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1  BEMUTATÁS

Egy helyi konfigurációs programlehetővé teszi a CORUS leolvasását/programozását.
Ez a software ajánlott Windows környezetben, és a következő operációs rendszerekkel kész együttműködni: Windows 98, Windows
NT, Windows 2000, Windows Millenium, 
Windows XP.
Számítógép vonatkozásában a minimális hardware konfiguráció:

• Machine PC kompatibilis
• Microsoft Windows 95, 98, NT, 2000, XP
• Pentium III 300 Mhz vagy fölötte
• Rendelkezésre álló 20 Mb  Hard disc
• 128 Mbyt-os RAM
• 1024 x 768 vagy 800 x 600 Display
• 1 CD-ROM meghajtó
• 1 igénybe vehető Serial port

A software helyi kommunikációra csak vagy RS232 port-on, vagy optikai port-on keresztűl vehető igénybe. RS232-őn keresztűl
történő kommunikáció esetén egy Belső Biztonsági Doboz (Intrinsic Safety Box, ISB) szükséges a számítógép es a CORUS közé.
Ugyszintén, ez a software együttműködik minden meglévő SEVD (V2.0, V3.0, V4.0)-el, és lehetővé teszi ugyanazon baráti eszközök
használatátaz egész PTZ ACTARIS tartományban.

2  TELEPÍTÉS

A Wincor telepítésénél a következő eljárás ajánlott:

• Nyissa ki a „Wincor XX.zip” fájlt
• Indítsa el a ’Setup.exe’ fájlt és kövesse az utasításokat

A telepítési folyamat lehetővé teszi a célba vett adattár kiválasztását.

3  CSATLAKOZÁS

A fő menübe történő belépéshez a telepítési alkönyvtárból kattintson a „Wincor.exe”-re:
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Bejelentkezés és egy jelszó szükségesek a programba történő belépéshez. 10 db a felhasználótól felhatalmazott személyek listáját
belső táblázat tartalmazza, akik 3 különböző hozzáférési szinten léphetnek be (lásd. 4.4-es fejezetet)

Amikor a felhasználó a felhatalmazást megkapja a fő képernyő előtűnik. Azután egy kattintás a „click here for connection” (kattints ide
a kapcsokat céljából) gombra lehetővé teszi a kapcsolatot a megcélzott egységgel.

Amikor a kapcsolat sikeresen létrejön, az egység képe (SEVD vagy CORUS) előtűnik, és a szoftware változata kijelzésre kerűl.

A készülék rajza

Kattintson ide a
kapcsolódás céljából

A készülék típusa
és változata
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4  KONFIGURÁCIÓ

A PC paraméterek státusa (állapota) a kommunikációhoz elérhető a Rendszer menü,  ‘PC paraméterek’ almenüben:

Négy fő funkció érhető el ezen a menün keresztűl:

1. Kommunikációs port beállítása
2. Adat-megjelenítő működésbe hozása
3. Nyomkövetés működésbe hozása
4. Hozzáférés a felhasználói táblához

Adatmegjelenítő
aktiválása

Nyomkövetés
aktiválása

Felhasználói
tábla hozzáférés
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4.1   Kommunikációs port konfigurálása

• A kommunikációs port kiválasztása
• A kommunikáció sebességének kiválasztása
• A kommunikáció formájának kiválasztása (adat bit Nb-je, paritás, stop bitek Nb-je)
• Az RTS jel működésbe hozása/leállítása (*)

(*): Az RTS jel lehet aktivált/leállított amikor kommunikációs probléma kerül elő az optikai fejen keresztűl. Ez módosíthatja az optikai
fej áramát amikor ez a jel használatban van.

4.2 ‘Datascope’ (Adatmegjelenítő) aktiválása

Az ‘adat megjelölő’ ablak megengedi a kommunikáció megfigyelését az RS232 porton a valós időben. Amikor működik, egy további
ablak megjelenik, két különböző szinnel mutatva a bejövő adatokat (RX) és a kimenő adatokat (TX).
Ez a funkció nagyon hasznos kommunikációs hiba esetén a hiba kiszűrésére, és a probléma természetének helyes
meghatározásához.

1-es megjegyzés: az RX és a TX adatokhoz a megfelelő szin programozható a ‘Datascope’ ‘Configure’ menüjén keresztűl.
2-es megjegyzés: az adatok (Ascil, Decimal, Hexa) dekódolása az ikonokon keresztűl kiválasztható.
3-as megjegyzés: lehetséges a ‘Datascope’ folyamatos megfigyelése, a ‘PC paraméters’ menüben ‘Datascope on top’ (Adat
megjelölő felűl) opció kiválasztásával.

1-es megjegyzés: A kívánt konfiguráció a kommunikációhoz:
• CORUS-al: 8 bit, paritás nincs, 1 bit stop
• SECCD-vel: 7 bit, paritás ’EVEN’, 1 bit stop

2-es megjegyzés: Maximális kommunikációs sebesség:
• CORUS   : 9600 baud (Optikai port), és 19200 baud (RS 232 port)
• SEVDC    : 2400 baud (Optikai port), és 9600 baud (RS232 port)

Adatmegjelenítő
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4.3 ‘Trace file’ (Nyomkövető fájl) aktiválása

Amikor aktiválják, ez a funkció lehetővé teszi az utolsó kommunikáció tartalmának megőrzését a ‘trace fájl’-ban ami jelen lesz a
jegyzékben ahol a ‘Wincor’ eszköztára telepítve van.

4.4 ‘Users Table’ (Felhasználók Jegyzéke) elérése. 

