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1. Informacje ogólne
Do obsługi zabezpieczeń cyfrowych, typu RITz-421 i RITz-430, za pomocą komputera PC
(pracującego indywidualnie lub w dowolnym układzie sieciowym, np. sieć Intranet, systemy
nadrzędne monitoringu i sterowania itp.) przeznaczone jest oprogramowanie, w postaci aplikacji
systemu MS Windows serii 98/2000/XP, „System Monitoringu i Sterowania – SMiS”.
Instalację, konfigurację i obsługę oprogramowania SMiS przedstawiono w dokumencie „Instrukcja
obsługi System Monitoringu i Sterowania – SMiS ( Instalacja i konfiguracja programu )”.
W aplikacji SMiS stosowane są między innymi następujące terminy i określenia:


urządzenie – zespół automatyki zabezpieczeniowej, zabezpieczenie, przekaźnik lub inne
urządzenie, stanowiące element składowy systemu zabezpieczeń, przystosowane do
współpracy w ramach aplikacji SMiS (w niniejszej instrukcji termin „urządzenie” oznacza
zabezpieczenie RITz-421 lub RITz-430, identyfikowalne pod względem numeru
fabrycznego, lokalizacji, nazwy itp.);



lokalizacja – miejsce zainstalowania określonej grupy urządzeń, np. rozdzielnia, stacja
pomp itp.;



interfejs – łącze komunikacyjne (np. łącza szeregowe RS 232, RS 485) lub system
komunikacyjny (np. system nadrzędny monitoringu i sterowania, lokalna sieć komputerowa
itp.), identyfikowalny przez swoją nazwę i posiadający zdefiniowane parametry
komunikacyjne.

UWAGA:
Obsługa zabezpieczeń RITz-421 i RITz-430 za pomocą np. komputera PC, wyposażonego w łącze
szeregowe RS-232, jest możliwa po zastosowaniu konwertera RS-232 / RS-485 (z automatycznym
sterowaniem kierunkiem transmisji - np. K-485/F).
Konwerter nie należy do wyposażenia zabezpieczenia.
Oknem głównym Systemu Monitoringu i Sterowania - SMiS jest Lista urządzeń. W oknie tym
dostępne są zadeklarowane wcześniej urządzenia (procedura dodawania nowego urządzenia do
listy, jego odwzorowania, opisana została w Instrukcji Obsługi „System Monitoringu i Sterowania –
SMiS” (instalacja i konfiguracja programu)). Wygląd takiego okna przedstawia poniższy rysunek.

Zadeklarowane urządzenia w
Ustawieniach komunikacji.

Rys. 1. Okno z listą zadeklarowanych urządzeń
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W oknie głównym możemy dokonać rozwinięcia zadeklarowanych wcześniej urządzeń.

Rys. 2. Menu zadeklarowanego urządzenia

W rozwinięciu nazwy każdego z urządzeń dostępny jest opis urządzenia oraz wyspecyfikowane
są funkcje obsługi, związane z danym urządzeniem tj. :








Opis
Praca w trybie OFF-line,
Nastawy,
Wartości bieżące,
Rejestrator,
Polecenia,
Testy.

2. Opcja - „Opis”
Opcja ta pozwala na podgląd danych ustawionych wcześniej w oknie Ustawienia komunikacji dla
danego urządzenia. Nie występuje tu możliwość wprowadzania jakichkolwiek zmian.

Rys. 3. Elementy opcji „Opis”
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3. Opcja - „Praca w trybie OFF-line”
Praca w trybie OFF-line oznacza, że aplikacja pracuje bez automatycznego pobierania informacji
z obsługiwanych urządzeń (tylko tych, których ten tryb dotyczy). Wówczas czynne są tylko funkcje
komunikacyjne, inicjowane przez operatora komputerowego stanowiska obsługi.
W obrębie aplikacji dostępny jest tylko tryb off-line z poziomu urządzenia. Obsługa danego
urządzenia odbywa się w trybie off-line; pozostałe urządzenia, w ramach danej lokalizacji,
obsługiwane są zgodnie z nastawionym trybem. Ustawienie obsługi danego urządzenia w trybie
off-line odbywa się w oknie Lista urządzeń, w bloku dotyczącym danego urządzenia -  Praca w
trybie OFF-line (pod warunkiem, że aplikacja oraz lokalizacja danego urządzenia są ustawione do
pracy w trybie on-line) .

