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Ismertető
A FieldLogger olyan univerzális bemenetű, beépített memóriával rendelkező adatgyűjtő eszköz, 
mely analóg és digitális jelek naplózására használható. Az adatgyűjtőhöz könnyen kezelhető, 
átlátható konfiguráló felület tartozik, ahol a szükséges beállítások elvégezhetőek. 

Főbb tulajdonságok
• 8 analóg bemenet
• 8 digitális be és kimenet
• 2 jelfogós kimenet
• 2MB belső memória 
• SD kártyával (max. 16GB bővíthető memória)
• RS–485 interfész

◦ Modbus RTU Master vagy Slave
◦ DB9 csatlakozón (néhány típus esetén): Modbus RTU Master

• Ethernet szolgáltatások
◦ DHCP
◦ webszerver (http szerver) (alapinformációk megjelenítése)
◦ FTP (szerver és kliens)
◦ SMTP (E-mail üzenetek küldése)
◦ SNMP
◦ Modbus TCP

• USB szolgáltatások
◦ HOST: USB memória kezelése, adatok kimentéséhez
◦ DEVICE: PC-re csatlakozás, paraméterezés, adatmentés

• Opcionális kezelőegység (HMI)

A FieldLogger adatgyűjtő négy különböző bemeneti típust támogat, ezek a következők lehetnek: 
analóg és digitális jelek, távoli és virtuális bemenetek. Az analóg és digitális bemenetek közvetlenül
az adatgyűjtő bemeneteire csatlakoztathatóak. A távoli bemenetek RS–485 buszon keresztül 
kapcsolódhatnak az adatgyűjtőhöz, ha az RS–485 buszt, mint Modbus Master használja az eszköz. 
A virtuális bemenet az eszköz bemeneti értékével végzett matematikai művelet eredménye lesz, 
vagy bármely más képzett, így eltárolásra már a kiszámított érték, megkönnyítve ezzel az adatok 
feldolgozását. 
Az analóg bemenetek feszültség vagy áramjelet, ellenállás-hőmérők (PT100 vagy PT1000), és 
hőelemek jelét képesek fogadni. A bemenetek felbontása 24 bit, melyet nagy sebességű átalakító 
biztosít, sebessége elérheti az 1000 minta / másodperc értéket. A digitális csatornák bemenetként 
vagy kimenetként egyaránt konfigurálhatóak, 
Ethernet interfészen keresztül lehetséges az adatok letöltése, átvitele, a különböző elérhető 
szolgáltatások egyesével engedélyezhetőek vagy tilthatóak. Hagyományos böngészőprogram 
segítségével megjeleníthetőek az engedélyezett csatornák, valamint egyéb diagnosztikai és általános
információk az adatgyűjtővel kapcsolatban. Az FTP kliens használható a gyűjtött adatok 
számítógépre mentésére. 
A FieldLogger 32 különböző riasztási eseményt képes kezelni, mint a kimeneti jelfogók 
bekapcsolása, E-mail üzenet küldése vagy SNMP üzenetek küldése. Minden bemenethez tartozó 
információ, valamint státusz és diagnosztikai adatok elérhetőek Modbus TCP, RS–485 vagy USB 
(device) interfészen keresztül. 
Az USB interfészen (device) keresztül csatlakoztatható az eszköz a számítógépre, paraméterezés, 
adatok letöltése vagy monitorozás céljából. Az USB HOST portra pedig USB memória 
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csatlakoztatható, mely segítségével a gyűjtött adatok kiolvashatóak. 
A gyűjtött adatok az eszköz bármelyik interfészén keresztül kiolvashatóak és a konfigurációs 
program segítségével, akár egyéb adatformátumba is kimenthetőek. Amennyiben helyi 
megjelenítés, visszajelzés is szükséges, opcionálisan az adatgyűjtő előlapjára szerelhető kijelző is 
rendelhető. 

Csatlakozás és telepítés
Az adatgyűjtő kicsomagolását követően távolítsa el a védőfilmet a belső elemről, mely az eszköz 
hátoldalán található, mielőtt megkezdi a vezetékezést és a konfigurálást. 

1. ábra
elem védőfilm eltávolítása

A FieldLogger adatgyűjtő szabványos, 35mm-es kalapsínre szerelhető. A sínre szereléshez a 
hátoldalon található rögzítőket húzza lefelé, ahogy az a 2. ábrán látható. 

Megjegyzés: a bekötéshez szükséges sorkapcsok kihúzhatóak a készülékből, így nem feltétlenül 
szükséges leszerelni a sínről. 
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2. ábra

Helyezze az adatgyűjtőt a kalapsínre, 3. ábra. 

3. ábra

A rögzítő füleket tolja vissza eredeti pozíciójukba, így rögzítve az adatgyűjtőt a helyére. 

4. ábra
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Az adatgyűjtő méretei

5. ábra
Adatgyűjtő méretei, elöl és oldalnézet, kijelző nélkül
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6. ábra
Adatgyűjtő méretei, elöl és oldalnézet, opcionális kijelzővel
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Előlapi takaró eltávolítása, visszahelyezése
Az opcionálisan rendelhető kijelző csatlakoztatása előtt el kell távolítani az adatgyűjtő előlapján 
található takaró lemezt, ennek a helyére kerül majd a kijelző modul. A kioldást segíti az adatgyűjtő 
jobb oldalán található kioldó kar, melyet a tetejénél fogva felfele kell mozgatni. A takaró 
visszahelyezésekor először mindig a bal oldalt csatlakoztassa, majd a kioldó karba visszahelyezhető
a takaró lemez jobb oldala is, ezt követően visszafordítható a kioldó a helyére. 
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Kijelző behelyezése, eltávolítása
Az előlapi takaró modul eltávolítását követően, annak a helyére behelyezhető a kijelző modul. A 
kijelzőt először mindig a bal oldalán csatlakoztassa az adatgyűjtőhöz, majd a jobb oldalát a kioldó 
karba helyezve a kar visszazárható a helyére. Eltávolításkor a kioldó kart felfele kell mozgatni, 
majd a kijelző modul eltávolítható. A kijelző eltávolítása után helyezze vissza az előlapi takaró 
modult. 
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Csatlakozók bekötése

7. árba
FieldLogger, előlapi nézet

A FieldLogger adatgyűjtő csatlakozói, amennyiben szemből nézi a készüléket, az adatgyűjtő alján 
és tetején találhatók meg, melynek kiosztását az alábbi két ábra tartalmazza. 

8. ábra

felső csatlakozók kiosztása

9. ábra
alsó csatlakozók kiosztása

Telepítési javaslatok

• Javasolt vezetékezés minimálisan 0.14 mm² átmérővel

• A különböző berendezések elkülönített tápellátása javasolt

• RC szűrő (47 ohm és 100nF) beépítése a kontaktorok tekercseire, illetve más tekercsekre 
erősen javasolt.

• A bemenetek vezetékeit lehetőség szerint a tápellátástól, és egyéb zavarjelektől távol kell 
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tartani

Az eszköz tápellátásának csatlakozása a 25, 26 pontokon lehetséges. 

Digitális I/O pontok 
Az adatgyűjtő rendelkezik 8 digitális I/O ponttal, mely egyesével konfigurálható, mint bemenet 
vagy kimenet. Csatornánként a pozitív pontok különbözőek, de a negatív pontok közösítettek. 
(csatornák egymástól nincsenek galvanikusan leválasztva)

• Bemenetek
Amennyiben egy I/O pontot bemenetként konfigurál, akkor lehetséges közvetlenül 
feszültség, száraz kontaktus vagy NPN kimenet csatlakoztatása. 

Feszültség Száraz kontaktus NPN 
10. ábra

Lehetséges bemeneti típusok

• Kimenetek 
Amennyiben egy I/O pontot kimenetként konfigurál, azzal terhelés kapcsolása lehetséges. 

11. ábra
Kimeneti pont csatlakoztatása

Jelfogós kimenetek
A FieldLogger adatgyűjtő két beépített jelfogós kimenettel rendelkezik. Mindkét kimenet 
váltóérintkezős, jelfogónként ki van vezetve a közös pont ( C ), az alaphelyzetben nyitott (NO) és az
alaphelyzetben zárt (NC) érintkező. 
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RS–485
Az RS–485 interfész 3 vezetékes kommunikációra alkalmas, Modbus RTU protokollal. A 
kommunikáció típusa beállítástól függ, az eszköz képes Modbus Master vagy Modbus Slave -ként 
is kommunikálni. 

12. ábra
Adatgyűjtő, mint Modbus RTU Master, RS–485 vonalon

13. ábra
Adatgyűjtő, mint Modbus RTU Slave, RS–485 vonalon
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Kiegészítő tápellátás biztosítása távadók számára
A FieldLogger adatgyűjtő rendelkezik 24Vdc beépített tápegységgel, mely kifejezetten távadók 
tápellátásának biztosítására alkalmazható. A tápegység galvanikusan független az összes többi 
csatlakozási ponttól. 

14. ábra
Távadók (2 vezetékes, 4-20mA) tápellátásának biztosítása az adatgyűjtő beépített tápegysége

segítségével
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Analóg bemenetek csatlakoztatása

PT100/PT1000 bekötése

Az ellenállás-hőmérőket minden esetben három vezetékkel kell 
csatlakoztatni az adatgyűjtőhöz. Amennyiben az érzékelő két 
vezetékes, az 1 és 2 pontokat rövidre kell zárni. A három vezetékes 
bekötéssel a vezeték hosszából adódó, a hőfokváltozással arányos 
ellenállás változás okozta mérési hiba korrigálható. Ilyen bekötés 
esetén a  három vezetéknek ugyanolyan hosszúnak, ugyanolyan 
típusúnak és ugyanolyan átmérőjűnek kell lennie. 