10 felhasználót lehet előre meghatározni ebben a jegyzékben. A felhasználót a nevével és egy jelszóval lehet azonosítani. Csak
ebben a jegyzékben szerepeltetett felhasználó tud a ‘Wincor’ konfigurációs eszköztárba belépni. Az elérés a következő funkcióknak
megfelelően valósúl meg:
• A paraméterek elérése
• Adatbázis elérése
• ‘Felhasználók Jegyzékének’ elérése

Bármelyik fentebbi funkcióhoz való hozzáférést három (3) szintjét lehet meghatározni:
• Olvas/Ír
• Csak olvas
• Nincs hozzáférés

Megjegyzés: a hozzáférés a ‘Felhasználók Jegyzékéhez’ szintén lehetséges közvetlenűl az első legördülő menüből(‘Felhasználók’
almenü), vagy a ‘Keys’ (Billentyűk) ikonokon keresztűl.
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5  ADATOK
A CORUS adatainak elérése három (3) önálló fő menüre osztható:

• Pillanatnyi értékek
• Paraméterek
• Adatbázisok

Megjegyzés: Az összes adathoz való hozzáférés szintén lehetséges az ‘On line’ Közvetlen kapcsolat és a ‘Database’ Adatbázis
legördülő listákon keresztűl is.
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5.1  Pillanatnyi értékek

Ez egy ‘Read only’ (Csak olvasható) menü.

Ez a menü lehetővé teszi a ‘Pillanatnyi értékek’ –el kapcsolatos minden információ megszerzését. Ezek az információk három (3)
részre oszlanak. Mindegyik rész elérhető az egér megfelelő gombjának hüvelykújjal történő megnyomásával.

• Pillanatnyi értékek
• Riasztások
• OnOff

Lehetséges felfrissíteni közvetlenűl az adatokat a ‘Refresh’ (Felfrissít) gombra történő kattintással.Ez a művelet lehetővé teszi
mindezen adatok összegyűjtését a CORUS-ból.

Ezen a képernyőn a ‘Printing’ (Nyomtatás) funkció is rendelkezésre áll. A nyomtató irányítása a ‘Windows’ meghajtón keresztűl
történik.
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Riasztások

A képernyő megadja a riasztások állapotára vonatkozó információkat (19).
Az információ két (2) képernyőrészre oszlik:

• Egy kérpernyőrész a folyamatban lévő riasztásokra
• Egy második képernyőrész a memóriában lévő (eltárolt) riasztásokra

A kérernyő kiválasztása a képernyő alján lévő ‘exclusive’ (kizárólagos) gombbal végezhető el. Bármelyik riasztás tipushoz a
következő információk szerezhetők be:
• A riasztás kezdetének Dátum/Időpont –ja
• A riasztás végének Dátum/Időpont-ja (csak a memóriában lévő riasztásoknál)
• Különleges adatok, (értékek) melyek csak néhány riasztásnál érhetők el. Ez az érték van arra szánva, hogy a riasztás megfeleő

paraméterét ‘on’ vagy ‘off’’ helyzetbe hozza.

On/Off

Ez a képernyő adja meg a valós idejű információkat a Digitális bemenetek (On/Off1, On/Off2, Ártás) és a 2 kapcsolóhelyzetéről
(‘Programozás’ és ‘Fogyasztó’)
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5.2  Paraméterek
Eza menü 15 almenüt foglal magába,ami lehetővé teszi a CORUS minden beállítádsát.
Ezek az almenük láthatók az alábbi képen:

Hőmérséklet almenü

Ez a képernyő lehetővé teszi olvasni/programozni:
• A minimum hőmérsékletet
• A maximum hőmérsékletet
• A hőmérséklet sszonda széria számát

A programozott [Tmin; Tmax] tartományon kívűl a CORUS hőmérsélet riasztást fog jelezni, ami metrológiai riasztás. Azután ezt a
következő műveletek követik:

• A CORUS leállitja a fő konvertált index növekvését
• A CORUS folytatja a konvertált számláló konvertálását a back-up értékkel, ha ez a funkció működik, és ha a megfelelő back-up

érték elérhető.
• A CORUS folytatja a számlálást a fő Üzemi indexnél
• A CORUS növeli az Üzemi számlálót  is a riasztás alatt
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Nyomás al-menü

Ez a képernyő lehetővé teszi olvasni/programozni:
• A minimális nyomást
• A maximális nyomást
• A nomásérzékelő szériaszámát
• Az érzékelőhöz kapcsolódó 12 együtthatót, szükségesek a CORUS részére a nyomás kiszámításához

A programozott [Pmin; Pmax] tartományon kívűl a CORUS nyomás-rasztást jelez, ami metrológiai riasztás. Ezután ezt ugyanazok a
műveletek követik mint a hőmérséklet riasztásnál.

A nyomás érzékelő cseréjénél a ‘Psensor data import’ (Nyomás érzékelő adat beemelés) gomb teszi lehetővé a 12 együttható és az
új érzékelő széria-számának közvetlen betöltését egy fájlból. A fájl kiválasztása egy szabványos kereső-programmal történik
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Korrekciós al-menü

Ez a menü lehetővé teszi a hozzáférést a következő paraméterekhez:
• Az aalap nyomáshoz
• Az alap hőmérséklethez
• A konverzió időtartamához
• A kompresszibilitási faktor kiszámításának képletéhez és az összesített gáz paraméterekhez
• A hőmérséklet és nyomás back-up értékeihez

A konverzió időtartama 1 sec és 20 sec közötti programozható. A nyomás és a hőmérséklet mérése, a kompresszibilitási és a
konverziós faktorok kiszámítása ezzel az időtartammal végre lesz hajtva.
A kijelző ‘On’ helyzetében ez az érték 1 sec.
Figyelmeztetés: ennek a paraméternek módosítása nagy kihatással van a CORUS önállóságára.

Megjegyzés: A HSV egységét lehet prograamozni KWh és MJ között az egység cellára történő kétszeri kattintással. Ez csak akkor
lehet ha S-GERG képletet választották.