Rys. 4. Ustawienie pracy w trybie „OFF-line” z poziomu urządzenia

4. Opcja - „Nastawy”
Aplikacja jest przeznaczona do obsługi cyfrowych urządzeń automatyki zabezpieczeniowej produkcji
ZEG-ENERGETYKA. Aplikacja jest platformą wspólną dla poszczególnych urządzeń jednak
w zależności od obsługiwanego urządzenia występują opcje charakterystyczne jedynie dla tego
urządzenia, w szczególności dotyczy to opcji „Nastawy zabezpieczeń i układów”.

Rys. 5. Elementy opcji „Nastawy”
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4.1. Nastawy zabezpieczeń i układów
Nastawy zabezpieczeń i układów to opcja umożliwiająca pobranie, edycję i wysłanie nastaw
zabezpieczeń i układów obsługiwanego urządzenia. Opcja ta jest dostępna w trybie on-line (praca
normalna) oraz w trybie off-line (po wcześniejszym zaznaczeniu opcji  Praca w trybie OFF-line).
Po uruchomieniu Nastawy zabezpieczeń i układów
zgłasza się okno Pobrania aktualnych nastaw z
obsługiwanego zabezpieczenia.

Przyciski TAK/NIE umożliwiające pobranie (bądź
nie) aktualnych nastaw z zabezpieczenia RITz.
Ikona wysyłania nastaw po edycji

Po wybraniu opcji Wyślij pojawia się okno z listą
wprowadzanych zmian z pytaniem o ich akceptacj ę

Ikona pobierania nastaw do edycji :
Ikona Drukuj- wydruk
nastaw (opcje dostępne
po naciśnięciu
przycisku ▼):
Pełny opis patrz
punkt 2.9.

Zapis następuje po potwierdzeniu zmian
i podaniu hasła dostępu.

Ikona
zamknięcia
okna

Okno typu
uruchomionego
zespołu – brak
możliwości edycji
przez użytkownika

Okno podstawowego zestawu nastaw (opcje dostępne po naciśnięciu przycisku ▼):
Zestaw0/Zestaw1/ Zestaw2/ Zestaw3
Wybór odpowiedniego zestawu aktywuje nastawy w nim zapisane- po wcześniejszym
podaniu hasła dostępu
Rys. 6. Opis menu głównego okna Nastawy – zestaw 0 dla RITz-430
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Pobieranie nastaw (domyślnie z podstawowego zestawu) :

 z aktywnego zestawu nastaw z zabezpieczenia
 z dowolnego zestawu nr 0, nr 1, nr 2, nr 3

 z pliku nastaw
 z domyślnych nastaw producenta

Wysyłanie nastaw (domyślnie do podstawowego zestawu) :

 do aktywnego zestawu nastaw w zabezpieczeniu –
zestawu który aktualnie jest ustawiony jako aktywny
 do dowolnego zestawu nr 0, nr 1, nr 2, nr 3
 do pliku nastaw
W obrębie okna Nastawy możemy wyróżnić następujące zdefiniowane bloki :











 Zakładka Konfiguracja – w oknie tym zostają wyświetlone aktualne parametry torów
analogowych zadeklarowanych przez producenta oraz w ramce Konfiguracja zabezpieczeń
zaznaczone są aktywne zabezpieczenia. Odpowiednie zaznaczenie  powoduje uaktywnienie
zakładek    w przeciwnym razie opcje poszczególnych zakładek zostają wygaszone (stają się
niedostępne do edycji).