Hőelemek bekötése

Hőelemek esetén a bekötésnél a bal oldali ábra szerint kell eljárni, 
ügyelve a jel megfelelő polaritására. A hőelem csatlakoztatásához 
alkalmazott kábel termoelektromos karakterisztikájának meg kell 
egyezni a hőelemével. Vagyis egy adott típusú hőelem csak 
ugyanolyan típusú vezetékkel toldható, ezeket a vezetékeket 
kompenzációs vezetéknek nevezik. 
A nem megfelelő kábel és a helytelen polaritás mérési hibát okozhat. 

Feszültség, és áram bemenetek bekötése

Feszültség (mV)
Feszültség (V) Áram (4 ~ 20mA)

15. ábra

Feszültség és áram bemenetek bekötése

Mindhárom típusú bemenet csatlakoztatása a fenti (15. árán) látható. A bemeneteknél ügyelni kell a 
bemenet megfelelő polaritására. 
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Csatlakozási lehetőségek

16. ábra
Csatlakozási lehetőségek

USB
Csatalakozási lehetőség USB memória számára, adatok 
kiolvasására használható

PC csatlakozás 
Számítógépes csatlakozásra használható konfigurációhoz, 
monitorozáshoz vagy az adatok letöltéséhez

SD kártya foglalat
Belső memória bővítési lehetőség, nagyobb tároló kapacitás 
eléréséhez. A tárolt adatok elérhetőek bármelyik interfészen 
keresztül, egy ingyenes program segítségével, mellyel 
kimenthetőek az adatok számos ismert formátumba ( mint pl. az 
XLS vagy PDF)

Ethernet port
Ethernet 10/100 csatlakozó port, javasolt CAT5 vagy jobb 
minőségű kábel használata. Az Ethernet csatlakozón található két 
LED, a zöld (bal oldali) a hálózati kapcsolat létrejöttét jelzi, a 
sárga pedig az adatforgalmat. 
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DB9 csatlakozó opcionális kijelző (HMI) számára
Opcionálisan megvásárolható kijelző csatlakoztatására alkalmas, 
melyen elvégezhetőek a beállítások, valamint az adatok 
megjelenítése. 

Státuszjelző LED-ek

Adást (Tx) és vételt (Rx) visszajelző LED-ek, RS–485 vonalon, mindegy, 
hogy az eszköz Master vagy Slave-ként konfigurált. 

Amennyiben csatlakozik az eszközhöz, mindkét LED kétszer felvillan, majd
kikapcsol, akkor kapcsol be ha a paraméterek beállítása a végéhez ért. A 
Status LED bekapcsolt állapotban marad az eszköz megfelelő működése 
esetén, amennyiben az adatgyűjtés aktív, akkor minden 3. másodpercben 
kétszer villan a Status LED. Hibajelzés esetén háromszor villan, minden 
nyolc másodpercben. 
Hibajelzés esetén ellenőrizze az adatgyűjtő pontos idejét, amennyiben az 
nem felel meg a valóságnak, szükséges a beépített elem cseréje. 
Az USB visszajelző világít, ha az USB kábel csatlakoztatva van az 
eszközhöz, vagy ha USB memóriát csatlakoztatott az USB HOST 
foglalatba. Ez alól kivételek a következő esetek:

• Hiba történt az USB memóriára történő mentés közben, mint pl. 
kevés a szabad terület, írás nem lehetséges (Írásvédett). Az USB 
visszajelző villog, amíg a hiba állapota fennáll. 

• Az adatok kimentése sikeresen befejeződött, a visszajelző 
folyamatosan világít, amíg el nem távolítja az USB memóriát az 
eszközből. 

USB meghajtóprogram telepítése
A konfigurációs program telepítésekor az USB meghajtóprogram automatikusan települ, de 
előfordulhat, hogy szükséges az USB meghajtóprogram cseréje, vagy frissítése. Ez esetben a 
következőképpen kell a telepítést végrehajtani. A következő lépések eltérőek lehetnek, más típusú 
számítógép vagy operációs rendszer esetében. 

A következő lépések Windows7 operációs rendszeren mutatják be a meghajtóprogram telepítésének
lépéseit. 

1. Csatlakoztassa a FieldLogger adatgyűjtőt a számítógép USB portjához, a Windows 
megpróbálja megtalálni a megfelelő illesztőprogramot, de azt nem találja, mivel az 
illesztőprogram nem része a Windows alap illesztőprogramjainak. 
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2. Kattintson a Start Menü – Vezérlőpult – Rendszer elemére, és ott válassza az eszközkezelőt. 

3. Az eszközkezelőben keresse meg A FieldLogger-t, mint ahogy az a következő ábrán látható,
majd kattintson rá duplán az egérrel.  
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4. Kattintson a meghajtóprogram frissítése (Update Driver) gombra.

5. Válassza a magam szeretném a meghajtóprogramot megkeresni (Browse my computer...) 
opciót

6. Adja meg az elérési utat, ahol a meghajtóprogram megtalálható. 

7. A Windows rákérdez, hogy nem találja a meghajtóprogram aláírását, mindenképpen válassza
a telepítés folytatása opciót. 
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8. A telepítés sikeres befejezése után az eszközkezelőben megtalálható a FieldLogger a COM 
portok között. 

Konfigurátor program 

A konfigurációs program segítségével elvégezhetőek az adatgyűjtő szükséges beállításai, a gyűjtött 
adatok kimentése, exportálása, valamint a bemeneti csatornák állapotának megtekintése. 

A konfigurátor program főképernyőjén a következő lehetőségek érhetőek el: 

• Konfiguráció (Configuration): adatgyűjtő konfigurációjának megváltoztatása

• Diagnosztika (Diagnostics): engedélyezett csatornák értékének, beállított vészjelzések 
állapotának megjelenítése és az eszközről általános információk megtekintése

• Letöltés (Download): FieldLogger memória tartalmának kimentése, megtekintése vagy akár 
exportálása ismert fájlformátumba. 

• Tulajdonságok (Preferences): néhány, a programhoz kapcsolódó tulajdonság 
megváltoztatása
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Konfiguráció
A konfigurációs képernyőn a következő beállítások végezhetők el 

• Konfiguráció kiolvasása (Read configuration) az adatgyűjtőből 

• Új konfiguráció (New configuration) létrehozása

• Már meglévő konfiguráció megnyitása (Open configuration) a számítógépről 

Amennyiben az új konfiguráció létrehozását választja, meg kell adni a konfiguráció nevét, valamint 
az elérési útját, ahova a program lementi a hozzá kapcsolódó állományt. 
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Az eszköz beállítása több képernyőre van bontva, a könnyebb áttekinthetőség érdekében. A 
következő képernyőre váltást követően (Next) történik a megadott paraméterek ellenőrzése, 
amennyiben egy paraméter nem megfelelő a beviteli mező mellett megjelenik a szimbólum, és a
hozzá kapcsolódó hibaüzenet is. 
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A konfiguráció során megnyíló képernyők alján található ikonok jelentése a következő:

Vissza (Back)
Visszalépés az előző konfigurációs képernyőre

Mentés (Save)
Az éppen aktuális konfiguráció mentése. Amennyiben a konfiguráció még nincsen 
állományhoz rendelve, akkor megadható a fájlnév és az elérési út

Nyelv választása (Language)
A konfigurátor program nyelvének megváltoztatása

Csatlakozás (Connection)
Lehetséges az eszközhöz csatlakozni, amennyiben a csatlakozás már megtörtént, 
akkor bontható a kapcsolat. 

Alapértelmezett (Load Screen Initial Configuration)
A képernyőhöz tartozó beállítások alapértelmezett értékre állítása, a többi képernyőn 
elvégzett beállításra nincsen hatással. 

Bezárás (Cancel)
Konfiguráció bezárása

Tovább (Next)
Váltás a következő képernyőre. Amennyibe minden paraméter helyesen lett 
megadva, a program a következő beállítási képernyőre vált. 
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Általános beállítások
A konfigurációs képernyők közül az első tartalmazza az általános beállításokat.

• Név (tag): az eszköznek adott egyedi megnevezés (max. 16 karakter)

• Amennyiben az adatgyűjtőhöz külső kijelzőt csatlakoztat, megadható a kijelzőhöz 
kapcsolódó jogosultság, a következő beállítások érhetőek el

• Nincs kijelző hozzáférés (no HMI access): kijelző használatának kikapcsolása, a 
kijelzőn nem jelenik meg egyetlen paraméter sem

• Paraméter megjelenítés (parameters reading): a kijelzőn megjeleníthetőek a csatorna,
valamint az adatgyűjtő státusz információi, beállítás elvégzése nem lehetséges

• Kijelző paraméterezése, paraméterek megjelenítése (HHI configuration and overall 
reading): a kijelzőhöz kapcsolódó paraméterek megváltoztathatóak, az egyéb 
paraméterek pedig megjeleníthetőek a kijelzőn. 

• Teljes paraméterezés, megjelenítés (overall configuration and reading): kijelzőről 
paraméterezhetőek a paraméterek (kijelző és néhány adatgyűjtő paraméter), valamint
megjeleníthetőek a csatorna és adatgyűjtő státusz információi. 

