹ funkcje przypisane do przycisków znajduj¹cych
siê na panelu czo³owym m2.

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.

Dane techniczne

m2

Funkcje przycisków

Przycisk kasowania alarmu

N ap iêcie  zas ilan ia 2 30 V +10 /-1 5%  a .c 50 -6 0H z
W yœ w ie tla cz Gra ficzny LC D , 24 0  x 6 4
Obs ³ug a Przycis ki n a  p an e lu  czo ³ow ym

czu jn ik i tem p e ra tu ry PT10 00  i PTC
s ygn a ³y cyfro w e On/Off
s ygn a ³y 4 -20  m A
s ie ci LON  o ra z TP R S4 8 5

D ok³a dn oœ æ po m ia ru  z czu jn ik iem  PT10 00 L ep s z n i¿ +/- 1 °C  w  zakres ie  o d  -80  do  +8 0°C
R e je s tracja  da nych Maks . po jem n oœ æ  do  8  MB 1

Prze ka Ÿn ik a la rm u Obci¹ ¿en ie : 2 4  V / 50 H z, 1A
Z³¹ cze  d ruka rki R ów n o le g ³e  [s ta nd ard  E ps on ]
Po d trzym a n ie  ba te ryjn e 1  g o dzin a 2

R S3 23
L ON  o ra z TP  (R S4 85 )

Jêzyki a ng ie ls ki, n iem ie cki, fra ncu s ki, po ls ki i inn e
W  cza s ie  tra ns po rtu : -2 0  d o  +7 0°C
W  cza s ie  p racy:          0  d o  +55 °C
W ilg o tn oœ æ                  2 0 -8 0% R H

Obu do w a IP  2 0
Mas a 1 .6 5  kg

W e jœ cia  s yg na ³ów

Tra ns m is ja  da nych

Tem p era tu ra  o to cze n ia
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Przyciski Menu

Przycisk wydruku

Przycisk Strza³ka w górê

Przycisk Strza³ka w dó³

Przycisk Strza³ka w lewo

Przycisk Strza³ka w prawo

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 kolejnego ekranu menu dotycz¹cego szczegó³ów
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 kolejnego ekranu menu dotycz¹cego szczegó³ów
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 (np. 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.

Funkcje podstawowe
Przycisk s³u¿y do przesuwania w prawo kursora w  polu edycji. Ponadto
gdy wyœwietlane informacje zawarte s¹ na wiêcej ni¿ jednym ekranie
(np. 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.
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Przycisk Enter

Kombinacje przycisków

Bezpieczeñstwo u¿ytkowania

+

+

lub

+

+

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).

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 m2 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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Obs³uga za pomoc¹ wbudowanej klawiatury
Przegl¹d wejœæ Aby wyœwietliæ równoczesnie stan wszystkich wejœæ nale¿y w Menu

g³ównym wybraæ opcjê Przegl¹d wejœæ. Wyœwietli siê ekran Przegl¹d
wejœæ, który przedstawia ka¿de aktywne wejœcie jako jedn¹ z poni¿szych
ikon, w zale¿noœci od stanu danego wejœcia.

 - wejœcie aktywne, stan normalny
 - wejœcie zablokowane (czasowa blokada alarmu)
 - wejœcie aktywne w stanie alarmu
 - wejœcie w stanie odtajania
 - wejœcie w stanie ch³odzenia po odtajaniu

Uwaga: Je¿eli w systemie jest wiêcej ni¿ 20 wejœæ to dodatkowe linie
wejœæ wyœwietlone zostan¹ poni¿ej pierwszych 20 wejœæ (maks. do 99
wejœæ).

W celu wyboru dowolnego wejœcia nale¿y umieœciæ kursor na symbolu
wybieranego wejœcia, korzystaj¹c z przycisków ‘ ’ lub ‘ ’. Po prawej
stronie ekranu jest wyœwietlany numer oraz aktualny stan/temperatura
zaznaczonego kursorem wejœcia.
Wybranie funkcji Skanowanie przegl¹du spowoduje automatyczne prze-
mieszczanie siê kursora kolejno po wszystkich aktywnych wejœciach wy-
œwietlanych na ekranie Przegl¹d wejœæ, przy czym kursor zatrzymuje siê
na 3s na ka¿dym wejœciu, aby mo¿na by³o odczytaæ jego aktualny stan.

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 lewej stronie wartoœci
opisuj¹cej aktualny stan wejœcia.

Obserwacja stanu danego wejœcia w sposób ci¹g³y jest mo¿liwa po
wybraniu w Menu g³ównym opcji Szczegó³y wejœcia lub te¿ z poziomu
Przegl¹du wejœæ, po wybraniu wejœcia 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 opóŸnienia jeszcze nie up³yn¹³.

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

wskazuje typ wejœcia

wskazuje czy wejœcie skonfigurowano dla alarmu
„lokalnego” czy „zdalnego”

 - lokalne - alarmy s¹ zg³aszane
wg konfiguracji alarmów w m2

 - zdalne - alarmy s¹ zg³aszane wg
konfiguracji alarmów w EKC

Szczegó³y wejœcia
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Blokowanie wejœcia

Kalibracja wejœcia

W polu tym s¹ tak¿e wyœwietlane ikony: „blokada”,
„odtajanie” i „wych³adzanie” je¿eli wejœcie skonfigurowano
dla alarmów lokalnych

- wejœcie zablokowane

- wejœcie zablokowane, wych³adzanie

- wejœcie podczas odtajania

- wejœcie w trakcie wych³adzania po
odtajaniu

Uwaga: Je¿eli dane wejœcie zosta³o skalibrowane (offset), to bêdzie to
zaznaczone ikon¹  umieszczon¹ pod wskaŸnikiem jednostek.
Wybranie trybu Skanowanie szczegó³ów spowoduje wyœwietlanie po
kolei wszystkich aktywnych wejœæ, przy czym ka¿de z nich bêdzie
widoczne przez 3 s, co pozwala odczytaæ jego aktualny stan.
Przyciski ‘ ’ lub ‘ ’ pozwalaj¹ wróciæ do Menu g³ównego, natomiast
przycisk ‘ ’ umo¿liwia wyœwietlenie wykresu przedstawiaj¹cego zapis
wartoœci mierzonych przez wybrane wejœcia.

Zablokowanie wejœcia w taki sposób, by nie generowa³o alarmu
nastêpuje przez wybranie odpowiedniego wejœcia i 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 przekroczone zostan¹ limity alarmowe dla zablokowanego wejœcia
(w trakcie wych³adzania) 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 m2 mog¹ byæ kalibrowane (tzw. offset), co
pozwala skompensowaæ opór przewodów itp.
Kalibracja jest przeprowadzana oddzielnie dla ka¿dego wejœcia i mo¿na
to wykonaæ wy³¹cznie z klawiatury m2. Natomiast odczyt wartoœci
wprowadzonego offsetu mo¿e byæ dokonany zdalnie.
Kalibracja, o ile jest potrzebna, powinna byæ wykonywana w trakcie
uruchamiania systemu wy³¹cznie przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnione przez firmê Danfoss.
Wszystkie punkty dla których przeprowadzono kalibracjê, bêd¹
sygnalizowaæ to ikon¹ , zarówno na ekranie Szczegó³y wejœcia jak
równie¿ Przegl¹d wejœæ.

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.

Wydruki zapisu poszczególnych wejœæ
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Format wydruku pokazano poni¿ej

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 poprzednich 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 wartoœæ
wejœcia i 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 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 wyœwietla-
ny nale¿y przycisn¹æ przycisk ' ', co spowoduje przes³anie wykresu do
bezpoœrednio pod³¹czonej drukarki (przed wydrukowaniem wykresu
nale¿y usun¹æ z ekranu kursor).