Az elérhető lehetséges minták változatai a konverzióhoz:

T Magasság (m) Relatív működési
nyomás

Rögzített
kompresszibilitási arány

PT Rögzített
kompresszibilitási

arány

 

PTZ (S-GERG) HSV Rel. fajsúly %CO2 %H2
PTZ(AGANX19) Rel. fajsúly %CO2 %N2
PTZ(AGNX19 mod) Rel. fajsúly %CO2 %N2
PTZ (AGA8) Rel. fajsúly %CO2 %N2 Prd Trd
PTZ (16 együttható) 16 együtth.



Háttértár értékek

Nyomás vagy Hőmérséklet riasztás esetén a CORUS leállítja a fő konvertált indexének növekedését, és a konverziót követi eg külön
indexen a Back-up értékekkel. Ennek a külön indexnek a neve ‘Konvertált Számláló’.

1) Működtetés
• ‘1’-es program a ‘Ba

leállítja. Ha leállítja a

2) Back-up értékek
• 1 nyomás (abszolut
• 12 hőmérséklet bac

számíítását (C=P/P0

3) Automatikus napraké

• A back-up értékek fu
• Kézi módszer: 

up értéket mint

• Auto módszer: prog
az adatbázisában lé
folyamán a használó
azonos hónap hőmé
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ckup values enable flag’ (Beckup értékeket engedélyező jelző)-ben működésbe hozza ezt a funkciót, és ‘0’
 CORUS le fogja állítani a ‘Konvertált számláló’ növekedését nyomás vagy hőmérséklet riasztás esetén.

) back-up érték
k-up érték, havonta 1. Példáúl: ha T riasztás előfordúl májusban, a CORUS folytatni fogja a C faktor
*T0/T*Z0/Z) a májusi  back-up értékkel a mért hőmérséklet helyett.

sz állapotba hozás.

nkciója 2 módon használható:
prog ‘0’ a ‘Backup értékek automatikus naprakész állapotba hozása’. Ezen a módon a használó a 13 back-
 állandó adatot hozza be.

 ‘1’a ‘Back-up értékek automatikus naprakész állapotba hozása’. Ezen a módon a CORUS be fogja táplálni
vő back-up értékek átlagát. Nyomásként a CORUS a megelőző hónap P átlagát veszi. Az első hónap
 által programozott állandó adatot veszi (ha van ilyen). Hőmérsékletként a CORUS az egy évvel előbbi
rsékleti átlagát veszi. Az első év folyamán a használó által programozott állandó adatot veszi (ha van ilyen).



Térfogatok al-menüje

Ez a menü lehetővé t

A) a 2 fő indexhez (Ü
B) a Nyomás és Hőm
C) az impuzus egyen

Az index kezelése az

korrigálatlan in

korrigát inde

riasztás alatti korrig
számláló

teljesen korrigált sz
14

eszi a hozzáférést a következőkhöz:

zemi & Konvertált)
érséklet riasztás esetén használt 2 számlálóhoz
értékhez: [0,001/ 0,01/ 0,1/ 1/ 10/ 100/ 1000] m3 /impulzus között

 alábbiak szerint:

normál működés riasztás alatti működés

dex növekvő növekvő

x növekvő megállt

álatlan megállt növekvő

ámláló növekvő növekvő back-up értékekkel



Küszöbértékek al-menü

Ez a menü kezeli az 
képernyőn keresztűl:

• Konverziós fak
megfelelő riaszt

• Üzemi gázáram
CORUS a megf

• Konvertált gáz
tartományon, a 

• Fogyasztás ria
a programozott 
képernyőn kijelz

• Koherencia (ös
a programozott 
programozott pe
valós-idő száml
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összes nem metrológiai küszöbök funkcióit. Mindezen funkciók lehetnek önállóan működtetve/leállítva ezen a

tor riasztás: Amikor a számított C faktor kívűl esik a programozott [Min; Max] tartományon a CORUS a
ást gerjeszti.

lási riasztás: Amikor a pillanatnyi üzemi gázáramlás (QU) kívűl esik a programozott l [Min; Max] tartományon, a
elelő riasztást gerjeszti.

áram riasztás: Amikor a pillanatnyi konvertált gázáramlás (QC) kívűl esik a programozott l [Min; Max]
CORUS a megfelelő riasztást gerjeszti.

sztás: Amikor a konvertált fogyasztás a kiválasztott időtartam folyamán (időtartam, óra, nap, hónap) magasabb
küszöbnél, a CORUS a megfelelő riasztást gerjeszti. A CORUS belső valós-idő számlálójának értéke ezen a
ésre kerűl (Szürke tinta).

szefüggő) riasztás: Amikor a különbség az LF1 és LF2 bemenetek fogadott impulzusai között magasabb mint
küszöbérték az időperiódus (napokban számolt) folyamán, a CORUS a megfelelő riasztást gerjeszti. A
riódus után a CORUS belső differencia számlálója visszaáll 0-ra. A folyamatban lévő idötaratam, és a CORUS

álója ezen a képernyőn kijelzésre kerűl (Szürke tinta).



Riasztások al-menü

Ez a menü:
• Emlékeztet a rias
• Lehetővé teszi a

törlését önállóan

A törlés végrehajtásáh

Megjegyzés: Nem leh

Bemenetek al-me
ztások folyamatában a helyzetükre és a memóriába teszi azokat
 metrológiai riasztások (nyomás és/vagy hőmérséklet) és a a nem metrológiai riasztások (összes többi riasztás)
.

oz válaszd ki törlendő riasztást és kattints a ‘Prog’ gombra.

etséges a riasztás folyamatában a törlés kivéve a ‘Koherencia’ riasztást és a ‘Fogyasztás’ riasztást.

nüje
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Ez a menü lehetővé teszi az On/Off1, On/Off2 és az ártás bemenetek működtetését/leállítását. Mindegyik bemenet lehet ‘Normal
nyitott’ vagy ‘Normál zárt’. Ellentétes állapot esetén a CORUS a megfelelő riasztást gerjeszti.