• Adatok mentése USB memóriára (enabling data download by using USB flash drive): ki, 
illetve bekapcsolható az adatok USB memóriára történő mentése. Megadható, hogy 
amennyiben nincs elég hely az adatok kimentésére, a régi adatok maradjanak-e meg, 
(earliest data) vagy az újak (latest data). Megadható a letöltés ismétlődési ideje (download 
period), az ismétlődési időn kívül eső adatokat a rendszer már nem tölti le, hiszen azok már 
egyszer lementésre kerültek. 
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RS–485 interfész beállítása
A következő képernyőn az RS–485 porthoz kapcsolódó beállítások végezhetőek el. Első lépésben ki
kell választani, hogy a port mint Modbus Master vagy mint Modbus Slave működjön, vagy 
amennyiben nincs rá szükség, az interfész működése kikapcsolható. Amennyiben az interfészt nem 
használja, javasolt annak kikapcsolása. 

Ha Modbus Slave-ként konfigurálja az eszközt, meg kell adni a Modbus címet, az átviteli 
sebességet, valamint a paritás és stop bitek számát. 

Ha a Modbus Master-t választja, nincs szükség Modbus cím megadására, de a Slave vagy Slave-ek 
címe, és a hozzájuk kapcsolódó regiszter cím megadható. Az itt megadott paraméterek megjelennek
a későbbiek során, a távoli csatornák (remote channels) beállítása résznél. 
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Ethernet interfész beállítása 
A következő képernyőn az Ethernet illesztőhöz kapcsolódó beállítások végezhetőek el. Ha nem 
használja valamelyik szolgáltatást, akkor javasolt annak kikapcsolása. 

Ethernet interfész kikapcsolása

Ha engedélyezi az Ethernet kommunikációs interfészt, akkor a hozzá kapcsolódó szolgáltatások 
megjelennek, és egyesével engedélyezhetőek vagy tilthatóak. A szolgáltatás neve melletti ikon jelzi,
hogy az adott szolgáltatás engedélyezett vagy tiltott-e. 

25



Ethernet interfész beállítása – TCP/IP
A TCP/IP beállítások résznél konfigurálható a DHCP kapcsolat, amennyiben azt szeretné, hogy az 
adatgyűjtő automatikusan kapja az IP címet, mely azonban csak akkor lehetséges, ha ez a 
szolgáltatás a hálózaton engedélyezett. Az IP cím meghatározható fixen is, ilyenkor meg kell adni 
az IP címet (IP Adress), az alhálózati (subnet mask) maszkot és az alapértelmezett átjárót (standard 
gateway). Emellett még engedélyezhető vagy tiltható a DNS használata, melyet az FTP (ha az 
adatgyűjtőt FTP kliensként használja, napi letöltéshez) és E-mail szerver használhat.

Ethernet interfész – TCP/IP beállítások

Ethernet interfész beállítása – FTP
Az Ethernet beállításokhoz kapcsolódóan elvégezhetőek az FTP beállítások. A FieldLogger 
adatgyűjtő két üzemmódban képes az FTP-t alkalmazni, mint kliens vagy mint szerver. 

Szerver üzemmódban egy kliens program kapcsolódhat az adatgyűjtőhöz, melyen keresztül 
kimenthetőek a gyűjtött adatok, melyek lehetnek akár a belső memóriában vagy SD kártyán. Ez 
esetben meg kell adni a használni kívánt port számát, és az azonosításhoz használható felhasználó 
nevet és jelszót. 

FTP kliensként az adatgyűjtő, naponta egyszer, egy megadott időpontban kapcsolódik a szerverhez 
és elküldi számára a gyűjtött adatokat, melyek lehetnek akár a belső memórián vagy az SD kártyán. 
Ehhez meg kell adni az FTP szerver címét, a port számát, az azonosításhoz szükséges paramétereket
(felhasználó név és jelszó) és az időpontot. 
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Ethernet interfész – FTP beállítások 

Ethernet interfész beállítása – SMTP
Az SMTP gombra kattintva elvégezhetőek az E-mail küldéshez kapcsolódó beállítások. A 
FieldLogger adatgyűjtővel hibák felléptekor vagy vészjelzés esetén elektronikus levelet lehet  
küldeni, akár több címzett számára is. Az E-mail szerverhez kapcsolódó paraméterek itt adhatóak 
meg, mint az IP cím vagy a szerver neve (DNS használata esetén max. 50 karakter is lehet), a 
felhasználó név (max. 20 karakter) és a jelszó (max. 12 karakter). 

Meg kell még adni az üzenethez kapcsolódó beállításokat, mint az elküldendő üzenet tárgya (max. 
32 karakter),  az üzenet törzse (max. 64 karakter), ezek a megadott beállítások minden vészjelzés 
esetén azonosak. Meg kell adni a feladót és az üzenet címzettjét, melyekből viszont több is 
lehetséges. 
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Ethernet interfész beállítása – SMTP – Receivers List
A vészjelzés esetén elküldendő üzenet elküldhető több címzett számára is. Amennyiben több 
címzettet szeretne megadni, kattintson a lista szerkesztése (Edit List) gombra. Egy megnyíló 
ablakban módosítható a címzettek listája. Minden címet meg kell adni a listában, melyre 
elektronikus üzenetet szeretne küldeni, az címzettek összerendelése a vészjelzésekkel későbbikben, 
a vészjelzések beállításainál lehetséges. 

Ethernet interfész beállítása – SNMP
Az SNMP protokoll engedélyezéséhez kattintson az SNMP feliratú nyomógombra. Az SNMP 
protokollon keresztül az adatgyűjtő csak olvasható. A csatlakozáshoz meg kell adni az elérési nevet 
és a port számot. Az úgynevezett „traps” ( automatikus értesítés ) használata külön engedélyezhető, 
ebben az esetben meg kell adni a szolgáltatáshoz kapcsolódó IP címet és a portszámot. 
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Ethernet interfész beállítása – http
A http gombra kattintva engedélyezhető a http szolgáltatás, mely segítségével az adatgyűjtő  
weboldalon keresztül képes adatokat megjeleníteni. A megjelenített weblap automatikusan 
újratöltődik, és azon a már frissített információk jelennek meg, a frissítési idő és a kapcsolathoz 
használni kívánt port száma állítható. 

Ethernet interfész beállítása – Modbus TCP
Az utolsó Ethernet illesztőhöz kapcsolódó szolgáltatás a Modbus TCP, melyen keresztül lehetséges 
a paraméterek írása és olvasása is. Az adatgyűjtő konfigurációs programja is ezt a protokollt 
használja. Amennyiben Etherneten keresztül szeretné az adatgyűjtőt paraméterezni, engedélyezni 
kell a Modbus TCP-t. A szolgáltatás engedélyezését követően csak a használni kívánt port számát 
kell megadni 
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Ethernet interfész beállítása – CLOUD

1.40-es firmware-el rendelkező Fieldlogger alkalmas a távoli gép-gép kapcsolaton keresztüli 
adatátvitelre cloud (Internet) alkalmazás segítségével.

A Cloud gomb engedélyezésével aktiválhatjuk ezt a funkciót. A Fieldlogger távoli szerverhez való 
csatlakozásához szükséges adatokat az Authentication keretben tudjuk megadni. Meg kell adni az IP
címet (vagy URL-t, amennyiben a DNS engedélyezett), a szerver portját, valamint a hitelesítési 
módot. Ha a hitelesítésnél az NAP-t választjuk a port beáll a 4020-as portra, és előugrik a 
hitelesítéshez szükséges további beállításokat tartalmazó ablak.

A protokoll beállítását a Protocol keretben tudjuk beállítani. Beállíthatjuk a Modbus címét a 
Fieldlogger-nek, ha a parancsokat közvetlenül az eszköznek szeretnénk küldeni. A különböző 
címekkel érkező parancsokat az Rs485 hálózaton keresztül továbbíthatja a Fieldlogger, amennyiben
az Modbus master (RS485 ablakon kell beállítani) és az átjáró engedélyezve van (Modbus TCP 
gomb). Ezek mellett lehetőségünk van a cloud kapcsolati protokolljának beállítására, ez lehet 
„Modbus TCP” vagy „Modbus RTU over TCP”, illetve az időtúllépés (Time out) megadására. Ez a 
beállítás figyeli, hogy mennyi ideig nem érkezik Modbus parancs a Fieldlogger felé a cloud-ból: ha 
ezen intervallumon belül nem érkezik semmilyen válasz azt feltételezzük, hogy a kapcsolat 
megszakadt, és újra próbál csatlakozni az eszköz. Abban az esetben ha nincs szükségünk erre a 
funkcióra, állítsunk „0” értéket ebbe a mezőbe. 
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Analóg bemenetek beállítása
A következő képernyőn az adatgyűjtő analóg bemeneteinek beállítása lehetséges, minden használni 
kívánt csatornát engedélyezni kell. A képernyő bal oldalán ki kell választani, hogy melyik csatorna 
beállításait szeretné elvégezni, a jobb oldalt pedig a csatornához kapcsolódó konfigurációk jelennek
meg. 