Funkcja ta s³u¿y do odbierania impulsów z zewnêtrznego licznika energii.
Na ekranie szczegó³ów wejœcia wyœwietlane bêd¹ dwie wartoœci.
Wartoœæ wyœwietlana du¿¹ czcionk¹ odpowiada chwilowemu poborowi
mocy („Taryfa sta³a”) w kW i odœwie¿ana jest raz na minutê, lub
szczytowej wartoœci poboru mocy („Taryfa szczyt”) w kW w bie¿¹cym
okresie próbkowania. Jeœli wyœwietlany jest chwilowy pobór mocy
wartoœæ zmieniaæ siê bêdzie zgodnie z aktualnym obci¹¿eniem w ci¹gu
ostatniej minuty. Jeœli wyœwietlany jest pobór szczytowy wartoœæ zmienia
siê tylko jeœli obci¹¿enie w ci¹gu ostatniej minuty by³o wiêksze ni¿
w którejkolwiek poprzedniej minucie okresu próbkowania. W pamiêci
m2 zapisywana jest wartoœæ chwilowego poboru mocy („Taryfa sta³a”)
i to ona pokazywana jest na odpowiednim wykresie dla danego wejœcia
pomiarowego.
Druga wartoœæ, wyœwietlana ma³¹ czcionk¹ pokazuje zliczone zu¿ycie
energii w kWh zarejestrowane w bie¿¹cym okresie próbkowania.
Wartoœæ ta narasta przez okres próbkowania i jest zerowana na koñcu
okresu.
Ikona wejœcia impulsowego po lewej stronie ekranu zmienia siê z  na

 za ka¿dym razem gdy odbierany jest impuls.

Wykresy

Wejœcie impulsowe
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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 zostan¹: czas, stan wejœcia i szczegó³y dotycz¹ce alarmu.
Je¿eli w okreœlonym czasie nie wciœniêto przycisku ‘ ’, to mo¿na
zaprogramowaæ automatyczne za³¹czanie urz¹dzenia powiadamiania
telefonicznego (je¿eli urz¹dzenie takie jest pod³¹czone).

W celu wy³¹czenia sygna³u dŸwiêkowego i migaj¹cego na czerwono
ekranu nale¿y przycisn¹æ ‘ ’. SprawdŸ przyczynê alarmu, wybieraj¹c
ekran Szczegó³y wejœcia, dla wejœcia znajduj¹cego siê w stanie
alarmu i sprawdzaj¹c 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 ‘ ’.
Na dole ekranu Menu g³ównego dwa symbole ‘ ’ wskazuj¹ na
dodatkowe opcje.

W celu ich wyœwietlenia u¿yj przycisku ‘ ’. Kiedy podœwietlenie znajdzie
siê na dole ekranu menu zostanie przewiniête i uka¿¹ siê dodatkowe
opcje. W celu ponownego wyœwietlenia poprzednich opcji u¿yj przycisku
‘ ’. Opis opcji znajduje siê w dalszej czêœci.

Uwaga: Opcje, przy których znajduje siê znak  s¹ zabezpieczone
   przez has³o

Aby wybraæ tryb skanowania (automatyczne wyœwietlanie kolejno
wszystkich aktywnych wejœæ) nale¿y w Menu g³ównym zaznaczyæ
Skanowanie wejœæ. Wyœwietli siê Menu skanowania.
Wybór odpowiedniej opcji w Menu skanowania nastêpuje przy pomocy
przycisków ‘ ’ lub ‘ ’ i podœwietlenie wybranej opcji, a nastêpnie przyci-
œniêcie ‘↵↵↵↵↵ ‘. Po wybraniu opcji ponownie wyœwietli siê Menu g³ówne.
Mo¿na teraz wybraæ odpowiednio Przegl¹d wejœæ lub Szczegó³y wejœæ.
Ekrany Przegl¹d wejœæ i Szczegó³y wejœæ mog¹ byæ tak¿e ustawione
w trybie skanowania przez wyœwietlenie odpowiedniego ekranu i równo-
czesne przyciœniêcie [symbol] i [symbol]. Ponowne równoczesne przyci-
œniêcie ‘ ’ i ‘ ’ spowoduje anulowanie trybu skanowania.

Opcja ta pozwala wy³¹czyæ tryb skanowania. Po wyborze tej opcji
skanowanie nie bêdzie prowadzone ani na ekranie Przegl¹d wejœæ, ani
na ekranie Szczegó³y wejœcia. Domyœlnym ekranem stanie siê Przegl¹d
wejœæ.

Opcja ta stosowana jest do wyboru trybu skanowania dla ekranu
Przegl¹d wejœæ. Po jej wybraniu, kursor na ekranie Przegl¹d wejœæ
bêdzie przemieszcza³ siê automatycznie po wszystkich aktywnych
wejœciach, zatrzymuj¹c siê na 3 s na ka¿dym z nich, co pozwoli na
odczytanie aktualnego stanu ka¿dego wejœcia.

Opcja ta stosowana jest do wyboru trybu skanowania dla ekranu
Szczegó³y wejœcia. Po jej wybraniu na wyœwietlaczu bêd¹ kolejno
wyœwietlane ekrany szczegó³ów wejœæ dla wszystkich aktywnych wejœæ.
Ka¿dy ekran wyœwietlany bêdzie przez 3 s, co pozwala na odczytanie
stanu ka¿dego wejœcia.
W warunkach normalnej pracy, je¿eli nie wybrano trybu skanowania, m2
bêdzie powraca³ do ekranu Przegl¹d wejœæ.

Stan alarmu

Wyciszanie i kasowanie alarmu

Skanowanie wejœæ

Menu g³ówne

Bez skanowania

Skanowanie przegl¹du wejœæ

Skanowanie szczegó³ów wejœæ
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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 iloœci 999). Opis przedstawia
informacjê dla ka¿dego punktu.
Dwa symbole ‘ ’ na dole ekranu wskazuj¹, ¿e lista ma dalsze pozycje.
Lista mo¿e byæ przewijana w obie strony przy pomocy przycisków ‘ ’
i ‘ ’. Aby wyœwietliæ zapis zdarzeñ na liœcie alarmów u¿yj przycisku ‘↵↵↵↵↵ ’.

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

Aby wyœwietliæ zapis zdarzeñ 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 ‘ ’.

Pod³¹czona drukarka umo¿liwia uzyskanie szeregu wydruków w skon-
densowanej formie. Aby rozpocz¹æ wydruk nale¿y wybraæ opcjê Menu
wydruku z Menu g³ównego lub te¿ nacisn¹æ przycisk ‘ ’ na dowolnym
ekranie, za wyj¹tkiem ekranów Lista alarmów/zdarzeñ. W obu
przypadkach 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 indywidualne wykresy dla ka¿dego
wejœcia. Nale¿y w Menu wydruku wybraæ opcjê Wykres wed³ug zapisu
wejœæ. Pojawi siê ekran wyboru okresu wydruku. U¿ywaj¹c przycisków
‘ ’, ‘ ’, ‘ ’ i ‘ ’ wprowadŸ potrzebne dane. Przycisk ‘↵↵↵↵↵ ’ pozwala na
poruszanie siê po ka¿dym polu.
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 lista podaje najpierw listê alarmów, a potem listê 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 po
ka¿dym polu.
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.

Menu wydruku

Zapis zdarzeñ

Lista alarmów poszczególnych wejœæ

Aktualny stan wejœæ

Wykres wed³ug zapisu wejœæ

Historia alarmów

Historia alarmów
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Uwaga: Wydruk mo¿e zaj¹æ trochê czasu i wymagaæ odpowiedniej
iloœci papieru.