Pola odwzorowujące
zadeklarowane
parametry znamionowe
torów analogowych
zabezpieczenia wraz z
oznaczeniem odmiany
zabezpieczenia – brak
możliwość jakiejkolwiek
edycji.

Konfiguracja
zabezpieczeń pozwala na
aktywowanie
dowolnego zestawu
zabezpieczeń
(zaznaczając  w
odpowiednim polu ).

Rys. 7. Zakładka „Konfiguracja” dla RITz-430
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Rys. 8. Wygląd zakładki „Konfiguracja” dla RITz-421

 Zakładka I>> lub I>>, I> – pozwala na sparametryzowanie danych zabezpieczenia
nadprądowo-czasowego zwarciowego I>> oraz zabezpieczenia nadprądowo-czasowego I> (tylko
w RITz-421), aktywowanych wcześniej w zakładce Konfiguracja.
Nastawa wartości
rozruchowej
zabezpieczenia
zwarciowego I>>.

Blokady
przekaźnika od
wejść
zewnętrznych
definiowane w
zakładce .

Zwłoka czasowa
zabezpieczenia
zwarciowego I>>.

Rys. 9. Zakładka „I>>” dla RITz-430

Opcja wyboru
wyjść, na które
mają być
wyprowadzone
sygnały
pobudzenia i
zadziałania
zabezpieczenia I>>.

Opcja wyboru
wyjścia, na które
ma być
wyprowadzony
sygnał pobudzenia
i zadziałania
zabezpieczenia I>.
Rys. 10. Zakładka „I>>, I>” dla RITz-421
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 Zakładka Ip> – pozwala na sparametryzowanie danych zabezpieczenia nadprądowoczasowego przeciążeniowego Ip>, aktywowanego wcześniej w zakładce Konfiguracja.

Nastawa wartości rozruchowej
zabezpieczenia przeciążeniowego
Ip> w zależności od wybranego
przez użytkownika typu
charakterystyki

Wybór typu
charakterystyki czasowej
zabezpieczenia
przeciążeniowego Ip>.

Wykres wybranego
typu charakterystyki

Blokady
zabezpieczenia od
wejść zewnętrznych
definiowane w
zakładce 
Opcja wyboru wyjść,
na które mają być
wyprowadzone sygnały
pobudzenia i
zadziałania
zabezpieczenia Ip>.

Rys. 11. Zakładka „Ip>” dla RITz-430

Rys. 12. Zakładka „Ip>” dla RITz-421
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 Zakładka I2A> lub Io> – pozwala na sparametryzowanie danych zabezpieczenia nadprądowoczasowego od asymetrii prądowej I2A> w przypadku RITz-430 lub zabezpieczenia nadprądowoczasowego ziemnozwarciowego Io> w przypadku RITz-421, aktywowanego wcześniej w zakładce
Konfiguracja.
Nastawa wartości rozruchowej
zabezpieczenia
przeciążeniowego Ip> w
zależności od wybranego przez
użytkownika typu charakterystyki

Wybór typu
charakterystyki czasowej
zabezpieczenia
przeciążeniowego Ip>.

Wykres wybranego
typu charakterystyki

Blokady
zabezpieczenia od
wejść zewnętrznych
definiowane w
zakładce .
Opcja wyboru wyjść,
na które mają być
wyprowadzone sygnały
pobudzenia i
zadziałania
zabezpieczenia I2A>.

Rys. 13. Zakładka „I2A>” dla RITz-430

Rys. 14. Zakładka „Io>” dla RITz-421
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 Zakładka Techn.1, Techn.2 – pozwala na sparametryzowanie nastaw zabezpieczeń
Technologicznych aktywowanych wcześniej w zakładce Konfiguracja lub wybór wyjścia (lub wyjść)
dla sygnalizacji stanu wejść blokujących. Możliwe są tutaj dwa warianty:
a) w przypadku gdy nie są wybrane żadne blokady a w zakładce Konfiguracja zostało zaznaczone
 Technologiczne 1 ( lub 2 ), można dokonać parametryzacji obsługi wybranego zabezpieczenia
technologicznego (w innym przypadku nastawy są niedostępne – wygaszone).