Minden engedélyezett csatorna esetén meg kell adni az elnevezést (tag) max. 16 karakterben és a 
bemenet típusát. A kiválasztott csatorna típusától függően a megjelenítési tartomány is beállítható. 
Hőmérséklet érzékelő esetén meg kell határozni, hogy a mértékegység Celsius vagy Fahrenheit 
legyen, a többi bemeneti típus esetén megadható egy max. 10 karakter hosszú egyedi mértékegység.
Minden csatornához megadható egy hiba érték (Error value) is, mely megjelenik a bemenet hibás 
működése esetén (szakadt 4-20mA mérőkör, vagy hibás PT100 vezeték). Szintén beállítható a 
bemenethez használható digitális szűrő is (minél nagyobb értéket ad meg, annál jobban szűri ki az 
esetleges zavarokat), melynek maximális értéke 20 lehet. 

Csatornánként definiálható az egyedi kalibrációs tábla, ahol bemenetenként, maximum 10 pont 
adható meg, melyekkel a mért érték módosítható. Meghatározható továbbá a decimális számjegyek 
száma is, melyek a következő funkciókat befolyásolják: 

• Csatorna értékének olvasása, Modbus protokollon keresztül, 16 bites regiszterként 

• Csatorna értékének megjelenítése az opcionális kijelzőn (HMI)

• Beépített webszerveren keresztül megjelenített adatok, melyeket az adatgyűjtő maga hoz 
létre (Ethernet interfészhez kapcsolódó szolgáltatás)

• SNMP protokollon keresztüli adatolvasás (Ethernet szolgáltatás)

• Vészjelzés (Alarm) esetén küldött  e-mail (Ethernet szolgáltatás)

    Egy analóg bemeneti beállítása, hőmérséklet bemenet (PT100)
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Egy analóg bemeneti beállítása, hőmérséklet bemenet (K hőelem)

Analóg bemenetek beállítása – mért érték korrekció
Az analóg bemenet beállítása képernyőn csatornánként megadható egy, a bemenet kalibrálásához 
használható táblázat, mely maximálisan 10 pontot tartalmazhat. Kalibrálásra akkor lehet szükség, ha
a csatorna mért értéke nem megfelelő, ezért szükséges annak módosítása. 

A kalibrálás elvégzése az alábbi lépésekben javasolt:

• A beállítani kívánt csatorna kiválasztását követően tiltsa le az egyedi kalibrálás funkciót, 
törölje az összes már esetleg megadott pontot és alkalmazza ezt a beállítást.

• Először meg kell adni a korrekcióhoz alkalmazni kíván mért értéket (Standard), és ezt 
követően a módosított értéket (FieldLogger). Ez az összefüggés 10 különböző pontra 
megadható. 

• A korrekciós párok megadását követően alkalmazza a beállítást. (Apply)
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Digitális I/O pontok beállítása
Az analóg bemenetek beállítása után a következő képernyőn adhatóak meg a digitális csatornák 
beállításai. A digitális I/O pontok bemenetek vagy kimenetek egyaránt lehetnek. Ha egy digitális 
csatornát bemenetként engedélyez, el kell látni egy egyedi azonosítóval, valamint meg kell 
határozni, hogy mi jelenjen meg a bemenet kikapcsolt állapotában és mi a bekapcsoltban. Minden 
egyes csatornához megadható egy, maximum 10 karakter hosszú mértékegység (unit) is. 

H egy csatornát kimenetként engedélyez, akkor meg kell határozni, hogy a kimenetet egy vészjelzés
kapcsolja vagy külső Modbus parancs, PC-től vagy felügyeleti (SCADA) alkalmazástól. 

A FieldLogger adatgyűjtő két kimeneti jelfogója is ezen a képernyőn konfigurálható, beállítása 
megegyezik a digitális kimenet beállításával. 
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Távoli csatornák beállítása
A következő képernyőn a távoli csatornák beállítása végezhető el, beállítások csak abban az esetben
érhetőek el, ha az RS-485 interfészt, mint Modbus Master konfigurálta. Amennyiben az RS-485 
interfészt kikapcsolta, vagy Slave-ként konfigurálta, a következő képernyő jelenik meg: 

A távoli csatorna esetén meg kell adni egy elnevezést (Tag – max. 16 karakter), melynek egyedinek 
kell lennie, és opcionálisan megadható a mértékegység is (Unit – max. 10 karakter). Ezt követi, a 
SLAVE cím megadása, a Modbus parancs meghatározása, valamint az olvasandó regiszter címe 
(Initial regiszter). Az olvasandó regiszterek száma (Number of registers) 1 lehet, vagyis blokkosított
kiolvasás nem lehetséges. Amennyiben az adat olvasása során hiba lépne fel, akkor az adatgyűjtő a 
kiolvasott érték helyére egy előre megadott értéket (Error Value) helyettesít. Amennyibe befejezte 
az aktuális virtuális csatorna beállítását, kattintson a hozzáadás/módosítás (Add/Modify) gombra és 
az elkészített csatorna neve megjelenik a bal oldali listában. Maximum 64 távoli csatorna hozható 
létre. Amennyiben egy csatornára nincs szükség, a törlés (Delete) gombbal eltávolítható a listából. 
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A képernyő alján találhatóak a Modbus Masterhez kapcsolódó általános beállítások. Az olvasási 
intervallum (Reading interval) megadása 0.1s lépésenként lehetséges, melynek maximális értéke 
18000 lehet, ami 30 percnek felel meg. Ennyi időközönként olvassa be az adatgyűjtő a beállított 
távoli csatornák értékeit. Megadható, hogy hiba esetén hányszor próbálja meg kiolvasni az adatot 
(Attempts), mielőtt hibát jelezne, az értéke 1~10 között lehetséges. A maximális válasz idővel 
(Max. response time) megadható, hogy mennyi az a maximális idő, amíg a Slave-nek válaszolnia 
kell a Master kérésére. Amennyiben a megadott időn belül nem érkezik válasz, kommunikációs 
hibát jelez. Ezen felül meghatározható, hogy a kérések kiküldése között mennyi időt várjon az 
adatgyűjtő (Time Between Commands). Ezek a beállítások minden egyes távoli csatornára 
vonatkoznak, értékük nagyban függ a Slave eszközöktől, azonban legtöbb esetben megfelelő az 
alapértelmezett érték. 

Virtuális csatornák beállítása
A virtuális bemenet logikai vagy matematikai művelet eredménye, minden egyes virtuális csatornát 
egyedi névvel kell ellátni (Tag). Első lépésben (Channel 1) ki kell választani az első csatornát, ami 
részt vesz  a műveletben (a művelet típusától függően, lehet az egyetlen csatorna). Amennyiben 
konstans értéket választ, akkor egy megadott számot rendelhet a virtuális csatornához, mely 
felhasználható másik virtuális csatorna esetén műveletvégzésre is. Következő lépésben  ki kell 
választani a műveletet, (Operator) és amennyiben szükséges, a második műveleti résztvevőt 
(Channel 2) is. Ha az első lépésnél konstans értéket választott, akkor a második lépésben a konstans
értékét kell megadni. Megadható egy mértékegység, és egy megadott érték, ami hiba esetén 
megjelenik (Error value), valamint a tizedes pont utáni számjegyek száma (decimal places). 
Amennyiben az összes mezőt kitöltötte a hozzáadás (Add) gombra kattintva a virtuális csatorna 
bekerül a képernyő alján található listába. A virtuális csatorna megadásakor engedélyezett más 
virtuális csatornák számítási eredményeinek felhasználása is, így összetettebb számítások is 
elvégezhetőek. 
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Vészjelzések beállítása
A csatornák beállítását követően meghatározhatóak a csatornákhoz kapcsolódó vészjelzések. Ki kell
választani, hogy melyik csatornát szeretnénk vészjelzésre használni, majd meg kell határozni a 
vészjelzési feltételt, és a vészjelzés akár kimenethez is rendelhető. Például egy hőmérséklet, ha 
túllép egy kritikus értéket, egy digitális bemenet be- vagy kikapcsol. Analóg érték figyelése esetén 
meghatározható a hiszterézis is, nemcsak egy konkrét kapcsolási érték. Amennyiben a vészjelzés 
egy digitális bemeneten keresztül érkezik, akkor a hiszterézist 0 értékre kell állítani. 

Minden vészjelzéshez hozzárendelhető egy, vagy akár több művelet is. Egy vészjelzési esemény 
bekövetkezésekor kapcsolhat a kimeneti jelfogó vagy egy digitális kimenet, E-mail küldhető egy 
vagy több címzett számára, vagy SNMP trap szolgáltatás használható. Az eddig beállított 
vészjelzések listája a képernyő bal oldalán található, ahonnan törölhetőek vagy módosíthatóak az 
események. 

Vészjelzések – jelfogós kimenetek engedélyezése

Vészjelzések – digitális kimenetek engedélyezése
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Vészjelzések – adatgyűjtés indítása, megállítása

Vészjelzések – Email küldése, több címzett is lehetséges
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Vészjelzések – SNMP trap engedélyezése

Adatgyűjtési beállítások
Az utolsó képernyőn az adatgyűjtéshez kapcsolódó beállítások végezhetőek el. Ha nincs szükség 
adatgyűjtésre, a funkció ki is kapcsolható. Első lépésként meghatározható az adatgyűjtés kezdete és 
vége. Amennyiben a vészjelzések beállításánál hozzárendelte ezeket a funkciókat vészjelzéshez, 
akkor az értékük ezen a képernyőn nem változtatható. 