W kolumnie St (Stan) mog¹ byæ drukowane ró¿ne kody, których
znaczenie podano poni¿ej:
ok brak usterek
Alm usterka sprzêtu
Def odtajanie
dep sch³adzanie po odtajaniu – (przedstawione tylko na ekranie)
dfp sch³adzanie po odtajaniu – (przedstawiane tylko na wydruku)
E sprzêt (stan ok.)
Err sprzêt (stan alarmu)
Flt usterka komunikacji
Wys alarm wysoki
Inh blokada
Nis alarm niski
Off wejœcie wy³¹czone
OVR alarm przekroczenie czasu odtajania
OC sygna³ poza zakresem (w górê)
SC sygna³ poza zakresem (w dó³)

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

 Aft.Def alarm po odtajaniu
B³¹d usterka czujnika
> alarm wysoki (wartoœæ wy¿sza ni¿ górny limit)
< alarm niski (wartoœæ ni¿sza ni¿ dolny limit)

Opcja ta umo¿liwia wyœwietlenie na ekranie szczegó³owych informacji
na temat wersji sprzêtu i oprogramowania.
Powrót do Menu g³ównego nast¹pi po 1 minucie lub wciœniêciu
dowolnego przycisku.

Aby ustawiæ godzinê i datê systemow¹, nale¿y z Menu G³ównego wybraæ
opcjê Godzina/Data. Nale¿y wprowadziæ has³o u¿ytkownika (ustawienie
fabryczne: WOODLEY) lub has³o lokalne (ustawienie fabryczne: 291).

Przyciski  ‘ ’ lub ‘ ’ s³u¿¹ do ustawiania w polach odpowiednich
znaków, przyciski ‘ ’ lub ‘ ’ przesuwaj¹ kursor w lewo lub w prawo,
przycisk ‘↵↵↵↵↵ ’ przesuwa okienko do kolejnego pola.

Systemowa godzina i data odczytywane s¹ z wewnêtrznego zegara, jeœli
nie s¹ prawid³owe, nale¿y je odpowiednio skorygowaæ.

Pola Pocz¹tek i Koniec s³u¿¹ do wprowadzenia godzin pocz¹tku i koñca
pracy obiektu (dzieñ / noc). Pozwala to na zró¿nicowanie dzia³ania
systemu zale¿nie od pory doby.

Na przyk³ad mo¿na ustawiæ system w taki sposób aby podczas godzin
pracy alarm sygnalizowany bêdzie lokalnie, a poza godzinami pracy
system bêdzie dzwoni³ pod wskazany numer telefoniczny.

Nale¿y wybraæ kolejne dni tygodnia i wprowadziæ odpowiednie
godziny pracy.

Przyciski ‘ ’ lub ‘ ’ s³u¿¹ do wyboru w polach kolejnych dni
tygodnia oraz dni specjalnych.

Wprowadziæ godziny w polach Pocz¹tek i Koniec.

Wprowadziæ daty dni specjalnych (dd/mm) (maksimum 5 dni
specjalnych).

Dni specjalne pozwalaj¹ na ustawienie dowolnych godzin Pocz¹tku
i Koñca, niezale¿nie od zwyk³ych ustawieñ dla danego dnia tygodnia.
Uwaga: Ustawienia dni specjalnych, o ile nie zostan¹

odpowiednio zmienione, bêd¹ powtarzaæ siê co roku.

Wersja oprogramowania

Godzina / Data
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Informacja o konfiguracji

Funkcja ta s³u¿y do automatycznej zmiany czasu na letni i zimowy.

Na ekranie s³u¿¹cym do ustawiania zegara (pozycja Godzina/Data
w Menu g³ównym) nale¿y przyciskiem ‘↵↵↵↵↵ ’ wybraæ pole Daylight saving ,
a nastêpnie nacisn¹æ przycisk ‘ ’. Wyœwietlony zostanie ekran Daylight
saving.
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

Opcja ta umo¿liwia wydruk wszystkich informacji o konfiguracjim2.
Nale¿y w Menu wydruku wybraæ opcjê Informacja o konfiguracji.
Na ekranie wyœwietli siê informacja o drukowaniu. Dane zostan¹
przes³ane do drukarki.

Daylight Saving
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Konfiguracja Systemu przy u¿yciu przycisków

Wstawianie znaków w edytowanych polach W m2 wystêpuj¹ dwa typy zestawu znaków. Zale¿y to od tego jakie pole
edycji wybierzemy.

Pe³en zestaw znaków
U¿ywany w wiêkszoœci edytowanych pól. Kiedy wybierzemy pole edycji
mo¿emy wybieraæ poszczególne znaki (litery, cyfry) zmieniaj¹c je za pomo-
c¹ przycisków ‘ ’ lub ‘ ’. Gdy jako pierwszy naciœniemy przycisk ‘ ’,
rozpoczniemy przegl¹d od „A” do kolejnych znaków.Gdy naciœniemy
najpierw przycisk ‘ ’ rozpoczniemy przegl¹d od „z” wstecz.

Kiedy mamy wybrany interesuj¹cy nas znak naciskamy albo ‘ ’ do
przesuniêcia kursora do nastêpnego znaku lub ‘↵ ’ w celu przejœcia do
nastêpnego pola edycji.

Alfanumeryczny zestaw znaków
Gdy najpierw naciœniemy przycisk ‘ ’, rozpoczniemy przegl¹d od „0”
i kolejno do nastêpnych znaków. Gdy naciœniemy najpierw przycisk ‘q’
rozpoczniemy przegl¹d od „z” wstecz.

Poprzez naciskanie ‘ ’ lub ‘ ’ cyfra w danym polu jest zwiêkszana lub
zmniejszana. Naciskanie ‘ ’ lub ‘ ’ przesuwa kursor po miejscach
dziesiêtnych w celu ³atwiejszego wpisywania wiêkszych liczb.

Jeœli wybrany jêzyk posiada znaki specjalne (np. ¹, æ, ³ ), m2 umo¿liwia
dostêp do nich z w³asnej klawiatury i poprzez zewnêtrzny komputer PC.
Rodzaj dostêpnych znaków zale¿y od jêzyka jaki zosta³ ustawiony w m2.
Metod¹ dostêpu do znaków specjalnych jest wstêpny wybór z bazy
normalnych znaków, a nastêpnie wybór znaku specjalnego zwi¹zanego
ze znakiem standardowym. Np. w jêzyku polskim jeœli potrzebujemy
wpisaæ ‘æ’ procedura polega na wybraniu „c”, otwarciu bazy znaków
specjalnych zwi¹zanych z ‘c’ i wybraniu z niej znaku „æ”.
Aby otworzyæ bazê znaków specjalnych przytrzymaj przycisk ‘ ’
i jednoczeœnie przyciœnij przycisk ‘ ’. Tym sposobem wyœwietlony
zostanie pierwszy z dostêpnych znaków specjalnych. Jeœli z danym
znakiem standardowym zwi¹zane s¹ inne znaki specjalne mo¿na je
wyœwietliæ za pomoc¹ przycisków ‘ ’ lub ‘ ’. Przejœcie kursorem do
kolejnego znaku zatwierdza wprowadzony poprzednio i powoduje
jednoczeœnie powrót do znaków standardowych. Rêczne wyjœcie
z zestawu znaków specjalnych mo¿liwe jest po naciœniêciu jednoczeœnie
przycisków ‘ ’ i ‘ ’ raz jeszcze.

W celu konfiguracji sytemu za pomoc¹ klawiatury wybierz menu
Konfiguracja z opcji Menu g³ównego.