Emlékeztetőül, ezen bemenetek valós időre vonatkozó információja elérhető ezen a képernyőn a kapcsolók állapotáról szóló
információval is.

Kimenetek al-menü

Ez a menü lehetővé
• Inaktiv
• Konvertált imp
• Konvertálatlan
• Riasztás (szab
• Riasztás (korlá
• 4/20 mA

Konvertált vagy kon

A kimenet impulzus
bemenetének. Ugya

Szabályszerű vagy 

A riasztások listája,
kattintással. Ezután
mindaddig míg a ria
maximális időtartam

Megjegyzés: mivel 
‘korlátozott’ módoza
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 teszi a CORUS 2 digitális kimenetének a kialakítását. Mindegyik kimenet programozható mint:

ulzus
 impulzus
ályszerű módon)
tozott módon)

vertálatlan impulzus módozat

 egyenértékét programozni kell, aminek nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lenni mint a CORUS impulzus
ncsak lehetséges a ‘Close’.(Zárt) állapot megfelelő időtartamának a programozása 25 ms-től 250 ms-ig.

Korlátolt Riasztás módozat

 amelyek a kimenetet működésbe tudják hozni előfordulásuk esetén elérhető az ‘Alarm’ (Riasztás) gombra történő
 a kívánt riasztást kell kiválasztani a ‘Prog’ gombra kattintva. ‘Szabályszerű’ módozatnál a kimenet aktiválva lesz
sztás is aktív. ‘Korlátolt’ módozatnál a kimenet aktivált lesz a beproramozandó 1 min-től 30 min ig terjedő
ig.

a kimenetek aktiválása a Corus elemére nézve fontos paraméter, ajánlatos, ha lehetséges. a riasztás kinenetet
tban használni.



18

4/20 mA módozat

A kiírandó adatok programozhatók az alábbiak közűl:
• a korrigálatlan fogyasztás (QU)
• a korrigált fogyasztás (QC)
• a hőmérséklet
• a nyomás

A 4 mA-nek és 20 mA-nek megfelelő értékeket be kell vezetni közvetlenűl a kiválasztott adatok egységeibe (m3/h, cft/h, bar,psi, 0C,
0F).

1-es megjegyzés: a 4/20 mA-es módszer csak akkor vehető igénybe ha a CORUS külső energia ellátással működik.
2-es megjegyzés: Egy külső ATEX modulnál (F/I konverter) szükséges azt  egy 4/20 mA-es kimenettel szállítani.Erre a modulra
ajánlott referencia “Pepperl & Fuchs KFU8-UFC-Ex1”.
3-as megjegyzés: az a helyzet, hogy a modul mint 0-20 mA-es kimenet működik. Ez lehetővé teszi hogy jelezze ha egy metrológiai
riasztás (nyomás és hőmérséklet) jelen van vagy nincs.
Ilyen riasztás esetén a modul kimenete 0 mA lesz (P, T, QC-hez), amikor az 4 és 20 mA között van akkor bármilyen rendszeres
értékhez alkalmas.

Dátum/Idő al-menü

Ez a menü lehetővé teszi az aktuális dátum/időpont programozását a CORUS-ba. Egy könnyebb és gyorsabb használathoz, a
computer dátum/időpont programozását lehet elvégezni a ‘PC synchro’ cellára való kattintással.
Úgyszintén lehetséges aktiválni/leállítani a Nyár/Tél időszámitást a CORUS-ban. Két módszer lehetséges:

AUTO: a CORUS automatikusan kapcsolni fogja a hivatalos szabványos dátumokat (Március és Október utolsó vasárnapja)

Kézi: a CORUS a felhasználó által programozott dátumot fogja kapcsolni.

Tájékoztatásul: a CORUS által kiszámított következő kapcsolási dátumok elérhetők a képernyő alján. Ezek a dátumok üresek ha a
funkció nincs működtetve.



Ügyfél paraméterek al-menü

Ez a menü lehetővé

• Három (3) cim
adminisztráció

• Az összekapcs
• A CORUS fels

Gyártási param

• A CORUS soro
• A CORUS gyá
• A gyártó cimké
• A termék cimk
• A fő firmware v
• A metrológiai f
 teszi a felhasználóra és az üzembehelyezésre vonatkozó információk bevezetését:

ke a helyre és az ügyfélre vonatkozó adatok programozására (az ügyfél neve, a hely neve, a segédprogram neve,
s terület, segédprogram szériaszáma…)
olt eszközök  közös szériaszáma (és a tipusa)

zerelésének a dátuma.

éterek al-menü
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zatszáma
rtási dátuma
je (ACTARIS)

éje (CORUS tipus)
áltozat és dátuma
irmware és dátuma



Tápellátás al-menü

Ez a menü lehetővéteszi
az elem függetlenségét (
A kiinduló szabványos e
kiinduló érték 10%-át (18

1-es megjegyzés: külső e
csatlakoztatva van a CO
számlálója a riasztás ese

2-es megjegyzés: Egy kü

elektromosan illeszkedni
20

 a CORUS felszerelési módjának a kiválasztását, elem vagy külső energia ellátás, és leolvasni/programozni
napokban).
lem élettartam 1825 nap (5 év) és ennek a számlálója minden nappal csökken. Amikor az értéke éléri a
2 nap), a CORUSelem riasztást idéz elő.

nergia betáplálás esetén szintén szükséges az elem függetlenségét programozni. Valóságban az elem
RUS-hoz a külső betáp kimaradása esetére, akkor mint back-up energiaforrás működik. Akkor az elem
tén ugyanazon elvek szerint fog csökkenni, és az elem riasztás ugyanolyan módon lesz kezelve.

lső ATEX modul szükséges a CORUS energia ellátásához külső betáp esetén. Ennek a modulnak

 kell a CORUS megfelelő bemenetéhez. Az ajánlott referencia: “GEORGIN BXNE34000”



Kommunikációs al-menü

Ez a menü a Modem ha
Lehetséges a CORUS-
modem változatok:
• FOCUS GSM (@A
• IRT PSTN Modem
• Standard PSTN M
• Standard GSM Mo

Ezen alkalmazás megó
Hayes utasítás küldésé
válasz programozása.