Az adatgyűjtés kezdete lehet azonnali (Start now), egy megadott időpont és dátum elérésekor (On a 
Date/Time), vészjelzés bekövetkezésekor (By alarm) vagy akár Modbus parancs segítségével (Only 
by Modbus Command). Az adatgyűjtés vége lehet, ha a memória betelik (Full memory), egy 
megadott dátum/idő elérésekor (On a Date/Time) vagy vészjelzés esetén (By alarm). A folyamatos 
adatgyűjtés esetén (Never stop), ha megtelik a memória a legrégebbi adatok felülírásra kerülnek. 

Az adatgyűjtés indítása (Allows loggings start...) vagy megállítása (Allows loggings stop...) 
Modbus parancs segítségével is lehetséges, ez a funkció engedélyezhető vagy tiltható. Fontos 
meghatározni az adatgyűjtés helyét, mely lehet a belső memória (Internal flash) vagy SD kártya. A 
csatorna kiválasztása (Channels selection) résznél bal oldalt (Available Channels) látható az összes 
engedélyezett csatorna a jobb oldalt pedig az adatgyűjtésre kiválasztott (Selected Channels). 
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Az adatgyűjtés gyakorisága (Logging interval) csatornánként közös paraméter. Amennyiben egy 
másodpercet állít be, akkor az összes engedélyezett csatorna mért értéke másodpercenként egyszer 
kerül eltárolásra. A legkisebb beállítható adatgyűjtési intervallum 1000 minta másodpercenként, a 
következő feltételek figyelembe vételével:

• Ha az adatgyűjtés gyakoribb, mint a csatorna olvasási sebessége vagy a távoli csatorna 
elérési sebessége, akkor az számos megismételt, szükségtelen mintát jelent, melyek 
feleslegesen foglalják a memóriát. 

• A feleslegesen tárolt adatok lassítják a kiolvasást, nehezítik az adatok feldolgozását. 

A beállítások befejezését követően, azok elküldhetőek az adatgyűjtőnek, ha az adatgyűjtő  
csatlakoztatva van a számítógépre, kattintson a küldés (Send) gombra. Amennyiben számítógépre 
szeretné menteni az elkészített beállítást, kattintson a mentés (Save) gombra. 
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Diagnosztika
Az adatgyűjtő program fő képernyőjén válassza a diagnosztika (diagnostics) opciót. A megjelenő  
képernyőn meg kell adni, hogy az adatgyűjtő melyik interfészét (USB, ETHERNET vagy RS–485) 
kívánja kommunikációra használni. Az Ethernet interfész csak akkor elérhető ha a Modbus TCP/IP 
szolgáltatás azon engedélyezve van. Az RS-485 interfészhez a program akkor képes kapcsolódni, ha
az Modbus SLAVE-ként lett paraméterezve. 

A megnyíló képernyőn általános diagnosztikai információk láthatóak, mint például az eszköz neve, 
sorozatszáma, a PC és az adatgyűjtő ideje.  Megjelenik az interfészek RS-485, Ethernet állapota, és 
a hozzájuk kapcsolódó adatok. A képernyő jobb oldalán megjelennek információk az opcionálisan 
csatlakoztatható kijelzőről (HMI) az USB és belső memóriáról és az SD kártyáról. Amennyiben 
valamelyik opcionális eszköz nincs csatlakoztatva, akkor ott a „Disconnected” felirat olvasható. 

A grafikon (Chart) fül kiválasztásakor, hat csatorna értéke jelenthető meg időfüggvényen. A 
képernyő alján kiválasztható, mely csatornák jelenjenek meg, ezt követően a Start gombra kattintás 
után a kiválasztott csatornák értékei, körülbelül két másodpercenként kerülnek kiolvasásra. 
Amennyiben egy csatorna olvasása során hiba lépne fel, akkor a képernyő alján a csatorna 
megnevezése pirosra változik. 
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A vészjelzések (Alarm) kiválasztásakor az adatgyűjtőn konfigurált összes vészjelzés valós idejű 
állapota látható. A felső sorban megjelenik a beállított és engedélyezett riasztások (Enabled alarms) 
valamint az aktív riasztások (Active alarms) száma. Az éppen aktív riasztások a listában piros 
színnel jelennek meg. 

Letöltés
Válassza a főmenüben a letöltés (Download) opciót, a gyűjtött adatok mentéséhez, a mentett adatok 
böngészéséhez vagy exportálásához. A gyűjtött adatok egy megadott könyvtárban kerülnek 
eltárolásra, mely lehet a helyi számítógép egy mappája, vagy akár egy hálózati könyvtár is. A 
könyvtárban adatbázis formájában kerülnek az adatok eltárolásra, melyek egy vagy akár több 
adatgyűjtőből is származhatnak, ez az adatok rendszerezett tárolását segíti elő. 
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A letöltés vezérlő (Download manager) segítségével a következő feladatok végezhetőek el

• Adat olvasása Fájlból (Read From File) akkor szükséges, ha már a gyűjtött adatok 
kiolvasása megtörtént, akár USB memóriával vagy FTP kapcsolaton (szerver vagy kliens) 
keresztül. 

Első lépésben meg kell határozni, hogy minden adat megjelenítésre kerüljön, vagy csak egy 
meghatározott intervallumon belüliek. Amennyiben időpontra szeretné szűkíteni a 
megjelenítést, meg kell adni az intervallum kezdetét (Start   Date) és a végét (Final Date) . 
Ezt követően meg kell adni az adatok forrását, mely lehet az FTP szerver által mentett adat, 
az SD kártya olvasó vagy az USB memória elérési útja. A forrás megadásánál ki kell 
választani az adott eszközhöz tartozó sorozatszámot. A mentési cél (Save as) pontban meg 
kell határozni, a célmappát, itt már nem szükséges az eszköz sorozatszámnak megadása. 
Utolsó lépésben megadható, hogy az adatbázisba mentés befejezése után a program 
töröljeeee az állományokat, vagy sem (Delete Files After Downloading). A zöld nyilat 
ábrázoló gomb megnyomásával az adatok a kiválasztott helyről az adatbázisba kerülnek, és 
amennyiben a törlés opció engedélyezve volt, és a felhasználónak van jogosultsága a 
törléshez, az adatok a forrás helyről törlődnek. 
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• Adatok mentése az adatgyűjtőből (Read From Device) opció választásakor közvetlenül 
kapcsolódhat az adatgyűjtőhöz, és onnan kiolvashatóak a gyűjtött adatok. Ki kell választani, 
hogy melyik interfészt kívánja használni adatmentésre, lehetséges az Ethernet interfész 
(Modbus TCP/IP), USB interfész (device), vagy RS–485 interfész (Modbus RTU). 

Ha a kapcsolat sikeresen létrejön a számítógép és az adatgyűjtő között, megjelenik a 
következő képernyő: 

Meg kell határozni, hogy a gyűjtött adatok az adatgyűjtő melyik memóriájából kerüljenek 
kiolvasásra, megadható a belső memória (Internal Flash) vagy az SD kártya (SD Card) mint 
forrás. Ha az SD kártya nincs csatlakoztatva, akkor ez az opció nem elérhető. Kiválasztható, 
hogy az összes adat kerüljön-e letöltésre, vagy csak megadott időintervallumon belüli 
értékek. A Save As pontban meg kell adni az adatbázis mappát, ahova a gyűjtött adatok 
kerülnek, illetve be vagy kikapcsolható a forrásadatok törlése a letöltést követően. A zöld 
nyílra kattintva elkezdődhet az adatok mentése, mely az adatmennyiség függvényében, 
hosszabb ideig is eltarthat.  

• Adatok kezelése (Download Manager) az adatbázisban levő adatok kezelésére, 
megjelenítésére és exportálására alkalmazható. Első lépésben meg kell adni az adatbázist, 
ahol a gyűjtött adatok találhatóak. Ha az elérhető letöltések (Available Downloads) részben 
megjelennek a használt eszközök sorozatszámai, akkor a kiválasztott mappa már tartalmaz 
letöltéseket. 
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A listában ki kell választani az eszköz sorozatszámát, amelynek az adataira kíváncsi. 

A következő lépésben ki kell választani a periódus kezdetét és végét, majd kijelölhető egy 
vagy több csatorna (Select Desired Channels). 

Ezt követően a kijelölt csatorna adatai megjeleníthetőek, táblázatos vagy grafikonos 
formában, de akár exportálhatóak is más programok számára felismerhető formátumba. 
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Adatok megjelenítése táblázatos formában

Adatok megjelenítése grafikonon

Adat exportáláshoz válassza az adatok kezelése (Download Manager) képernyőn az Export 
nyomógombot, ekkor megjelenik a következő képernyő, ahol megadható az exportálandó állomány 
kívánt elérési útja, neve és meg kell határozni a típusát is. 
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A művelet befejezését követően megjelenik a következő képernyő:
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Program tulajdonságok
A beállítások képernyőn megadható, mi történjen a program elindításakor. A választható 
lehetőségek a következők: 

• Indítási képernyő (Do nothing) megjelenítése, ahonnan kiválasztható a kívánt funkció. 

• Konfiguráció olvasása (Read configuration), megnyílik a csatlakozási ablak, majd a 
paraméterek megadása után a beállítások az adatgyűjtőből kiolvasásra kerülnek. 

• Előző konfiguráció megnyitása (Open last configuration) esetén a program megnyitja az 
utolsó használt konfigurációs állományt, de nem kapcsolódik automatikusan az 
adatgyűjtőhöz. Amennyiben az állomány nem elérhető, hibaüzenet jelenik meg. 