Nastawa zwłoki
czasowej
zabezpieczenia
technologicznego

Wygaszona
sygnalizacja stanu
wejścia
blokującego .

Opcja wyboru
wyjścia (lub wyjść),
na które ma być
wyprowadzony
sygnał zadziałania
zabezpieczenia
technologicznego

Rys. 15. Zakładka „Techn.1, Techn.2” – ramka „Zabezpieczenie technologiczne” dla RITz-430

Opcja wyboru
wyjścia, na które
ma być
wyprowadzony
sygnał zadziałania
zabezpieczenia
technologicznego

Rys. 16. Zakładka „Techn.1, Techn.2” – ramka „Zabezpieczenie technologiczne” dla RITz-421

b) w przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej blokady od wejścia sterującego ST1 lub ST2 w
ramce Sygnalizacja stanu wejścia blokującego udostępnione zostaje pole wyboru wyjścia
sygnalizującego stan wejścia blokującego. Wybranie blokady powoduje automatycznie zablokowanie
działania i jednoczesne wygaszenie parametrów nastaw zabezpieczenia technologicznego dla
odpowiedniego wejścia sterującego.
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Wygaszone
parametry
nastaw
dotyczące
zabezpieczeń
technologicznych
Opcja wyboru
wyjścia (lub wyjść),
na które ma być
wyprowadzony
sygnał pobudzenia
wejścia blokującego.

Rys. 17. Zakładka „Techn.1, Techn.2” – ramka ”Sygnalizacja stanu wejścia blokującego” dla RITz-430

Rys. 18. Zakładka „Techn.1, Techn.2” – ramka ”Sygnalizacja stanu wejścia blokującego” dla RITz-421
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4.2. Nastawa licznika PKW
Opcja umożliwiająca pobranie, edycję i wysłanie nowej wartości nastawy licznika Kumulowanych
Prądów Wyłącznika obsługiwanego urządzenia. Opcja ta jest dostępna w trybie on-line (praca
normalna) oraz w trybie off-line tylko z możliwością odczytu (po wcześniejszym zaznaczeniu
opcji  Praca w trybie OFF-line).
Ikona Wyślij – wysyłanie nastaw po edycji
do pamięci EEPROM urządzenia, po
wcześniejszym podaniu hasła cyfrowego
zabezpieczenia.

Rys. 19. Okno „Nastawa licznika PKW”

4.3. Zegar czasu rzeczywistego
Funkcja synchronizacji czasu Zegar czasu rzeczywistego, pozwala użytkownikowi na sterowanie
czasem wewnętrznym (wraz z datą) poszczególnych zabezpieczeń. Po uruchomieniu tej funkcji
otwierane jest okno Czas rzeczywisty, w którym użytkownik aby dokonać zmian musi podać
cyfrowe hasło dostępu do zabezpieczenia. Funkcja umożliwia użytkownikowi dokonanie
następujących operacji:



09/06

ustawić w panelu Czas urządzenia czas i datę, a następnie przesłać je do urządzenia –
przycisk Ustaw czas;
zsynchronizować czas urządzenia z zegarem systemu komputerowego użytkownika –
przycisk Synchronizuj z PC.
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Uruchamiając Zegar czasu
rzeczywistego przechodzimy do
okna konfiguracji Czas
rzeczywisty

Opcja Odblokuj powoduje
wyświetlenie okna Weryfikacja
uprawnień
Po wcześniejszym
odblokowaniu dostępne są
opcje w panelu Czas
urządzenia

Okno dostępowe ważnych
funkcji zabezpieczenia

Rys. 20. Okno „Synchronizacja czasu urządzenia”

4.4. Zmiana hasła dostępu
Opcja Zmiana hasła dostępu pozwala użytkownikowi na zmianę hasła dostępu do urządzenia
(jest to hasło cyfrowe z zakresu 0...9999, zapisane w urządzeniu), pod warunkiem znajomości
dotychczasowego hasła.
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Rys. 21. Okno „Zmiana hasła dostępu”

5. Opcja – „Wartości bieżące”
Opcja ta udostępnia użytkownikowi możliwość monitorowania pomiarów i wszystkich statusów
zabezpieczenia. Jest platformą wspólną dla poszczególnych urządzeń jednak w zależności od
obsługiwanego urządzenia występują opcje charakterystyczne jedynie dla tego urządzenia,
w szczególności dotyczy to opcji „Status”.