Przy zmianie jakichkolwiek danych konfiguracyjnych z klawiatury panelu
najpierw trzeba wprowadziæ prawid³owy kod dostêpu (has³o). Fabrycznie
wprowadzony kod to 291. Mo¿e byæ on zmieniony na inny, wybrany
dowolnie przez u¿ytkownika.
Ustawienie kodu dokonujemy poprzez zmianê znaków w polu edycji.
Wykorzystujemy do tego przyciski ‘ ’ lub ‘ ’, a przejœcia do kolejnych
znaków dokonujemy przyciskami ‘ ’ lub ‘ ’. Gdy has³o zostanie wpisane
naciskamy ‘↵↵↵↵↵ ’.

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 . 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.

Pola cyfrowe

Znaki Specjalne

Konfiguracja

Wprowadzanie has³a

Ustawianie nazwy instalacji
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Ustawianie Szczegó³ów wejœcia

Ustawianie numeru wejœcia

Nazwa

Ustawianie typu wejœcia

Ustawianie jednostek temperatury

Ustawianie formatu daty

W m2 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 w m2  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.

Do ustawiania szczegó³ów 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.

Do ustawienia numeru wejœcia s³u¿¹ przyciski ‘ ’ i ‘ ’. Gdy numer
wejœcia zosta³ wybrany wyœwietlone zostan¹ ustawienia tego wejœcia.

Gdy kursor znajduje siê w polu zawieraj¹cym 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 punktu jest kompletna nale¿y nacisn¹æ’↵↵↵↵↵ ’. Aktywne pole
edycji przeskoczy do nastêpnego pola.

Aby ustawiæ typ wejœcia naciskamy odpowiedni¹ iloœæ razy 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 element z listy, któr¹
przedstawono poni¿ej.

Wy³ wejœcie nie u¿ywane
RTD czujnik temperatury Pt1000 (-100 to +100°C)
Low bez zastosowania
Eno urz¹dzenie (styki normalnie otwarte)
Enc urz¹dzenie (styki normalnie zamkniête)
Dno Odtajanie (przekaŸnik normalnie otwarty)
Dnc Odtajanie (przekaŸnik normalnie zamkniêty)
420 wejœcie 4-20mA *
Cf1 Programowalna krzywa No.1 – wg danych wpisanych do pamiêci
Cf2 Programowalna krzywa No.2 – wg danych wpisanych do pamiêci
Cf3 Programowalna krzywa No.3 – wg danych wpisanych do pamiêci
Cf4 Programowalna krzywa No.4 – wg danych wpisanych do pamiêci
Ana wejœcie zewnêtrznego sygna³u analogowego i modu³ m2+
EKC sterownik EKC 201/301/331
CTL sterownik „Third Party” (dotyczy sieci TP)

* Wejœcie 4-20mA jest pasywne. Wymaga zewnêtrznego zasilania 12-
24V. Ustawienia domyœlne: 0 do 100% (0=4mA i 100=20mA).
Zero i pe³na skala mog¹ byæ modyfikowane na drugim ekranie
Konfiguracja wejœcia. Wartoœci mog¹ siê zawieraæ w przedziale od -99
do 999. Przedstawione wartoœci mog¹ dotyczyæ: temperatury, ciœnienia,
przep³ywu, wilgotnoœci, poziomu itp.
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Ustawianie jednostek pomiarowych

Ustawianie blokady wejœcia przy odtajaniu

Konfiguracja limitów alarmowych

W celu ustawienia 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. Nie jest ono dostêpne jeœli wybrano
wejœcie typu Dno, Dnc, Eno lub Enc.

Kasowanie znaku przed kursorem nast¹pi po jednoczesnym
nacisniêciu przycisków ‘ ‘ i ‘ ’, a zmiana wielkoœci liter po naciœnieciu
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 które
monitoruje stan odtajania. U¿ywaj¹c przycisków ‘ ’ lub ‘ ’ mo¿na
dokonaæ zmiany typu wejœcia, wybieraj¹c odpowiednio Dno (odtajanie
przekaŸnik normalnie otwarty) lub Dnc (odtajanie przekaŸnik normalnie
zamkniêty).

Nastêpnie wybierz numer wejœcia, którego alarm ma byæ blokowany w
trakcie odtajania. Wciskaj¹c odpowiedni¹ iloœæ razy przycisk ‘↵↵↵↵↵ ’, nale¿y
podœwietliæ pole edycji We.bl.odt. U¿ywaj¹c przycisków ‘ ’ lub ‘ ’
mo¿na wybraæ numer wejœcia monitoruj¹cego stan odtajania, które ma
blokowaæ alarm temperatury w danym wejœciu.

Na przyk³ad, jeœli do wejœcia 1 pod³¹czono czujkê temperatury, a wejœcie
16 monitoruje stan odtajania urz¹dzenia w którym czujka ta jest
umieszczona, nale¿y wpisaæ numer 16 w polu We.bl.odt. ekranu
Sczegó³y wejœcia dotycz¹cego wejœcia 1.

W sposób opisany powy¿ej nale¿y wybraæ numer wejscia. 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.

Na ekranie dotycz¹cym konfiguracji wejœcia (patrz wy¿ej) nale¿y przejœæ
do pola Akcja naciskaj¹c przycisk ‘↵↵↵↵↵ ’. W polu tym podany jest numer
okreœlaj¹cy sposób sygnalizacji alarmu (tzw. akcja alarmu). U¿ywaj¹c
przycisków ‘ ’ lub ‘ ’ wybieramy numer odpowiedniej akcji jaka
wykonana zostanie w przypadku wyst¹pienia stanu alarmowego danego
wejœcia. Sposób sygnalizacji alarmów dla ró¿nych numerów akcji
podlega równie¿ konfiguracji opisanej w dalszej czêœci instrukcji.

Na przyk³ad, dla wejœcia 3 ustawiono akcjê numer 1 (n.p. za³¹czanie
syreny plus wydruk na pod³¹czonej drukarce), podczas gdy dla wejœcia 4
ustawiono akcjê numer 2 (n.p. wydruk na drukarce i powiadamianie
przez modem) itd. Sposób konfiguracji poszczególnych akcji alarmu
opisano w rozdziale „Akcje alarmu”.

Dostêpne numery akcji alarmu:
0 Alarm wy³¹czony.
1 - 8 Akcja alarmu o numerze odpowiednio od 1do 8.

Wybór akcji alarmu
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Wybór sposobu wydruku aktualnego
stanu wejœæ

Wybór sposobu wydruku wykresu
wg zapisu rejestratora

Wydruk stanu aktualnego jest wykonywany dla wybranych wejœæ o
okreœlonej porze lub na ¿¹danie z Menu wydruku. Wydruk ten uwzglêdnia
tylko wejœcia zawierajace 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 poprzenio przechodz¹c do niego za pomoc¹ przycisku ‘↵↵↵↵↵ ’,
U¿ywaj¹c przycisków ‘ ’ lub ‘ ’ wybraæ mo¿na odpowiednie ustawienie
i zatwierdziæ je ponownie naciskaj¹c ‘↵↵↵↵↵ ’.

Wydruk wg zarejestrowanych zapisów stanu wejœæ wykonywany jest o
okreœlonej porze lub na ¿¹danie z Menu wydruku. Wydruk ten uwzglêdnia
tylko wejœcia zawieraj¹ce odpowiednie ustawienie w polu Wykres
dostêpnym na ekranie dotycz¹cym konfiguracji ka¿dego z wejœæ.
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 poprzenio przechodz¹c do niego za pomoc¹ przycisku ‘↵↵↵↵↵ ’,
U¿ywaj¹c przycisków ‘ ’ lub ‘ ’ wybraæ mo¿na odpowiednie ustawienie.

Aby wyœwietliæ drugi ekran dotycz¹cy szczegó³ów wejœcia nale¿y nacisn¹æ
i przytrzymaæ przycisk ‘↵ ’ gdy podœwietlone jest pole Wykres. Po chwili
wyœwietli siê drugi ekran Konfiguracja wejœcia.
Numer punktu i nazwa pozostaj¹ takie same jak na pierwszym ekranie
Konfiguracji wejœcia lecz nie mog¹ byæ na tym ekranie zmieniane.