• Gyűjtött adatok mentése (Downlad Logging Data) választásakor megjelenik a képernyő, 
ahol a letöltés módja meghatározható. 

• Diagnosztikai képernyő megnyitása (Open Diagnostics Screen) esetén a program 
kapcsolódik az eszközhöz, és megnyitja a diagnosztikai képernyőt.

Analóg bemenetek
A FieldLogger adatgyűjtő 8 univerzális analóg bemenettel rendelkezik, melyek típusa a következő 
lehet: hőelemek (J, K, T, E, N, R, S és B típusú), ellenállás hőmérők (PT100 vagy PT1000), 
feszültség (0~50mV, 0~60mV, 0~20mV, −20~20mV, 0~5V, 0~10V) és áram (4~20mA vagy 
0~20mA). Az analóg bemenetek 24 bites félbontásúak. Az engedélyezett csatornák száma, és az 
olvasási idő egymással összefügg, mely összesen maximálisan 1000 minta / másodperc érték lehet. 
Ez lehet egy csatorna esetén 1000 minta/ másodperc olvasása, vagy két csatorna 500 
minta/másodperc és így tovább. A bemeneti zajok kevésbé befolyásolják a mérést, ha gyorsabb az 
olvasás sebessége, hiszen több mintából dolgozhat a program. Javasolt a lehető leggyorsabb 
mintavételezési idő alkalmazása, és a nem használt csatornák kikapcsolása, hiszen ilyen esetben a 
szükségtelen mintavételek is csökkentik a rendszer gyorsaságát. 

A következő táblázat tartalmazza, hogy különböző bemeneti típusok esetén mi jelenik meg a 
bemeneten, pl. hiba esetén. 
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Bemenet típusa Bemeneti jel állapota Megjelenő adat

Hőelemek 

Méréshatáron belül Hőelem által mért hőmérséklet

Szakadt mérőkör Hiba esetén beállított érték

Kis mértékben a felső méréshatár 
felett

Hőelem által mért hőmérséklet*

Kis mértékben az alsó méréshatár alatt Hőelem által mért hőmérséklet*

Felső méréshatár felett Hiba esetén beállított érték

Alsó méréshatár alatt Hiba esetén beállított érték

PT100 vagy PT1000

Méréshatáron belül Mért hőmérséklet

Egy vagy több vezeték nem 
csatlakozik 

Hiba esetén beállított érték

Kis mértékben a felső méréshatár 
felett

Mért hőmérséklet*

Kis mértékben az alsó méréshatár alatt Mért hőmérséklet*

Felső méréshatár felett Hiba esetén beállított érték

Alsó méréshatár alatt Hiba esetén beállított érték

Feszültség bemenet, mV

Méréshatáron belül Mért érték

Vezeték szakadás Hiba esetén beállított érték

Kis mértékben a felső méréshatár 
felett

Mért érték*

Kis mértékben az alsó méréshatár alatt Mért érték*

Felső méréshatár felett Hiba esetén beállított érték

Alsó méréshatár alatt Hiba esetén beállított érték

Feszültség bemenet, V

Méréshatáron belül Mért érték

Vezeték szakadás Hiba esetén beállított érték

Kis mértékben a felső méréshatár 
felett

Mért érték*

Kis mértékben az alsó méréshatár alatt Mért érték*

Felső méréshatár felett Hiba esetén beállított érték

Alsó méréshatár alatt Hiba esetén beállított érték

Áram bemenet , mA

Méréshatáron belül Mért érték

Áramkör szakadás
4-20mA: hiba esetén beállított érték
0-20mA: 0mA

Kis mértékben a felső méréshatár 
felett

Mért érték*

Kis mértékben az alsó méréshatár alatt 4-20mA: Mért érték*
0-20mA: nem lehetséges

Felső méréshatár felett Hiba esetén beállított érték

Alsó méréshatár alatt 4-20mA: Hiba esetén beállított érték
0-20mA: nem lehetséges

*mérés pontossága nem garantálható

Csatornánként külön meghatározható a digitális szűrő értéke, mely 0 (szűrő kikapcsolva) és 20 
között lehetséges. Minél nagyobb értékű a szűrő értéke, annál jobban csökken a bemeneti jel 
ingadozása, de így a bemenet lassabban reagál a változásokra. További lehetőség, minden egyes 
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csatorna esetén 10 pont megadása, mellyel a csatorna jelének torzulásai csökkenthetőek. Ezt a 
funkciót a programban egyedi kalibrációnak (Custom calibration) hívja, mely segítségével a 
megadott mérési pontokhoz rendelhetők megadott értékek. A meghatározott mérési pontok között az
adatgyűjtő linearizálást végez. A csatornánként egyedi kalibráció opcionális beállítás, az adatgyűjtő 
teljesen kalibrálva kerül szállításra. 

Figyelem! 
Mindenképpen ügyeljen arra, hogy a csatorna bemeneti típusának megváltoztatásakor  
törölni kell az összes egyedi kalibrációs pontot. 

Minden egyes bemeneti csatornához hozzá kell rendelni egy egyedi nevet (tag), mellyel a csatorna a
későbbiekben könnyen azonosítható, valamint szükséges a bemenet típusának kiválasztása is. 
Opcionálisan megadható a csatornához kapcsolódó mértékegység, mely PT100, PT1000 vagy 
hőelem esetén ºC vagy ºF lehet, lineáris jelek esetén, feszültség vagy áram, szabadon megadható. 

Lineáris bemenetek esetén a mért jellemzőt (feszültség vagy áram) össze kell rendelni egy értékkel, 
hogy mi jelenjen meg, a bemenet minimumára, és mi a maximum értékére. Például: nyomás mérés 
nyomás távadóval, melynek kimenet 4-20mA, mérési tartománya 0 ~ 2bar. Ebben az esetben 
minimum értékként a „0.0”-t lehet megadni, maximumként meg „2.0”-t. 

Amennyiben az adatgyűjtő bemenetére olyan eszköz vagy eszközök csatlakoznak, melyek külső 
tápellátást igényelnek, galvanikus USB leválasztó használata ajánlott, másként a kommunikáció 
során zajok kerülhetnek a rendszerbe, melyek hibás kommunikációt eredményezhetnek. 

Digitális be és kimenetek
A FieldLogger adatgyűjtő nyolc univerzális I/O ponttal rendelkezik, melyek konfigurálhatóak, hogy
be vagy kimenetként működjenek. 

Amennyiben egy I/O pont bemenetként került beállításra, és engedélyezve is van, akkor állapotát 
fel lehet használni az adatgyűjtés során, használható mint vészjelző bemenet. Kimenetként 
alkalmazva pedig felhasználható vészjelzésre de kapcsolható Modbus protokollon keresztül is. 
Digitális bemenetekhez hozzá lehet rendelni két lebegőpontos ábrázolású számot, mely értékek a 
bemenet állapotának függvényében változnak. A megadott érték felhasználható, mint virtuális 
csatorna, riasztásra vagy adatgyűjtésre. 

Ha egy kimenethez vészjelzést rendelt, akkor az nem kapcsolható Modbus protokollon keresztül, de
egy kommunikációhoz rendelt kimenetet viszont nem kapcsolhat vészjelzés. 

Figyelem! 
A digitális I/O pontok nem függetlenek galvanikusan az analóg bemenetektől.!

Kimeneti jelfogók
A FieldLogger adatgyűjtő két különálló jelfogós kimenettel rendelkezik, melyek felhasználhatóak 
vészjelzésre vagy digitális kimenetként. Vészjelzésre beállítva a megadott riasztási feltétel 
teljesülésekor kapcsolnak. Digitális kimenetként konfigurálva Modbus protokollon keresztül 
kapcsolhatóak, RS–485, Ethernet vagy USB interfészen keresztül. 
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RS–485 interfész
A Fieldlogger adatgyűjtő rendelkezik RS–485 interfésszel, melynek működése engedélyezhető vagy
tiltható. Amennyiben az interfész nincs engedélyezve, akkor az adatgyűjtő nem válaszol semmilyen 
kommunikációs kérésre. Ha engedélyezi a működést, akkor az eszköz képes Modbus RTU Master 
vagy Slave-ként működni. 

Slave

Amennyiben az adatgyűjtőt Modbus Slave-ként konfigurálta, az adatgyűjtő elérhető RS–485 
vonalon, és válaszol a Master kérdéseire, mely lehet az analóg vagy digitális csatornák állapota, 
vagy kimenetek kapcsolása is. 

Master

Modbus Master-ként az adatgyűjtő regiszterek értékét képes kiolvasni, melyeket Slave eszközök 
szolgáltatnak. A kiolvasott értékek felhasználhatóak adatgyűjtésre, vészjelzésre, virtuális 
csatornaként vagy értékük elérhető másik interfészen keresztül (pl. Ethernet). 

Az RS–485 interfész különböző sebességeken (baud rate) képes kommunikálni 1200, 2400, 4800, 
9600, 19200, 38400, 57600 vagy 115200, továbbá beállítható a stopbitek száma (1 vagy 2), 
valamint a paritás lehet páros (even), páratlan (odd) vagy kikapcsolt (none). 