Rys. 22. Elementy opcji „Wartości bieżące”
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5.1. Status
Opcja umożliwia użytkownikowi monitorowanie stanu zabezpieczeń w zakresie:




sygnalizacji optycznej wewnętrznych wskaźników zadziałania WWZ (diody LED oraz
wyświetlacz LCD na płycie czołowej zabezpieczenia)
stanu ważniejszych funkcji, kontrolujących pracę zabezpieczenia tj. pobudzenie,
zadziałanie, praca normalna, blokada, itp.
stanu liczników PKW

Opcja zmiany
częstości odczytu
danych z
urządzenia
Wstrzymaj/
Wznów odczyt

Kasowanie sygnalizacji
WWZ (LED i LCD) w
zabezpieczeniu pod
warunkiem podania
cyfrowego hasła
dostępu.

Okno z aktualnym
stanem
zabezpieczenia.

Okno z aktualnym
stanem liczników PKW.

Rys. 23. Ogólne okno opcji „Status”

5.2. Pomiary
Aplikacja umożliwia, w zakresie funkcji obsługi urządzeń, pomiary bieżących wielkości elektrycznych,
związanych z zabezpieczanym urządzeniem. W zależności od wybranej charakterystyki działania
okno pomiarów jest automatycznie aktualizowane o dodatkowe wyświetlanie pomiarów związanych
z wybraną charakterystyką. Lista mierzonych wielkości może być wyświetlana jako (dwa rodzaje):



wartości chwilowe mierzonych wielkości, aktualizowane w kolejnych cyklach pomiarowych
(w odstępach ustawianych przez użytkownika);
wartości chwilowe mierzonych wielkości, wyświetlane w układzie tabelarycznym w funkcji
czasu (w odstępach czasu ustawianych przez użytkownika). Ilość sygnałów wyświetlanych
w tym trybie może być ustawiana przez użytkownika za pomocą menu kontekstowego,
uruchamianego
prawym
przyciskiem
myszki
gdy
kursor
znajduje
się
w obszarze okna.

Opcja zmiany
częstości odczytu
danych z urządzenia
Wstrzymaj/ Wznów
odczyt

Opcja umożliwiająca zmianę
sposobu wyświetlania pomiarów
wielkości bieżących - układ
podstawowy/układ
tabelaryczny

Opcja
tworzenia
wykresów
zmian
wielkości
mierzonych.

Rys. 24. Pomiary wielkości bieżących dla RITz-430
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Pomiary bieżące, prezentowane w trybie Lista (obydwa rodzaje), mogą być drukowane lub
eksportowane do pliku tekstowego.
W celu uzyskania wydruku należy najpierw zatrzymać odczyt (przycisk Stop w oknie), a następnie
postępować analogicznie jak we wszystkich funkcjach aplikacji umożliwiających wydruk. Aby zapisać
wyniki pomiarów do pliku, należy zatrzymać odczyt a następnie określić położenie i nazwę pliku
docelowego.
W obrębie okna Wykres zmian mierzonych wielkości dostępne jest menu kontekstowe (prawy
przycisk myszy), umożliwiające użytkownikowi:



wybieranie wielkości prezentowanych na wykresie;
generowanie wydruków (wraz z możliwością ustawiania parametrów wydruku);

6. Opcja – „Rejestrator”
Aplikacja umożliwia wizualizację zarejestrowanych zdarzeń obejmującą datę, nazwę zdarzenia itp..
Opcja zawiera rejestrator zdarzeń oraz rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia.