U¿ywamy tego pola do okreœlenia czy czujnik jest pod³¹czony
bezpoœrednio do g³ównego modu³u m2 (opcja LOCALN. ), do modu³u
rozszerzaj¹cego m2+ (opcja T-PARTY), czy te¿ jest pod³¹czony do
sterownika EKC (opcja ECHELON). Przyciski ‘ ’ i ‘ ’ pozwalaj¹ wybraæ
w³aœciw¹ opcjê. Fabrycznie 16 pierwszych wejœæ jest zaprogramowanych
jako lokalne. Konfiguracja ta mo¿e byæ jednak zmieniona. Przyciskiem ‘↵↵↵↵↵ ’
przesuwamy kursor do nastêpnego pola.

Jeœli w polu •ród³o wybrano opcjê T-PARTY, to w polu tym okreœliæ nale¿y
odpowiedni zdalny adres wejœcia. Jeœli wybrano opcjê ECHELON, pole to
nie jest dostêpne, gdy¿ jest ono ustawiane z poziomu sterownika EKC.

Jeœli w poprzednim polu wybrano opcjê ECHELON w tym polu wpisaæ
mo¿na adres zewnêtrznego sterownika EKC.
U¿ywaj¹c klawiszy ‘ ’ lub ‘ ’ wybieraæ mo¿na znaki z listy, a przy pomocy
klawiszy ‘ ’ lub ‘ ’ przesuwaæ kursor. Przycisk „↵↵↵↵↵ ” pozwala przejœæ do
kolejnego pola edycji.

Źród³o

Szczegó³y wejœcia (Ekran 2)

Zdalny adres
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Typ wejœcia

Numer wejœcia

Y Zakres

Y WartMin

Pola 4mA i 20mA

U¿ywaj¹c przycisków  ‘ ’ lub ‘ ’ wybraæ mo¿na w³aœciw¹ opcjê
z podanych poni¿ej:

· REZYST. wejœcie opornoœciowe
· PR¥D wejœcie 4 - 20 mA
· CYFR styki normalnie otwarte lub normalnie zamkniête
· Pt1000 czujnik oporowy Pt 1000

Pole to okreœla adres zdalnego urz¹dzenia w sieci TP (n.p. modu³u
m2+).
U¿ywaj¹c klawiszy ‘ ’ lub ‘ ’ wpisaæ mo¿na odpowiedni¹ wartoœæ,
a przy pomocy klawiszy ‘ ’ lub ‘ ’ przesuwaæ kursor. Przycisk ‘↵↵↵↵↵ ’
przesuwa kursor do nastêpnego pola edycji.

Pole okreœla ca³kowity zakres temperatur przedstawianych na wykresie.
Wartoœæ zero oznacza automatyczne skalowanie. Wpisanie innej
wartoœci okreœla zakres wartoœci pokazywanych na wykresie.
Maksymalna wartoœæ na skali wykresu wynosi wtedy Y WartMin (patrz
dalej) powiêkszon¹ o podan¹ wartoœæ Y Zakres.
U¿ywaj¹c przycisków ‘ ’, ‘ ’ ,  lub ‘ ’ ustawiamy wymagan¹ wartoœæ.

Pole okreœla najni¿sz¹ wartoœæ jaka bêdzie widoczna na wykresie
(minimalna wartoœæ na skali wykresu). Wartoœæ ta powinna byæ ustalona
na poziomie nieco ni¿szym ni¿ najni¿sza spodziewana temperatura. Jeœli
wybrano automatyczne skalowanie (patrz wy¿ej – Y Zakres) wielkoœæ Y
WartMin nie jest u¿ywana.

Wartoœci s¹ tu wprowadzane wy³¹cznie dla standardowych wejœæ
4-20mA, które mog¹ reprezentowaæ ciœnienie, wilgotnoœæ, poziom,
przep³yw i inne zmienne, które mog¹ byæ przetworzone na sygna³
pr¹dowy 4-20mA .

Wartoœæ limitu górnego i dolnego mo¿e wiêc oznaczaæ wielkoœæ
wyra¿an¹ w %RH, ppm, bar itp. w zale¿noœci od mierzonego parametru.
W odpowiednie pola wpisaæ nale¿y wartoœci liczbowe odpowiadaj¹ce
4mA (dolny limit) i 20mA (górny limit), a m2 automatycznie przelicza
wyœwietlan¹ wartoœæ proporcjonalnie do wartoœci sygna³u na wejœciu.
U¿ywaj¹c przycisków ‘ ’ , ‘ ’ ,  lub ‘ ’ ustawiæ nale¿y wymagane
wartoœci limitów.

Na koniec przyciskiem ‘ ’ wracamy do podstawowego ekranu
Konfiguracja wejœcia

Aby skonfigurowaæ wejœcie do zliczania impulsów nale¿y na ekranie
Konfiguracja wejœcia wybraæ w polu Typ opcjê PLS. Konfiguracja
pozosta³ych pól tego ekranu jest taka sama jak dla innych typów wejœæ.
Na Ekranie 2 dotycz¹cym konfiguracji szczegó³ów wejœcia pojawiaj¹ siê
dodatkowe pola. Poni¿ej wyjaœniono ich przeznaczenie.

Do wyboru s¹ opcje Sta³a i Szczyt. Okreœlaj¹ one jaka wartoœæ poboru
mocy ma byæ wyœwietlana na ekranie: chwilowa lub szczytowa (patrz
wy¿ej, punkt Wejœcie impulsowe).

To pole okreœla ile impulsów wysy³anych przez licznik energii odpowiada
1 kWh.

Jeœli wejœcie impulsowe jest konfigurowane za pomoc¹ programu
Danfoss Central Station, dostêpne jest dodatkowe pole Eksport. W polu
tym mo¿na wybraæ opcjê wysy³ania (eksportowania) danych w formacie
umo¿liwiaj¹cym analizê danych przy pomocy odpowiedniego
oprogramowania.

Konfiguracja wejœcia impulsowego

Tryb

Pls/kWh

Eksport
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Wejœcie impulsowe wymaga pod³¹czenia styków beznapiêciowych lub
pó³przewodnikowych typu „open collector”, a czas trwania impulsu musi
wynosiæ co najmniej 80 ms.

Rozdzielczoœæ pomiaru impulsów zale¿y od czêstotliwoœci próbkowania -
im d³u¿szy okres próbkowania tym wiêksza rozdzielczoœæ pomiaru i
rozdzielczoœæ licznika energii.

Na przyk³ad:
Dla licznika wysy³aj¹cego piêæ impulsów na ka¿d¹ kWh i obci¹¿eniu 6 kW.

Przy okresie próbkowania 3 minuty:
1 lub 2 impulsy s¹ odbierane w okresie 3 minut ((5 impulsów x 6 kWh)/
60 minut) x 3 minuty =1,5
1 impuls x 0,2 kW x 20 (dla 1 godz.) = 4 kW
2 impulsy x 0,2 kW x 20 (dla 1 godziny) = 8 kW

Rozdzielczoœæ wynosi 4. Wyœwietlane wartoœci mog¹ wynosiæ:0, 4, 8, 12 itd.

Przy okresie próbkowania 15 minut
7 lub 8 impulsów odbieranych w okresie 15 minut
((5 impulsów x 6 kWh)/60 minut) x 15 minut =7,5
7 impulsów x 0,2 kW x 4 (dla 1 godz.) = 5,6 kW
8 impulsyów x 0,2 kW x 4 (dla 1 godziny) = 6,4 kW

Rozdzielczoœæ wynosi 0,8. Wyœwietlane wartoœci mog¹ wynosiæ:0; 0,8;
2,4; 3,2; 4,0 itd.