Távoli csatornák
A FieldLogger adatgyűjtő RS–485 interfészen keresztül képes a Modbus RTU kommunikációra,  
így 64 különböző regiszter tartalmát képes kiolvasni. A kiolvasott értékek felhasználhatók virtuális 
csatornaként, vészjelzéshez vagy akár adatgyűjtésre, ezért nevezik távoli csatornának. A távoli 
csatornák beolvasási sorrendje azonos a létrehozás sorrendjével, minden csatorna olvasását 
követően egy megadott időn belül (scan interval) az olvasási ciklus újra kezdődik. Amennyiben a 
távoli csatornák olvasási ideje hosszabb, mint az újraolvasási idő (scan interval), akkor a csatornák 
olvasása azonnal az elejéről kezdődik, anélkül hogy az olvasási ciklus befejeződne. Amennyiben 
egy Slave eszköztől nem érkezik válasz egy meghatározott időn belül, az adatgyűjtő 
kommunikációs hibát jelez. Amennyiben a távoli csatorna esetén megadott egy hiba esetén 
megjelenő értéket, akkor a csatorna olvasását követően az kerül eltárolásra. A teljes kommunikáció 
megfigyelhető a FieldLogger adatgyűjtő Tx és Rx LED-ek segítségével. 

A távoli csatornán keresztül beolvasott értékek olyan formátumba jelennek meg, ahogy az a Slave 
eszközben eltárolásra került, amennyiben ez a formátum nem megfelelő, javasolt Virtuális csatorna 
alkalmazása. Például egy Modbus Slave eszközből olvasott hőmérséklet, 1 tizedes ponttal, integer 
formátumban kerül az adatgyűjtőbe. A mértékhelyes adatgyűjtéshez így szükséges egy tízes osztó 
alkalmazása (25,7ºC kiolvasva 257-et ad), melyet egy virtuális csatornaként lehet létrehozni, ahol a 
távoli csatorna beolvasott értéke osztásra került 10-zel. Ilyen módon a gyűjtött adat már valós 
formátumába kerülhet felhasználásra. 

Virtuális csatornák
A FieldLogger adatgyűjtővel 128 virtuális csatorna alakítható ki, melyek egyéb csatornák értékeivel
képesek logikai vagy matematikai műveletet végezni. A kiválasztott művelet típusától függően egy 
vagy két operandus határozható meg. Az operandusok más csatornák lehetnek, mint például analóg, 
digitális bemenetek, távoli csatornák vagy akár egy másik virtuális csatorna számítási eredménye. 
Minden operandus lebegőpontos számként kerül eltárolásra, a nagyobb számítási pontosság 
érdekében. Lehetséges több virtuális csatornát összefűzni, oly módon, hogy az egyik eredménye 
felhasználható a másik operandusaként. Amennyiben az egyik virtuális csatorna feldolgozása során 
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hiba lép fel, és ezt egy másik csatorna operandusként használja, akkor mindkét csatorna a saját előre
megadott hiba értékét veszi fel. 

A virtuális csatornákkal a következő műveletek végezhetőek el:

Művelet Operandusok száma Funkció

Konstans (Constant) 1
Konstans érték hozzárendelése. 

Pl: VC = 123.67

Összeadás (Addition) 2 Két csatorna összege VC = C1+C2

Kivonás (Subtraction) 2 Két csatorna különbsége VC = C1-C2

Szorzás (Multiplication) 2 Két csatorna szorzata VC = C1*C2

Osztás (Division) 2 Két csatorna hányadosa VC = C1/C2

Logikai „És” (And) 2

Logikai 0 értéket vesz fel, ha legalább az
egyik operandus 0. Logikai 1 értéket vesz

fel, ha mindkét operandus nullától
különböző. 

Logikai „Vagy” (Or) 2
Logikai 1 értéket vesz fel, ha legalább az

egyik operandus nullától különböző,
logikai 0 pedig, ha mindkét operandus 0. 

Logikai „kizáró vagy” (Xor) 2

Logikai 1 értéket vesz fel, ha csak az egyik
csatorna értéke nulla, logikai 0 pedig ha

mindkét csatorna értéke nulla vagy
mindkettő nullától különböző. 

FloatToFloat 2
Két 16 bites érték lebegőpontos számmá

alakítása, használható például távoli
csatornák esetében. 

Int32ToFloat 2

32 bites előjeles értéket alakít
lebegőpontos számmá. Az előjeles szám

tartománya −16777215 és 16777215
közötti értéket vehet fel. A tartományon
kívül eső számokat a program csonkítja. 

Négyzetgyök (Square root) 1
A művelet az operandus négyzetgyökét

számítja ki

Hatványozás (Exponentation) 2

Második operandusú hatványkitevőre
emeli az első operandust. VC = C1^C2. A
hatványkitevő −120 ~ 120 közötti értékű,

és csak integer, egész típusú lehet. 
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USB interfész
A FieldLogger adatgyűjtő két USB interfésszel rendelkezik, a Device interfészen keresztül 
elvégezhető a paraméterezés, az adatok kimentése vagy a monitorozás. A Host interfészhez  USB 
memória csatlakoztatható, melyen keresztül kimenthetőek a gyűjtött adatok, vagy futtatható az 
esetleges Firmware frissítés is. 

USB Device interfész

Az adatgyűjtő paraméterezésére is használható interfész, ezen keresztül mindig elérhető az 
adatgyűjtő, működésének letiltása nem lehetséges. Csatlakoztatáshoz használja a csomagolásban 
található USB kábelt, a sikeres csatlakozást követően az USB LED folyamatosan világítani kezd. 
(elképzelhető, hogy az első alkalommal szükséges az USB meghajtóprogram telepítése). Az USB 
Device interfészen keresztül az adatgyűjtő Modbus RTU protokollal kommunikál, ugyanazon 
regiszterek érhetőek el rajta keresztül, mint az RS–485 vonalon. 

USB Host interfész

Elsősorban a gyűjtött adatok kiolvasására használható interfész, mely a belső memória vagy az SD 
kártya tartalmát képes USB memóriára menteni. Az adatok forrása az éppen adatgyűjtésre használt 
memória. A használatához a host interfész működését engedélyezni kell a konfigurátor programban. 
Amennyiben egy USB memóriát csatlakoztat a foglalatba, az USB LED világít, amely azt jelenti, 
hogy az eszköz felismerte az USB memóriát, az adatmentés kezdetét az USB LED gyors villagósa 
jelzi, az adatmentés befejezése után a villogás megáll, a LED folyamatosan világítani fog, ezt 
követően az USB memória már eltávolítható. 

Amennyiben az interfész működése nincs engedélyezve, a memória csatlakoztatását követően nem 
történik semmi, a USB LED sem kezd világítani vagy villogni. 

További lehetőségként megadható, hogy a memóriára az összes gyűjtött adat kerüljön kimentésre, 
vagy csak egy megadott intervallumon belüli. Például, ha megadja, hogy négy napra visszamenő 
adatokat szeretne kimenteni, akkor az adatgyűjtő megkeresi a négy napnál nem régebben gyűjtött 
adatokat, és azok kerülnek az USB memóriára. 

Megjegyzés

• az USB memórián elég szabad helynek kell lennie az adatok mentéséhez (javasolt üres USB 
memória használata)

• Az adatok mennyiségétől, és az adatgyűjtő aktuális terhelésétől függően az adatok mentése 
hosszú időt is igénybe vehet. Az mentési idő optimalizálásához, célszerű az adatok sűrűbben
kiolvasni USB memóriára, valamint az adatgyűjtési periódust néhány napban meghatározni. 
Így csökkenthető az USB memóriára mentés ideje. 
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Amennyiben az USB memóriára történő adatmentés valamilyen okból nem volt sikeres, a Status 
LED hármat villan, és az USB LED a hiba okát következőképpen jelzi vissza:

Villogások száma Hiba

1 Nincs elegendő hely az USB memórián

2 Fájl nem található

3
USB memória el lett távolítva az adatmentés

befejezése előtt

4 Hiba az USB memória írása során 

5
Hiba az USB memória elérési útjának

létrehozása során

6
Hiba az adatmentés megkezdése közben: másik

adatmentési folyamat nem fejeződött be
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Ethernet interfész
A FieldLogger adatgyűjtő Ethernet interfészén keresztül az eszköz 10/100 Mbps hálózatra 
csatlakoztatható. Számos szolgáltatás érhető el ezen az illesztőn keresztül, melyek külön-külön 
paraméterezhetőek. 

Amennyiben egy szolgáltatást vagy akár az egész interfészt nem használja, javasolt  működésének 
letiltása. 

A hálózatra csatlakozáshoz megadható egy fix IP cím, vagy használható úgynevezett DHCP 
szolgáltatás, ebben az esetben az adatgyűjtő IP címe egy központi szerver által automatikusan kerül 
kiosztásra. Engedélyezhető a DNS is, mely alkalmazása esetén bizonyos szolgáltatásokhoz nem az 
IP címet kell megadni, hanem a szolgáltatást biztosító által hozzárendelt nevet (URL). 

Az Ethernet interfészen keresztül a következő szolgáltatások érhetőek el:

• SMTP - Elektronikus üzenet (E-mail) küldése: az adatgyűjtő beállítható, hogy vészjelzés 
esetén automatikusan üzenetet küldjön, akár több címzettnek is. A címzettek az adatgyűjtő 
konfigurálásakor adhatóak meg, a vészjelzés beállításoknál összerendelhetőek a 
vészjelzések a különböző címzettekkel. 
A szolgáltatás használatához be kell állítani az E-mail szervert, melynek elérhetőnek kell 
lenni a vészjelzés idején, és az adatgyűjtőnek megfelelő jogokat kell biztosítani az SMTP 
szerveren. 
Megjegyzés: SSL csatlakozás nem támogatott
A vészjelzéskor elküldésre kerülő üzenet két részből áll, a konstans rész (constant part) 
minden egyes üzenet esetén ugyanaz, a változó rész (variable part) pedig vészjelzéseként 
eltérő lehet. A konstans üzenetrész és a levél tárgya a paraméterezés során határozható meg, 
a változó rész tartalmazza az adatgyűjtő elnevezését (tag), sorozatszámát és a vészjelzési 
feltételt is, szöveges formában. 