Kijelző al-menü

Ez a menü teszi lehetőv
szálatára vonatkozó paramétereket foglalja magába.
al minden külső adat gyűjtése, egy modem csatlakoztatásával az RS232 soros portjára. A csatlakoztatható

ctaris)
 (@Actaris)
odem + ISB gyújtószikramentes biztonsági szigeteléssel
dem  + ISB gyújtószikramentes biztonsági szigeteléssel

vásához a CORUS reszetelheti (újra indíthatja) ezt a modemet minden nap ugyanabban az órában, a definiált
vel. Ugyszintén lehetséges ennek a reszetelés orájának, a kommunikáció sebességének és a modemtől várt
21

é a CORUS display-ének (megjelenítőjének) kialakítását.



Display üzemmód beállítása

A CORUS display szekvenciák öt (5) fő menüre vannak osztva:
INDEX, VALUE, ALARM, DATA, CONFIG

A három (3) fő menü (INDEX, VALUE, ALARM) mindíg érvényben vannak. A két (2) ellenkező maradék menü eltakarva lehet vagy
nem az installálás szerinti, vagy az előre látható felhasználáshoz.

Index display formátum:

Másik opció kijelezni vagy nem minden ‘0’-t amely jelen lehet az index valódi éréke előtt. (Pl 2131 m3 kijelzésre kerülhet mint 2131
vagy 00002131) 
Ez az opció fedi a 2 fő indexet, és két számlálót a riasztás kezeléséhez..

Kompresszibilitási arány display:

Lehetséges a kompresszibilitási faktor kijelzése mint ‘Zo/Z’ vagy ‘Z/Zo’.
A Corus kijelzője beillik ebbe a válogatásba ugyanúgy mint kompresszibilitási adatátvitel kommunikációval.

Egység al-menü

Ez a menü lehetővé t
• Térfogat
• Nyomás
• Hőmérséklet
• Konvertált adato
• Energia

1-es megjegyzés: Bá
2-es megjegyzés: A k

mennyiség egysé
3-as megjegyzés: Az 
22

eszi különböző egységek kiválasztását melyek a CORUS metrológiai adataihoz használatosak:
: m3  vagy Cft
: Bara, Psia vagy kPa

: 0  C vagy 0 F
k : N (normál) vagy S (standard)

: kWh + MJ

rmilyen nyomás egység lett kiválasztva, a CORUS csak az abszolut nyomást kezeli.
onvertált adatok egységei lehetővé teszik a kijelzést az LCD-n egy ‘N’ (Normál) vagy egy ‘S’ (Standard) –ként a
g előtt.
energia egység csak mint fűtési felsőbb érték használatos S-GERG formula kiválasztásakor.



5.3 Adatbázis

5.3.1 Adatbázis b

‘Programming’ billenty

A ‘Database activation
paraméter naplót mel
Az adatbázis deaktivá
aktiválva van, az előz

Az Időköz napló időkö
1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 2

Szintén lehetséges pr
összeáll egy állandó r
kiválasztás. Az alábbi
eállítás

űre kattintással programozzuk az Adatbázis beállítását

y

ő

0
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’ cellán keresztűl lehetséges aktiválni/leállítani az adatbázis naplókat, kivéve az Esemény naplót és a
ek mindíg rendelkezésre állnak.
lása (leállítása) nem vezet az adatbázis újraindításához (reszeteléséhez). Ha az adatbázis leállítva és újra-
 adatok elérhetők lesznek ismét.

zeit a következők közűl lehet programozni:
, 30, 60 perc.

ogramozni hogy milyen adatokat tároljon a CORUS az Időközi napló kialakítható részében. Valóban ez a napló
észből (4 volumen, terjedelem), és az összeállítható rész. A ‘Configuration’ gombra való kattintással történik a
 képernyő jelenik meg:



Gáz Óra: A napi adatok

Gáz Nap: a Hónapos n
hónaponként.

Adatbázis Visszaállítás
Lehetséges a naptári (Ó
megfelelő naplók azonn
Az Esemény Napló és a

5.3.2 Intervallum N

Lehetséges ennek a na
időtartamot a használón

A kiválasztás után katti
 tárolódnak ‘Gáz órától’ ‘Gáz órára’ naponként a mindennapi naplóba.

aplóba a havonkénti adatok vannak tárolva ‘Gáz naptól’ (a ‘GÁZ órától’) ‘Gáz napig’ (a ‘Gáz óráig’) a

 (Reszetelés):
ránkénti, Mindennapos, Havi) és az időközi (Interval) naplókat külön visszaállítani. Visszaállítás után a
al újra indúlnak.
 Paraméter Napló nem visszaállítható.

apló

plónak egy teljes vagy egy részleges kiolvasását választani. A részleges kiolvasás esetén a kívánt
ak kell bevinni.

ntso
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n az ‘OK’-ra.



A következő a

Rögzített rész
 
 
 
 

Kialakítható ré
 
 
 
 

Az adatok öss
kattintás után.

