SEGÉDLET
A CORUS PTZ KORREKTOR HELYSZÍNI KIOLVASÁSÁHOZ
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1.

Csatlakoztassa hordozható számítógépének soros portjához az Abacus optikai kiolvasó fejet.

2.

Kapcsolja be hordozható számítógépét, és indísa el a Wincor programot az asztalon található ikonnal.

3.

Írja be rendszergazda által megadott azonosító nevet és jelszót. (Alapesetben: user1/user1)

4.

Helyezze fel az optikai fejet a Corus korrektor optikai portjára, majd kattintson a Kapcsolat
kezdeményezése mezőre.

5.

Megjelenik az aktuális készülék képe, verziószáma. A pillanatnyi értékek, aktív és mentett riasztások
ellenőrzéséhez kattintson a Pillanatnyi értékek mezőbe. Az adatbázis kiolvasása céljából kattintson az
Adatbázis mezőbe.

6.

Azadatbázis menüben választaható az Intervallum, Órás, Napi, Havi,adatbázisok, és kiolvashatók az
események, valamint paraméter változások adatbázisa.

Wincorhu.lnk

Például az Órás adatbázist kiválasztva kiadhatja a parancsot a teljes intervallum adatbázis kiolvasására,
de lehetőség van részleges adatbázis kiolvasásra is. Ez jelentősen csökkentheti a kiolvasásra fordítandó
időt. Ebben az esetben dátumtól dátumig intervallum jelölhető ki. Bármely formáját is választja a
kiolvasásnak, az adatok táblázatos formában jelennek meg a menü ablakában. Az alul található kis
négyzetek aktiválásával vagy inaktiválásával választhatja ki, mely adatokat kívánja elmenteni a
számítógép merevlemezére. Alapértelemezetten minden adat ki van jelölve.

A Ment menüpontra kattintva felajánlja a program egy általános Windows fájlkezelő ablakban a
mentési útvonalat és fájlnevet. A mentés helyét és a fájl nevet tetszőlegesen választhatja. Fájlnévnek
célszerű a készülék azonosító számát választani: Azonosito.TXT formában

7.

A szükséges adatok kiolvasása után zárja be a Wincor programot, majd kapcsolja ki a hordozható
számítógépet, és távolítsa el az optikai kiolvasó kábelt a soros csatlakozóból

8.

Ha probléma merül fel a kiolvasáskor, hívja a Ganz Mérőgyár Kft számát: 06-28-520-600 és kérje
kollégáink segítségét.

Gombok
OK

Funkciók / tartalom
Almenükbe történő belépés
Menük közötti váltás
Tallózás/Index menüben kijelző kontraszt állítás

Kijelző élesztés

Bármely gomb megnyomása

Index főmenü

Kiorrigálatlan index
Korrigált index

OK

Index almenü

Dátum
Pontos idő
Software verziók

Value főmenü

Pillantnyi nyomás (P)
Pillanatnyi hőmérséklet (T)
Kompresszibilitás (Z/Zb)
Korrekció (C)
Pillanatnyi nem korrigált gázáram (Qm)
Pillanatnyi korrigált gázáram (Qb)
Elem élettartam (Bat) napokban

OK

Value almenü

A fenti értékek grafikusan megjelenítve

Alarm menü

Aktív riasztások
Mentett riasztások

OK

Riasztás alatti számlálók
Nemkorrigált / Korrigált

OK

Riasztások nullázása
Riasztások / számlálók törlése

Data Menü

Órai adatbázis
Napi adatbázis
Havi adatbázis
Intervallum adatbázis
Esemény napló
Paraméter napló

OK

Órai adatbázis
OK

OK

Dátum 1>Időintervallumok>adatok
Dátum 1>Időintervallumok>adatok
Dátum 3>Időintervallumok>adatok
Dátum n>Időintervallumok>adatok