W trybie Szczyt okres próbkowania wynosi 1 minutê (choæ czêstotliwoœæ
zapisu odpowiada nastawie rejestratora m2), co daje bardzo s³ab¹
rozdzielczoœæ pomiaru. Dlatego te¿ pomiar w trybie Szczyt bêdzie
wystarczaj¹co dok³adny tylko, gdy licznik energii wysy³a wiele impulsów
na 1 kWh.

Funkcja ta pozwala koordynowaæ odtajania realizowane przez sterowniki
EKC pracuj¹ce w sieci pod³¹czonej do m2. Z menu Konfiguracja nale¿y
wybraæ opcjê Schemat odtajañ.

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.

Nastawy dotycz¹ nastêpuj¹cych parametrów:

Numer
Numer wejœcia (sterownika) którego dotyczy konfigurowany schemat
odtajañ.

Nazwa
Nazwa przypisana do schematu odtajania.

Tryb
Do wyboru s¹ opcje Master i Wed³ug, które okreœlaj¹ odpowiednio czy
sterownik ma byæ sterownikiem g³ównym, dla którego definiowany jest
schemat odtajañ, czy te¿ podrzêdnym realizuj¹cym odtajania wed³ug
sterownika g³ównego. Jeœli wybrano opcjê Wed³ug aktywne jest kolejne
pole w którym nale¿y wybraæ numer (adres) sterownika g³ównego.

Koordyn.
Pole to jest aktywne tylko jeœli wybrano tryb Master. Do wyboru s¹ opcje
Tak lub Nie okreœlaj¹ce czy informacja o zakoñczeniu odtajania
w sterowniku podrzêdnym jest brana pod uwagê przez sterownik g³ówny
(koordynacja odtajañ).

Odtajañ na dobê
To pole jest aktywne tylko gdy wybrano tryb Master. Nale¿y podaæ iloœæ
odtajañ na dobê, a w nastêpnym polu wybraæ opcjê wpisywania godzin
startu odtajañ, rêcznie lub automatyczni.

Uwagi dotycz¹ce wejœcia impulsowego

Rozdzielczoœæ

Synchronizacja odtajañ
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Rêcz
Wszystkie godziny odtajañ wpisywane rêcznie.

Auto
Nale¿y wpisaæ tylko iloœæ odtajañ na dobê i godzinê pierwszego
odtajania. Pozosta³e godziny odtajañ zostan¹ automatycznie wpisane
przy za³o¿eniu równych odstêpów czasu miêdzy kolejnymi odtajaniami.

Dzieñ Noc
Nale¿y wybraæ Tak lub Nie zale¿nie od tego czy w sterowniku EKC ma
byæ za³¹czona funkcja Dzieñ/Noc czy te¿ nie.

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). 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.

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 ‘ ’ powoduje powrót do menu Konfiguracja.

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

Aby zabezpieczyæ has³em dostêp do kalibracji wejœcia pomiarowego
nale¿y w polu We offset wyl. menu Zmiana Has³a wybraæ opcjê Tak.
Wybór opcji Nie zdejmuje zabezpieczenie kalibracji has³em.

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.
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 wykresie
Okreœla czêstotliwoœæ z jak¹ rejestrator zapisuje aktualny stan wejœæ

Rejestrator/Wykres

Zmiana has³a

Zabezpieczenie kalibracji has³em
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Czêstotliwoœæ próbkowania wp³ywa na iloœæ danych, które bêd¹
wpisywane do pamiêci urz¹dzenia.

Dni = Ca³kowita iloœæ dni dla których zapis przechowywany jest
w pamiêci

Czêst = Czêstotliwoœæ próbowania wykresu
We = Najwiêksza liczba u¿ywanych wejœæ
Total = Ca³kowita wielkoœæ pamiêci - 4MB = 4194304

- 6MB = 6291456
- 8MB = 8388608

Dni = Czêst x (Total - 464000)
    1440 x (6+(2 x We))

Czêst  = 1440 x Dni x ((2 x We)+6)
        Total – 464000

Przyk³adowa tabela okreœlaj¹ca iloœæ dni dla 40 wejœæ
(dla pamiêci 6MB):
Czêst Dni
1 47
2 94
5 235
10 471
15 706

Przyk³adowa tabela okreœlaj¹ca czêstotliwoœci dla 40 wejœæ
(dla pamiêci 6MB):
Dni Czêst (w minutach)
100 2
200 4
300 6
500 11
700 15
Du¿a iloœæ przechowywanych alarmów mo¿e wp³yn¹æ na powy¿sze
wyliczenia.

Opcja ta s³u¿y do ustawiania akcji, jakie bêd¹ wykonane kiedy wyst¹pi
stan alarmowy. Z menu Konfiguracja, nale¿y wybraæ Akcje alarmu.
W celu wyboru odpowiedniego wyjœcia (urz¹dzenia alarmowego) nale¿y
u¿yæ przycisków ‘ ’ lub ‘ ’. Nastêpnie nale¿y wype³niæ odpowiednie
pola konfiguruj¹ce dane wyjœcie.
Poni¿ej przedstawiona jest lista wyjœæ (urz¹dzeñ), które mog¹ byæ
wybrane do sygnalizacji alarmu.

STYKI 1 MODEM 2
STYKI 2 MODEM 3
SYRENA MODEM 4
LAMPA MODEM 5
MIGANIE DRUK
MODEM 1

Nale¿y wprowadziæ do 8 znaków oznaczaj¹cych nazwê odpowiedniego
urz¹dzenia. Przyciski  ‘ ’ lub ‘ ’ s³u¿¹ do ustawiania w polach
odpowiednich znaków, przyciski ‘ ’ lub ‘ ’ przesuwaj¹ kursor w lewo
lub w prawo.
Aby skasowaæ znak wciœnij jednoczeœnie przyciski ‘ ‘ i ‘ ’. Do zmiany
wielkoœci liter s³u¿y przycisk ‘ ‘. Aby przejœæ do nastêpnego pola nale¿y
nacisn¹æ przycisk ‘↵↵↵↵↵ ’.

W tym polu nale¿y okreœliæ, kiedy ma zadzia³aæ odpowiednie urz¹dzenie.
Dla ka¿dej akcji alarmu mo¿na ustawiæ odpowiednio :

0 zawsze WY£ (nigdy nie zadzia³a)
1 zawsze ZA£ (dzieñ i noc) (zawsze zadzia³a)
D ZA£ w dzieñ (zadzia³a tylko w ci¹gu dnia)
N ZA£ w nocy (zadzia³a tylko w nocy)

Na przyk³ad, na rysunku powy¿ej, alarmy nr 1,2 i 7 zawsze spowoduj¹
zadzia³anie wyjœcia Styki 1.

Nazwa wyjœcia

Akcja n

Akcje alarmu
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Uwaga: Numer akcji alarmu jest ustawiony dla ka¿dego wejœcia
pomiarowego oddzielnie, tak wiêc okreœlona akcja bêdzie wykonana
w przypadku wyst¹pienia alarmu dla wejœcia któremu j¹ przypisano.

W tym polu nale¿y okreœliæ czas opóŸnienia aktywacji danego urz¹dzenia
alarmowego (w sekundach). Na przyk³ad, zw³oka ok. 10 minut powinna
daæ czas lokalnej obs³udze na sprawdzenie alarmu, zanim urz¹dzenie
wybieraj¹ce zadzwoni pod wskazany numer. Przyciski  ‘ ’ lub ‘ ’ s³u¿¹
do ustawiania w polach odpowiednich znaków, przyciski ‘ ’ lub ‘ ’
przesuwaj¹ kursor w lewo lub w prawo.