Pótlólagos Info

A nyomás és/v
P és T kis ikon
időköz folyam

A Dátum/Időp
bélyegzik be. 
időpont változ

Adatok megőr

Az adatok öss
kattintással. A
Adatok kinyom
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datok raktározhatók a CORUS-ba (lásd 3.2.3.1):

:
Az időköz folyamán történt korrigálatlan fogyasztás
Az időköz folyamán történt konvertált fogyasztás
Az időköz folyamán történt korrigálatlan riasztás alatti fogyasztáa
Az időköz folyamán történt konvertált riasztás aalatti fogyasztás

sz:
Minimum, Maximum, Átlagos hőmérséklet az időköz folyamán
Minimum, Maximum, Átlagos nyomás az időköz folyamán
Minimum, Maximum, Átlagos korrigálatlan áramlás az időköz folyamán
Minimum, Maximum, Átlagos korrigált áramlás az időköz folyamán

zegyűjtése után ki lehet választani hogy melyik adat kerül kijelzésre a ‘Selection’ (Kiválasztás) területen a rá való

rmáció

agy hőmérséklet riasztás esetén egy időközben, az (kivéve a dátumot és időpontot) megjelölésre kerűl piros szinben
(ok)-al a riasztás tipusától függően. Ilyen információ kijelzésre kerűl ha az esemény megjelenik legalább egyszer az

án, bármilyen is a riasztás időtartama.

ont módosításakor az időköz folyamán a megfelelő időköz dátum és időpont mezőjét kék színű kis ‘Clock’ (Óra) ikonnal
Ilyen információ kijelzésre kerűl ha a dátum/időpont változott legalább egyszer az időköz folyamán, bármilyen is az
ása. 

zése

zegyűjtése után lehetséges a naplójának megmentése egy text file-ben (szöveg fájlban) a ‘Save’ gombra való
 fájl neve és a célzott adattár egy szokásos keresőprogrammal kiválasztható.
tatása
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A ‘Print’ (Nyomtatás) gombra való kattintással az adatok táblázata kinyomtatható. Az oldal formátuma automatikusan alkalmazkodik a
képernyőn aktivált adatok számától (számoszlopok) függően.

Rekordok száma

Ez a napló egy FIFO (First In/ First Out {Első Be/ Első Ki}) tipusú.
A rekordok száma 3100-tól 5900-ig változik a CORUS-ba programozott részek variációinak raktározási kialakításától függően.

5.3.3 Óránkénti napló

Az alábbi adatok érhetők el az óránkénti napló bármelyik rekordjában:

 Óránkénti kompenzálatlan fogyasztás
 Óránkénti kompenzált fogyasztás
 Óránkénti kompenzálatlan riasztás alatti fogyasztás
 Óránkénti kompenzált számlált fogyasztás
 Minimum, Maximum, Átlagos hőmérséklet az óra folyamán
 Minimum, Maximum, Átlagos nyomási értek az óra folyamán
 Minimum, Maximum, Átlagos kompenzálatlan átáramlás az óra folyamán
 Minimum, Maximum, Átlagos kompenzált átáramlás az óra folyamán

Kiegészítő információ

Nyomás és/vagy hőmérséklet riasztás esetén egy időközben, a rekordot (kivéve a dátumot és az időpontot) egy kis piros szinben
bélyegzett P és T ikon(ok)-al jelzik a riasztás tipusától függően. Ilyen információ kijelzésre kerűl ha azesemény előfordúl legalább
egyszer az óra folyamán, bármilyen is a riasztás hossza.

Az időtartam folyamán való Dátum/Időpont módosítás esetén a megfelelő időköz dátum és időpont mezőjét kék színű kis ‘Clock’
(Óra) ikonnal bélyegzik be. Ilyen információ kijelzésre kerűl ha a dátum/időpont legalább egyszer változott az időköz folyamán,
bármilyen is az időpont változása. 

Adatok megőrzése

Az adatok összegyűjtése után lehetséges a napló mentése egy szöveg fájlba a ‘Save’ (Mentés) gombra való kattintással. A fájl neve
és a célzott adattár egy szokásos keresőprogrammal kiválasztható.

Az adatok kinyomtatása

Szintén lehetséges az adatok táblázatát kinyomtatni a ‘Print’ (Nyomtatás) gombra való kattintással. . Az oldal formátuma
automatikusan alkalmazkodik a képernyőn aktivált adatok számától (számoszlopok) függően.

A rekordok száma

Ez a napló egy FIFO (First In/ First Out {Első Be/ Első Ki}) tipusú.
Az utolsó 1440 rekord érhető el (60 nap)
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5.3.4 Naponkénti napló

A következő adatok érhetők el a mindennapi napló bármelyik rekordjában:

 Napi kompenzálatlan fogyasztás
 Napi kompenzált fogyasztás
 Óránkénti kompenzálatlan riasztás alatti fogyasztás
 Napi kompenzált számlált fogyasztás
 Minimum, Maximum, Átlagos hőmérséklet a nap folyamán
 Minimum, Maximum, Átlagos nyomási értek a nap folyamán
 Minimum, Maximum, Átlagos kompenzálatlan átáramlás a nap folyamán
 Minimum, Maximum, Átlagos kompenzált átáramlás a nap folyamán

Kiegészítő információ

Nyomás és/vagy hőmérséklet riasztás esetén egy időközben, a rekordot (kivéve a dátumot és az időpontot) egy kis piros szinben
bélyegzett P és T ikon(ok)-al jelzik a riasztás tipusától függően. Ilyen információ kijelzésre kerűl ha azesemény előfordúl legalább
egyszer a nap folyamán, bármilyen is a riasztás hossza.

Az időtartam folyamán való Dátum/Időpont módosítás esetén a megfelelő időköz dátum és időpont mezőjét kék színű kis ‘Clock’
(Óra) ikonnal bélyegzik be. Ilyen információ kijelzésre kerűl ha a dátum/időpont legalább egyszer változott az időköz folyamán,
bármilyen is az időpont változása. 

Adatok megőrzése

Az adatok összegyűjtése után lehetséges a napló mentése egy szöveg fájlba a ‘Save’ (Mentés) gombra való kattintással. A fájl neve
és a célzott adattár egy szokásos keresőprogrammal kiválasztható.