Rys. 25. Elementy opcji „Rejestrator”

6.1. Rejestrator zdarzeń.
Jest to rejestrator sygnałów dwustanowych. Aplikacja zapewnia, w zakresie funkcji obsługi
rejestratora zdarzeń, automatyczne pobieranie zapisów o nowych zdarzeniach i dopisywanie ich do
dziennika zdarzeń ARZ. W dzienniku zdarzeń zgromadzone są rejestracje zdarzeń, jakie wystąpiły
pomiędzy kolejnymi kasowaniami.
Zawartości dziennika zdarzeń mogą być drukowane lub eksportowane do pliku tekstowego (po
zatrzymaniu odczytu – przycisk
Stop w oknie Rejestrator zdarzeń). Ustawianie parametrów
wydruku analogicznie jak we wszystkich funkcjach aplikacji umożliwiających wydruk. Użytkownik
może wybierać zdarzenia przeznaczone do wydruku – postępowanie zgodnie z zasadami,
stosowanymi w środowisku Windows:
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zaznaczanie bloku zdarzeń: lewy przycisk myszy, przy wciśniętym klawiszu <Shift>;
dowolny wybór pojedynczych zdarzeń: lewy przycisk myszy, przy wciśniętym klawiszu
<Ctrl>;
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Opcja zmiany
częstości
odczytu danych z
urządzenia
Wstrzymaj/
Wznów odczyt

Opcja umożliwiająca wyświetlanie
zdarzeń za okres:

Opcja umożliwiająca
przełączanie się
Ostatnie/Nowe pomiędzy
nowymi zdarzeniami
oznaczonymi symbolem

Opcja kasowanie archiwalnych zapisów
w dzienniku zdarzeń.

Użytkownik najpierw wskazuje zdarzenie lub
zdarzenia określające typ filtrowanych
zdarzeń. Po naciśnięciu Filtruj w oknie
Rejestrator zdarzeń wyświetlane są tylko
zdarzenia typu identycznego jak wskazane
zdarzenie lub zdarzenia.
Opcja akceptacji nowych zapisów w dzienniku zdarzeń (nowo
odebrane zdarzenia oznaczone są w dzienniku zdarzeń
symbolem

, zaś zdarzenia zaakceptowane – brak symbolu).

Rys. 26. Okno „Rejestrator zdarzeń”

6.2. Ostatnie zakłócenie.
Jest to rejestrator wartości parametrów, które wystąpiły podczas ostatniego zakłócenia
zarejestrowanego przez zabezpieczenie. Aplikacja zapewnia, w zakresie funkcji obsługi rejestratora
zakłóceń, automatyczne pobieranie wartości parametrów ostatniego zakłócenia.
Zawartość rejestratora zakłóceń może być drukowane lub eksportowane do pliku tekstowego (po
zatrzymaniu odczytu – przycisk
Stop w oknie Ostatnie zakłócenie). Ustawianie parametrów
wydruku analogicznie jak we wszystkich funkcjach aplikacji umożliwiających wydruk.
Opcja zmiany
częstości odczytu
danych z urządzenia
Wstrzymaj/ Wznów
odczyt

Rys. 27. Okno rejestratora „Ostatnie zakłócenie” dla RITz-430
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7. Opcja – „Polecenia”
W ramach tej opcji użytkownik może, pod warunkiem wprowadzenia aktualnego hasła, wysyłać
określone polecenia do urządzenia.

Rys. 28. Elementy opcji „Polecenia”

7.1. Kasowanie i zerowanie
W oknie dostępne są przyciski funkcyjne:
 Kasowanie wskaźników optycznych na płycie czołowej
zabezpieczenia (diody LED i wyświetlacz LCD);
 Zerowanie liczników PKW;
 Kasowanie bufora rejestratora zdarzeń;
 Zerowanie modelu cieplnego;
 Załącz (RITz ON)/Wyłącz (RITz OFF).