Dla styków
W tym polu nale¿y okreœliæ czas za³¹czenia styków (w sekundach).

Uwaga: wprowadzenie „999” spowoduje aktywacjê styków do
momentu spe³nienia warunku Kasowanie.

Dla modemu
W tym polu nale¿y okreœliæ czas pomiêdzy kolejnymi próbami po³¹czenia
(w sekundach).

W tym polu nale¿y okresliæ sposób kasowania alarmu:

NoACK alarm zostaje samoczynnie skasowany gdy nie ma
aktywnych nowych lub nie zatwierdzonych alarmów

Ucisz alarm zostaje skasowany po naciœniêciu przycisku
‘ ‘

Czas alarm zostaje skasowany po up³ywie czasu okreœlonego
w polu Trwanie

MuteR w stanie alarmu naciœniêcie przycisku ‘ ‘ powoduje
rozwarcie styków przekaŸnika. Jeœli po czasie Trwanie
alarm nadal wystêpuje, to styki zostan¹ ponownie zwarte.
Jeœli przycisk ‘ ‘ nie zostanie naciœniêty styki zostan¹
rozwarte na 10 s po up³ywie czasu Trwanie. Bêdzie to
powtarzane do momentu znikniêcia przyczyny alarmu

Clr-R jak dla opcji MuteR lecz naciœniêcie przycisku ‘ ‘ nie
powoduje rozwarcia styków przekaŸnika

Uwaga: Nie zaleca siê wprowadzaæ wartoœci 999 jeœli wybrano
opcjê kasowania alarmu Czas, gdy¿ w takim przypadku
aby skasowaæ alarm nale¿y wy³¹czyæ ca³y system.

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

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

Jeœli do m2 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
przekierowywane 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: Protokó³ pagera TAP dostêpny jest w Wielkiej Brytanii, Francji,
Szwajcarii i Skandynawii.

Powiadamianie przez modem

Trwanie

Kasowanie

OpóŸnienie
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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

GSM SMS Oznacza, ¿e pod³¹czony jest modem GSM. Wysy³a
wiadomoœci tekstowe na telefon komórkowy i odbiera
wiadomoœci. Szczegó³owe informacje dostêpne s¹
w dokumencie RC.8A.M.

KOMPUTER Oznacza, ¿e pod³¹czony jest komputer (bezpoœrednio lub
zdalnie). Wysy³a wiadomoœæ o alarmie przy wykorzystaniu
protoko³u Woodley Xmodem Alarm. Jeœli linia jest zajêta,
numer bêdzie wybierany do czterech razy (8 bitów, brak
parzystoœci, 1 bit stopu).

AKM Jak wy¿ej, lecz próby wybrania numeru bêd¹
kontynuowane; po ka¿dych 10 próbach przekaŸnik alarmu
bêdzie resetowany.
Uwaga: zasilanie modemu powinno byæ pod³¹czone przez
styk przekaŸnika alarmu (patrz dodatek A).

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 Pager 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 Pager 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.

Dialout

Typ

Numer
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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
\\ znak \
// znak /
\N nazwa wyjœcia

Typowy 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 Pager Info ograniczone jest do 30 znaków.

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

Charakterystyki pozwalaj¹ definiowaæ zale¿noœci pomiêdzy rezystancj¹
wejœcia albo natê¿eniem pr¹du i wielkoœciami typu temperatura,
ciœnienie itd. Mo¿na na przyk³ad zdefiniowaæ dowoln¹ charakterystykê dla
czujnika wykrywaj¹cego obecnoœæ gazu.
Wykorzystuj¹c informacje dostarczone przez producenta czujek, mo¿na
w tym miejscu okreœliæ cztery ró¿ne zale¿noœci pomiêdzy oporem/pr¹dem
i wielkoœci¹ wyjœciow¹. Z menu Konfiguracja nale¿y wybraæ opcjê
Definicja charakterystyk. Wyœwietlony zostaje ekran Definicja
charakterystyk. Dostêpne s¹ cztery charakterystyki – Cf1, Cf2, Cf3, Cf4.
Do prze³¹czania pomiêdzy poszczególnymi charakterystykami s³u¿¹
przyciski ‘ ’ lub ‘ ’.

Na krzywej okreœlaj¹cej dan¹ charakterystykê mo¿na zaznaczyæ do 12
punktów (Ref Pt), okreœlaj¹cych zale¿noœæ miêdzy wielkoœci¹ wejœciow¹
i wyjœciow¹. Dla ka¿dego z tych punktów nale¿y podaæ odpowiedni¹
wartoœæ wejœcia i wyjœcia. Wartoœæ wyjœcia jest wielkoœci¹ wyœwietlan¹
w Szczegó³ach wejœcia i Przegl¹dzie wejœæ dla zmierzonej wartoœci
oporu/pr¹du. Wartoœæ wejœcia jest wewnêtrznie wyskalowan¹ wartoœci¹
zmierzonego oporu/pr¹du (patrz dalej).

Poni¿ej podano objaœnienia poszczególnych pól wymaganych do
zdefiniowania nowej charakterystyki:

We 1 jako W tym polu nale¿y wybraæ REZYST. albo PR¥D,
w zale¿noœci od typu czujnika jaki jest u¿ywany.

To use = W tym polu wyœwietlana jest wewnêtrznie
wyskalowana wartoœæ oporu/pr¹du na wejœciu.
Wielkoœæ zawiera siê w zakresie 0 do 9999 i s³u¿y
do okreœlenia wartoœci pola Wejœcie podczas
definiowania nowej charakterystyki.

Converted = Wyœwietla wynik podstawienia do funkcji wybranej
charakterystyki wartoœci wyœwietlonej w polu to use.
Jeœli nie zostan¹ wprowadzone punkty
charakterystyczne, wyœwietlane bêdzie SC/OC –
odczyt poza skal¹. W czasie podawania punktów
charakterystycznych w polu tym bêdzie wyœwietlana
odpowiednia wartoœæ wynikaj¹ca z przeliczenia
wg wprowadzanej charakterystyki.

Krzywa W tym polu nale¿y wybraæ jedn¹ z czterech
dostêpnych charakterystyk (Cf1 do Cf4).

Definicja charakterystyk

Pager Info
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Ref Pt W tym miejscu nale¿y okreœliæ który punkt
charakterystyki jest definiowany.

Wejœcie W tym polu nale¿y podaæ wewnêtrznie wyskalowa-
n¹ wartoœæ, która ma byæ u¿yta dla kolejnego
punktu charakterystyki. Jednoczesne naciœniêcie
przycisków  ‘ ’ i ‘ ’ spowoduje wstawienie
w to miejsce wartoœci pola to use. Wartoœæ ta za-
wiera siê w zakresie 0 do 9999.

Wyjœcie W tym polu nale¿y okreœliæ wartoœæ wyjœcia odpo-
wiedni¹ dla danego punktu charakterystyki.
Wartoœæ ta zawiera siê w zakresie –999,9 do 999,9.

Wartoœci pola Wejœcie kolejnych punktów charakterystyki powinny byæ
wprowadzone rosn¹co. Wszystkie odczyty o wartoœci mniejszej od
pierwszej wprowadzonej i wiêksze od ostatniej wprowadzonej bêd¹
traktowane jako odczyty poza skal¹ i zostan¹ zwrócone w postaci OC/SC.
Aby zdefiniowaæ now¹ charakterystykê, nale¿y przygotowaæ rezystor o
zmiennej opornoœci (dla czujników oporowych), albo Ÿród³o pr¹du (dla
przetworników daj¹cych sygna³ pr¹dowy). Dodatkowo nale¿y mieæ dane
od producenta, pokazuj¹ce zale¿noœæ pomiêdzy wartoœci¹ wejœcia i
wyjœcia dla danego czujnika. Poni¿ej opisany zosta³ sposób
postêpowania w przypadku czujnika oporowego, w przypadku sond
pr¹dowych procedura jest taka sama, nale¿y jedynie w konfiguracji
ustawiæ wejœcie jako PR¥D.