Az adatok kinyomtatása

Szintén lehetséges az adatok táblázatát kinyomtatni a ‘Print’ (Nyomtatás) gombra való kattintással. . Az oldal formátuma
automatikusan alkalmazkodik a képernyőn aktivált adatok számától (számoszlopok) függően.

A rekordok száma

Ez a napló egy FIFO (First In/ First Out {Első Be/ Első Ki}) tipusú.
Az utolsó 120 rekord érhető el (4 hónap)
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5.3.5 Havonkénti napló

A következő adatok érhetők el a hónapos napló bármelyik rekordjában:

 Havi kompenzálatlan fogyasztás
 Havi kompenzált fogyasztás
 Havi kompenzálatlan riasztás alatti fogyasztás
 Havi kompenzált számlált fogyasztás
 Minimum, Maximum, Átlagos hőmérséklet a hónap folyamán
 Minimum, Maximum, Átlagos nyomási értek a hónap folyamán
 Minimum, Maximum, Átlagos kompenzálatlan átáramlás a hónap folyamán
 Minimum, Maximum, Átlagos kompenzált átáramlás a hónap folyamán
 A kompenzálatlan index értéke a hónap végén
 A konvertált index értéke a hónap végén
 A riasztás alatti kompenzálatlan számláló értéke a hónap végén
 A riasztás alatti kompenzált számláló értéke a hónap végén
 A maximum időközi kompenzálatlan felhasználás a hónap folyamán dátummal és időponttal
 A maximum időközi kompenzált felhasználás a hónap folyamán dátummal és időponttal

Kiegészítő információ

Nyomás és/vagy hőmérséklet riasztás esetén egy időközben, a rekordot (kivéve a dátumot és az időpontot) egy kis piros szinben
bélyegzett P és T ikon(ok)-al jelzik a riasztás tipusától függően. Ilyen információ kijelzésre kerűl ha azesemény előfordúl legalább
egyszer a hónap folyamán, bármilyen is a riasztás hossza.

Az időtartam folyamán való Dátum/Időpont módosítás esetén a megfelelő időköz dátum és időpont mezőjét kék színű kis ‘Clock’
(Óra) ikonnal bélyegzik be. Ilyen információ kijelzésre kerűl ha a dátum/időpont legalább egyszer változott az időköz folyamán,
bármilyen is az időpont változása. 

Adatok megőrzése

Az adatok összegyűjtése után lehetséges a napló mentése egy szöveg fájlba a ‘Save’ (Mentés) gombra való kattintással. A fájl neve
és a célzott adattár egy szokásos keresőprogrammal kiválasztható.

Az adatok kinyomtatása

Szintén lehetséges az adatok táblázatát kinyomtatni a ‘Print’ (Nyomtatás) gombra való kattintással. . Az oldal formátuma
automatikusan alkalmazkodik a képernyőn aktivált adatok számától (számoszlopok) függően.

A rekordok száma

Ez a napló egy FIFO (First In/ First Out {Első Be/ Első Ki}) tipusú.
Az utolsó 24 rekord érhető el (2 év)



5.3.6 Események naplója

Ez a napló a CORU
- az e
- az e
- az e
- a ko
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S által nyomon követett utolsó 800 eseményt szolgáltatja. Minden esemény magában foglalja:
semény dátumát/időpontját
semény természetét
seményhez kapcsolódó különleges értéket (csak néhany eseménynél)
nverter állapotát az esemény pillanatában
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Kijelzett események és a kapcsolt sajátos értékek:

Esemény Sajátosság
• risztás kezdete

• P riasztás P értréke ami a riasztást bekapcsolja
• T riasztás T értéke ami a riasztást bekapcsolja
• Illetéktelen behat. kisérl. riasztás N/A
• On/Off1 és ON/Off2 riasztás N/A
• Koherencia (Összefüggő) riasztás Impulzusszám ami a riasztást bekapcsolja
• C faktor küszöb riasztás C értéke ami a riasztást bekapcsolja
• Alap fogyasztási küszöb riasztás Fogyasztás érték ami a riasztást bekapcsolja
• Alap és nyers áraml. riaszt. (min és max) Qx érték ami a riasztást bekapcsolja
• Elem riasztás N/A
• Külső betáp riasztás N/A

• riasztás vége
• P riasztás P értéke ami a riasztást kikapcsolja
• T riasztás T értéke ami a riasztást kikapcsolja
• Illetéktelen behat. kisérl. riasztás N/A
• On/Off1 és ON/Off2 riasztás N/A
• Koherencia (Összefüggő) riasztás N/A
• C faktor küszöb riasztás C értéke ami a riasztást kikapcsolja
• Alap fogyasztási küszöb riasztás N/A
• Alap és nyers áraml. riaszt. (min és max) Qx értéke ami a riasztást kikapcsolja
• Elem riasztás N/A
• Külső betáp riasztás N/A

• metrológiai riasztás törlés N/A
• standard riasztás törlés N/A
• Riasztás alatti index törlés N/A
• konverter általános törlése N/A
• metrológiai initializálás (kezdet-érték adás) (XEMICS) N/A
• kétállású prog kapcsoló be N/A
• kétállású prog kapcsoló ki N/A
• kétállású felhasználói kapcsoló be N/A
• kétállású felhasználói kapcsoló ki N/A
• modem kommunikáció vége a kapcsolat időtartama
• Naptár adatbázis törlés N/A
• Új firmware letöltés Firmware régebbi változata
• Időközi adatbázis törlés N/A

N/A : Nem hozzáférhető 
Az állapot 5 lehetséges információt foglal magába:

- a hőmérséklet riasztás jelenléte amikor az esemény előfordúl (symbol: T)
- a nyomás riasztás jelenléte amikor az esemény előfordúl (symbol: P)
- bármilyen más esemény jelenléte amikor az esemény előfordúl (symbol: OA)
- a folyamatban lévő kommunikáció amikor az esemény előfordúl (symbol: C)
- Kijelző aktiv amikor az esemény előfordúl (symbol: D)



Adatok megőrzése

Az adatok összegyűjtése után lehetséges a napló mentése egy szöveg fájlba a ‘Save’ (Mentés) gombra való kattintással. A fájl neve
és a célzott adattár egy szokásos keresőprogrammal kiválasztható.