Rys. 29. Okno „Kasowanie i zerowanie”
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8. Opcja – „Testy”
Aplikacja umożliwia użytkownikowi testowanie obsługiwanych urządzeń w postaci testów wejść i
wyjść dwustanowych oraz utworzenie pliku serwisowego.

Rys. 30. Okno „Testy”

8.1. Testy funkcjonalne
Po otwarciu okna Testy funkcjonalne zabezpieczenie pozostaje nadal w stanie normalnej pracy,
a użytkownik może obserwować stany wejść i wyjść.

Opcja Podgląd nie
zakłóca pracy
urządzenia.
Wyświetla aktualny
stan wejść i wyjść.

Wykaz wejść dwustanowych.

Wykaz wyjść dwustanowych.

Rys. 31. Okno „Testy funkcjonalne”

UWAGA!!! PODCZAS TESTÓW WEJŚCIA I WYJŚCIA (Test WE/Test WY) ZESPÓŁ PRZESTAJE
CHRONIĆ OBIEKT – poprzedzenie komunikatem.
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Opcja Wyjścia (przełącza
zabezpieczenie w stan „TEST”)
umożliwia testowanie stanu wyjść
zabezpieczenia.

Jest to kontrola sterowania wyjściami
urządzenia.
Rys. 32. Aktywne okno „Wyjścia”

8.2. Serwis
Opcja serwis służy do utworzenia pliku serwisowego zawierającego najważniejsze informacje o
stanie zabezpieczenia. Plik jest w postaci zaszyfrowanej.
W przypadku zapomnienia hasła dostępu do zabezpieczenia, należy utworzyć plik
serwisowy (opcja – Testy/Serwis ) zapisać na dysku i wysłać do producenta w celu
odczytania hasła.
Plik serwisowy można również wykorzystać do przesłania wszystkich rejestracji jakie znajdują się
w zabezpieczeniu.

Rys. 33. Okno „Plik serwisowy”
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9. Opis opcji – Drukowanie.
Opcja Drukuj jest funkcją w menu Nastawy , Pomiary oraz Rejestrator. Bezpośrednie wciśnięcie
przycisku rozwija menu zależne od miejsca występowania opcji Drukuj. W skład menu wchodzą
podgrupy oznaczone symbolami od .
Opcja Drukuj w rejestratorze i
pomiarach jest dostępna po
wcześniejszym uruchomieniu
ikony:
/
–
Wstrzymaj/Wznów






Rys. 34. Opcja Drukuj w oknie „Nastawy”, „Pomiary” i w oknie „Rejestrator”

 Podgląd wydruku - umożliwia podgląd dokumentu przed wydrukiem. Wygląd wydruku jest
ustawiany w Ustawieniach wydruku (patrz „Instrukcja obsługi System Monitoringu
i Sterowania – SMiS (Instalacja i konfiguracja programu)”).

Rys. 35. Przykładowy podgląd wydruku nastaw
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 Drukuj – okno ustawień parametrów drukarki i właściwości samego wydruku (jakości wydruku,
ustawień strony, itp.). Jest to standardowe okno pakietu Windows (patrz Instrukcja obsługi programu
SMiS Instalacja i konfiguracja).

 Ustawienia wydruku – umożliwia tworzenie własnego szablonu prezentowanego wydruku (patrz
Instrukcja obsługi programu SMiS Instalacja i konfiguracja).

 Export do pliku – umożliwia wysłanie raportu do pliku tekstowego (Raport.txt)

W oknie wpisujemy nazwę pliku do
którego mają być zapisane dane
oraz lokalizację zapisu w postaci
ścieżki dostępu. Dalej zatwierdzamy
przyciskiem Zapisz.

Rys. 36. Zapis do pliku tekstowego

Otwieranie i przeglądanie zapisanego pliku jest możliwe z dowolnego edytora tekstu. Plik z danymi
po otwarciu ma przykładowy wygląd:

Rys. 37. Przykładowy plik raportu

 KONIEC 
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