1. Z danych dostarczonych przez producenta sondy nale¿y wybraæ
do 12 punktów charakterystycznych, dla których bêdziemy znali
wartoœæ wejœcia (np. temperaturê) i odpowiadaj¹c¹ temu wartoœæ
wyjœcia (opór). Punkty powinny dotyczyæ zakresu wartoœci jakie
bêd¹ mierzone. Aby uzyskaæ maksymaln¹ dok³adnoœæ punkty po-
winny byæ roz³o¿one równomiernie w ca³ym zakresie pomiarowym.

2. Pod³¹czyæ rezystor do zacisków 1 i C urz¹dzenia, nastêpnie nale¿y
ustawiæ najni¿sz¹ wartoœæ wejœciow¹. W tym momencie w polu
to use powinna zostaæ wyœwietlona pewna wartoœæ. Jest to
wewnêtrznie wyskalowana wartoœæ oporu. W polu Ref Pt nale¿y
wpisaæ 1 i przejœæ do pola Wejœcie.

3. Nale¿y wprowadziæ wartoœæ wyœwietlan¹ w polu to use rêcznie lub
przenieœæ j¹ automatycznie naciskaj¹c jednoczeœnie przyciski
‘t’ i ‘u’.

4. Nastêpnie przejœæ do pola Wyjœcie i wprowadziæ odpowiadaj¹c¹
danej wartoœci wejœcia wartoœæ wyjœcia (np. temperaturê)
wynikaj¹c¹ z charakterystyki czujnika.

5. Okienko kursora nale¿y przesun¹æ do pola Ref Pt i zwiêkszyæ
wartoœæ o 1, co spowoduje wyzerowanie pól Wejœcie i Wyjœcie.

6. Nale¿y ustawiæ kolejn¹ wartoœæ oporu odpowiadaj¹c¹ nastêpne-
mu punktowi charakterystyki, po ustabilizowaniu siê wartoœci pola
to use nale¿y powtarzaæ kroki od  punktu 3 a¿ do zdefiniowania
wszystkich punktów.

Po wprowadzeniu wszystkich punktów, mo¿na sprawdziæ efekt
zmieniaj¹c wartoœæ oporu na rezystorze i obserwuj¹c wartoœci w polu
Converted. Powinny one byæ identyczne z odpowiednimi dla danego
oporu wartoœciami podanymi przez producenta sondy.

Dla wejœæ 4-20 mA w polu We n jako nale¿y wybraæ opcjê PR¥D.
W takim przypadku pola Wejœcie/Wyjœcie zmieni¹ siê na pola
4mA/20mA. Mo¿na wtedy zdefiniowaæ now¹ charakterystykê. Dla przy-
k³adu, jeœli czujnik ciœnienia dla wartoœci 0,1 bar daje sygna³ 4 mA,
a dla 30 bar sygna³ 20 mA, nale¿y w polu 4 mA wprowadziæ wartoœæ 0,1,
a w polu 20 mA wartoœæ 30. Nale¿y upewniæ siê, ¿e wejœcie pomiarowe
jest ustawione jako wejœcie 4-20 mA (w³aœciwa pozycja zwory przy
listwie zaciskowej wewn¹trz obudowy m2 odpowiadaj¹cej danemu
wejœciu pomiarowemu).
Aby powróciæ do menu Konfiguracja nale¿y nacisn¹æ  ‘ ’.

Nowa charakterystyka

Konfiguracja 4-20 mA
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Jêzyk

Odbieranie

Baud Rate

Wybieranie

Konfiguracja modemu W tym miejscu konfigurowane jest wejœcie do którego pod³¹czony jest
modem lub komputer. 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.

W tym miejscu nale¿y wprowadziæ ci¹g znaków inicjalizuj¹cy modem do
wybierania numeru. Przyciski  ‘ ’ lub ‘ ’ s³u¿¹ do ustawiania w polach
odpowiednich znaków, przyciski ‘ ’ lub ‘ ’ przesuwaj¹ kursor w lewo
lub w prawo.

W tym miejscu nale¿y wprowadziæ ci¹g znaków konfiguruj¹cy modem do
odbierania po³¹czeñ. Przyciski  ‘ ’ lub ‘ ’ s³u¿¹ do ustawiania w polach
odpowiednich 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 ‘ . Ponowne
naciœniêcie tego przycisku powoduje powrót do Menu g³ównego.

Urz¹dzenie m2 mo¿e wyœwietlaæ menu w kilku jêzykach (w tym po
polsku). Po wybraniu opcji Jêzyk z menu Konfiguracja na ekranie
wyœwietlona zostaje lista wszystkich obs³ugiwanych jêzyków.
Po dokonaniu odpowiedniego wyboru wyœwietlone zostanie menu
w nowym jêzyku. Automatycznie w polach edycji dostêpne tak¿e bêd¹
wszystkie charakterystyczne dla danego jêzyka litery.
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Konserwacja

Czyszczenie Aby utrzymaæ m2 w czystoœci nale¿y systematycznie odkurzaæ jego
powierzchniê zewnêtrzn¹.
Do czyszczenia m2 nie u¿ywaæ œrodków czyszcz¹cych zawieraj¹cych
wosk, rozpuszczalniki lub materia³ œcierny. Powa¿niejsze zabrudzenia
nale¿y usuwaæ za pomoc¹ ³agodnego detergentu.
Urz¹dzenie m2 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 podtrzymuj¹ce
dzia³anie przy zaniku napiêcia. 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 (system ADAP-KOOL  ) jest przygoto-

wane do odbioru alarmów wysy³anych przez urz¹dzenie m2. Procedura
wysy³ania alarmu przez modem realizowana przez urz¹dzenie m2 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 m2 bêdzie ponawiaæ próby wys³ania
wiadomoœci maksimum 8 razy. Modu³y AKA podejmuj¹ próby po³¹cze-
nia bez ograniczenia ich iloœci. Ponadto AKA mo¿e sterowaæ zasilaniem
modemu za pomoc¹ jednego z wbudowanych przekaŸników. W ten spo-
sób modem bêdzie resetowany po ka¿dym nieudanym po³¹czeniu,
a ponadto raz na 6 godzin niezale¿nie od podejmowanych prób
po³¹czeñ.
Typ po³¹czenia AKM zosta³ opracowany w urz¹dzeniu m2 po to, aby jego
dzia³anie odpowiada³o po³¹czeniom realizowanym w systemie
ADAP-KOOL .

Pod³¹czenie modemu do m2

Konfiguracja po³¹czeñ

Urz¹dzenie m2 posiada dwa przekaŸniki s³u¿¹ce normalnie do
sygnalizowania stanów alarmowych. PrzekaŸnik nr 2 (REP ALARM) mo¿e
byæ wykorzystany do sterowania zasilaniem modemu. Poniewa¿ nomina-
lnie 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 pod³¹czaæ do tego
przekaŸnika napiêcia sieciowego!

Ustawienia Akcji Alarmu
Typ Nastawa Uwagi
Styki 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

Ustawienia Powiadamiania przez modem
Dialout: Nastawa Uwagi

Typ: AKM Jak dla typu Komputer  lecz nieograniczona iloœæ prób
Numer: wg potrzeb Nr telefonu modemu obs³uguj¹cego program AKM
Pager info: Puste pole

Modem n

1 – 5:



30 Instrukcja obs³ugi RS.8A.N4.49 © Danfoss 6-2002 m2  Version B2.2

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