Az adatok kinyomtatása

Szintén lehetséges az adatok táblázatát kinyomtatni a ‘Print’ (Nyomtatás) gombra való kattintással. . Az oldal formátuma
automatikusan alkalmazkodik a képernyőn aktivált adatok számától (számoszlopok) függően.

A rekordok száma

Ez a napló egy FIFO (First In/ First Out {Első Be/ Első Ki}) tipusú.
Az utolsó 800 rekord érhető el

Megjegyzés

Az események naplóját nem lehetséges resetálni (alaphelyzetbe állítani).

5.3.7 Paraméter napló

Ez a napló a CORUS
- a mó
- a mó
- a par
- a par
- a kom
- a kom

Az utolsó 2 adat kije
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-ban lévő kulcs paraméterek utolsó 200 módosítását szolgáltatja. Mindegyik rekord tartalmazza:
dosítás dátuma/időpontja
dosított paraméter elnevezése
améter régi értéke
améter új értéke
penzálatlan index értéke a paraméter váltás időpontjában
penzált index értéke a paraméter váltás időpontjában

lzése (a 2 Index értéke) elmozdítható vagy nem, a képernyő alján lévő, megfelelő cellára való kattintással.
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Ebben a naplóban meglévő, a kulcs paraméterek módosításaí a következőek:
a hőmérséklettel összefüggő különleges adatok:
- -az érzékelő széria száma
- - alsó küszöb
- - felső küszöb
a nyomással összefüggő különleges adatok:
- - rögzített relatív gáz nyomás
- - rögzített konverter tengerszint feletti magasság
- - az érzékelő széria sszáma
- - az érzékelő tipusa
- - az érzékelő együtthatója
- - alsó küszöb
- - felső küszöb
a kompresszibilitási aránnyal összefüggő különleges adatok:uális dátum és időpontak
- - rögzített kompresszibilitási arány
- - a gáz relatív sűrűsége normál feltételek mellett
- - a levegő abszolút sűrűsége normál feltételek mellett
- - a gáz felső hőértéke
- - a gáz CO2 móltörtje
- - a gáz N2 móltörtje
- - a gáz H2 móltörtje
- - AGA8 referencia hőmérséklet
- - AGA8 referencia nyomás
- - Z-elrendezésű együttható
a konverzióval összefüggő különleges adatok:
- - konverziós képlet
- - konverzió referencia hőmérséklete
- - konverzió referencia nyomása
a térfogattal összefüggő különleges adatok:
- - bemeneti impulzus egyenérték
- - nyers index
- - bázis index
az időponttal összefüggő különleges adatok:
- - az aktuális dátum és időpont
- - az időköz hossza
- - gáz óra
- - gáz nap

Adatok megőrzése

Az adatok összegyűjtése után lehetséges a napló mentése egy szöveg fájlba a ‘Save’ (Mentés) gombra való kattintással. A fájl neve
és a célzott adattár egy szokásos keresőprogrammal kiválasztható.

Az adatok kinyomtatása

Szintén lehetséges az adatok táblázatát kinyomtatni a ‘Print’ (Nyomtatás) gombra való kattintással. . Az oldal formátuma
automatikusan alkalmazkodik a képernyőn aktivált adatok számától (számoszlopok) függően.

A rekordok száma

Ez a napló egy FIFO (First In/ First Out {Első Be/ Első Ki}) tipusú.
Az utolsó 200 rekord érhető el

Megjegyzés:



A Paraméter Naplót nem lehetséges resetálni (alaphelyzetbe állítani).

6 EXPORT FUNKCIÓ

Lehetséges exportálni a CORUS minden paraméterét/adatát egy nyomkövető fájlba történő mentéssel (EXP vagy TXT formátum). Ez
a művelet automatikusan elő fogja idézni a kiválasztott adatok folyamatos kiolvasását, és meg fogja menteni egy megfelelő fájlban.

Hozzáférhetőség: Válaszd a ‘TOOLS’/’EXPORT al-menüt
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A következő al-menü megjelenik:

1 – Válaszd ki az e

• Az export fun
• Export e
• Export e

• EXP formátum
lehetséges be
Step 3C-ből)

• Lehetséges m

2 – Válaszd ki a cé

A megcélzott direc

3 – Válaszd ki a ex

Az adatok két tipu

Pillanatn

• Pilla
• Kon
• Ada
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xport tipusát

kció kettő (2) tipusa érhető el:
gy ‘Text’ fájlban (TXT formátum)
gy Supervisor + formátumban (EXP formátum)

 összhangban van a Supervisor + for Import /export funkció által használt fájlok formátumával. Azonkívűl,
emelni közvetlenűl az adatokat a ‘Supervisor + database’-ba ezen a fájlon keresztűl (véghezvive a Supervisor +

indkét kiemelést (TXT és EXP fájlok) elvégezni ugyanabban az időben.

lzott fájlt

tory (alkönyvtár) és fájl nevét a társúlt keresőprogrammal kell kiválasztani.

portálandó adatokat

sát lehet exportálni: 

yi értékek/Paraméterek

natnyi értékek
figurációs paraméterek
tbázis konfigurációs paraméterek
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Adatbázis

• Időköz Napló
• Óránkénti Napló
• Mindennapos Napló
• Hónapos Napló
• Esemény Napló
• Paraméter Napló

4 – Kattints a ‘Start’-ra

Ez a művelet azonnal elindítja minden választott adat komplett kiolvasását, és kimenti azokat a kívánt fájlba.
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