Megjegyzés: az E-mail üzenetek esetén nem elérhető a kézbesítési vagy olvasási 
visszaigazolás. 
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• HTTP- Integrált webszerver  két különböző weblap megjelenítésére használható, az első az 
adatgyűjtő engedélyezett csatorna értékeit jeleníti meg, a másik pedig néhány információt az
adatgyűjtőről. Mindkét weblap megjeleníthető bármelyik népszerű webböngésző 
programban, az információk automatikusan frissülnek, melynek gyakoriság beállítható. 

webszerver: engedélyezett csatornák információi

webszerver: általános információk

• FTP – Fájlok elérése távolról, használható szerverként és kliensként is. 

FTP kliens: a gyűjtött adatok napi, automatikus letöltésére használható. Használatához meg 
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kell adni az FTP szerver címét, a bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet és jelszót, és 
a napi letöltés idejét is. Amennyiben az adatgyűjtőnek nem sikerül az FTP szerverhez 
kapcsolódnia, akkor 30 percig próbál újracsatlakozni. 

FTP szerver: használatához meg kell adni egy felhasználó nevet és egy jelszót, melyekkel a 
kliens a későbbiekben csatlakozni tud. Az FTP kapcsolat típusa a kliens oldalon „Unix” 
legyen. 
Megjegyzés: az adatgyűjtő nem támogat egyidejűleg több kapcsolatot. 

• SNMP – hálózati menedzsment protokol, minden csatorna értéke elérhető, valamint néhány 
további járulékos státusz információ. Az SNMP protokollon keresztül csak olvasás 
lehetséges, módosítás nem. Az SNMP protokol által használt MIB állomány megtalálható az
adatgyűjtőhöz mellékelt CD-n. A MIB által használt „Enterprise Number” 34590. Az 
adatgyűjtőhöz rendelt „sub-branch” 1. Minden információ elérhető az 1.3.6.1.4.1.34590.1 
OID számtól. 

Elérhető OID-k
· 1.3.6.1 .4.1.34590.1.0 = Eszköz neve [OCTET STRING]
· 1.3.6.1 .4.1.34590.1.1 = Eszköz sorozatszáma [OCTET STRING]
· 1.3.6.1.4.1.34590.1.2 = Firmware változat [OCTET STRING]

· 1.3.6.1 .4.1.34590.1.3 = Eszköz dátuma, év [INTEGER]
· 1.3.6.1.4.1.34590.1.4 =  Eszköz dátuma, hónap [INTEGER]
· 1.3.6.1.4.1.34590.1.5 = Eszköz dátuma, nap [INTEGER]
· 1.3.6.1.4.1.34590.1.6 = Eszköz dátuma, óra [INTEGER]
· 1.3.6.1.4.1.34590.1.7 = Eszköz dátuma, perc [INTEGER]
· 1.3.6.1.4.1.34590.1.8 = Eszköz dátuma, másodperc [INTEGER]
· 1.3.6.1.4.1.34590.1.9 = RS-485 interfész állapota 
(0 = kikapcsolva; 1 = master; 2 = slave). [INTEGER]
· 1.3.6.1.4.1.34590.1.10 = Kijelölt adatgyűjtési memória 
(0 = belső memória; 1 = SD kártya). [INTEGER]
· 1.3.6.1.4.1.34590.1.11 = Adatgyűjtés állapota 
(0 = adatgyűjtés kikapcsolva; 1 = adatgyűjtés folyamatban). [INTEGER]
· 1.3.6.1.4.1.34590.1.12 = Elérhető szabad memória, beépített memória, byte-ban 
[INTEGER]
· 1.3.6.1.4.1.34590.1.13 = SD kártya állapota (0 = kártya nem elérhető; 1 = kártya elérhető). 
[INTEGER]
· 1.3.6.1.4.1.34590.1.14 = Elérhető szabad memória, SD kártya , Kilobyte-ban [INTEGER]
· 1.3.6.1.4.1.34590.1.15 = külső USB memória állapota 
(0 = nincs csatlakoztatva; 1 = USB memória csatlakoztatva). [INTEGER]
· 1.3.6.1.4.1.34590.1.16 = Kijelző (HMI) állapota 
(0 = nincs csatlakoztatva; 1 = HMI csatlakoztatva). [INTEGER]
· 1.3.6.1.4.1.34590.1.17 = Összes engedélyezett csatorna száma [INTEGER]
· 1.3.6.1.4.1.34590.1.18.X.Y

• X csatorna szám, az analóg bemenetekkel kezdődik, folytatódik a digitálisokkal, 
majd a távoli és a virtuális csatornák következnek

• X=1 első csatorna engedélyezve

• X=2 második csatorna engedélyezve
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• stb. 

• Y = csatorna információk

• Y =1 csatorna neve [OCTET STRING]

• Y=2 csatorna értéke, ahol szükséges (például virtuális és analóg bemenet) 
megadható a tizedes pont utáni helyi értékek száma [INTEGER]

• Y=3 csatorna mértékegysége [OCTET STRING]

• Y=4 csatorna típusa (analóg, digitális stb.) és a csatornaszám. Pl: 
ANALOG_001, DIGITAL_005, REMOTE_014, VIRTUAL_103 [OCTET 
STRING]

• Y=5 csatorna hibajelzés (0 = csatorna OK, 1= csatorna hiba)  [INTEGER]

• Y=6 csatorna adatgyűjtése engedélyezett (1), vagy nem engedélyezett (0) 
[INTEGER]

Traps

A „Traps”-ek esetében a cím és a cél port konfigurálható. Egy „Traps” a következő 
elemekből épül fel:

• Community: „FieldLogger”

• OID: 1.3.6.1.4.1.34590.1.100, ahol 34590 az úgynevezett „enterprise number” 

• General number: 6

• Specific number: vészjelzés indexe, nullától számozódik 

• Value of Trap:

•  OID: 1.3.6.1.4.1.34590.1.100.xx ahol xx a vészjelzés azonosító

• Type: Octet String 

• Value: String típusú, felépítése a következő: TAG + CONDITION + VALUE 
például: „Channel_1 > 129.43”

Adatgyűjtés és letöltés
A gyűjtött adatok eltárolhatóak az adatgyűjtő belső memóriájába vagy SD kártyára (nem tartozék). 
A belső memória 532 480 mérési pontot képes eltárolni, az SD kártya tárolókapacitása pedig függ a 
rajta levő szabad területtől. 

Megjegyzés: Fontos a megfelelő minőségű SD kártya kiválasztása, ellenkező esetben elveszhetnek 
mérési pontok, vagy megsérülhetnek a gyűjtött adatok. Javasolt „class-4” vagy jobb minőségű 
kártya alkalmazása. 

Bármilyen típusú csatorna (analóg, digitális, távoli vagy akár virtuális) értéke gyűjthető a 
memóriába, az adatrögzítés periodikus, és a rögzítési idő meghatározható a PC-s program 
segítségével. Beállított időközönként eltárolásra kerül a megadott csatornák értéke. 
Számos módja van az adatgyűjtés elindításának, megállításának, melyek akár kombinálhatóak is. 
Adatgyűjtés megkezdése esetén az összes engedélyezett csatorna értéke eltárolásra kerül. 
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Adatgyűjtés indítható

• Azonnal (Immediate start): a beállítás befejezését követően elindul az adatgyűjtés

• Időpont elérésekor (By date/time): megadható a dátum és az idő 

• Vészjelzés esetén (By alarm): megadott vészjelzési feltéttel teljesülésekor

• Kommunikációs paranccsal (Only by Modbus commands)

Adatgyűjtés leállítható

• Ha megtelik a kiválasztott memória (Full memory)

• Folyamatos adatgyűjtés (Circular memory) esetén az adatgyűjtés sosem áll meg, ha megtelik
a kiválasztott memória, akkor a régi adatok felülíródnak az új adatokkal. 

• Időpont elérésekor (By date/time): megadható a dátum és az idő 

• Vészjelzés megszűnésekor (By alarm): amennyiben az adatgyűjtést vészjelzés indította el, és
a vészjelzést kiváltó feltételek megszűntek, akkor az adatgyűjtés is megállítható. Ha az 
adatgyűjtést más esemény indította el, akkor a megadott vészjelzés bekövetkezésekor az 
adatok rögzítése leáll. 

• Kommunikációs paranccsal (Only by Modbus commands)

A következő táblázat összefoglalja a lehetséges indítási és leállítási kombinációkat

Indítási mód

Immediate By date/time By alarm
Only by
Modbus

commands

Leállítási mód

Full memory kombinálható kombinálható kombinálható kombinálható

Circular
memory kombinálható kombinálható nem kombinálható

By date/time kombinálható kombinálható nem nem

By alarm kombinálható kombináltató kombinálható nem

A lehetséges kombinációk magyarázata:

• Azonnali adatgyűjtés, és megállítás ha megtelik a memória: amint a konfiguráció letöltésre 
kerül az adatgyűjtés elkezdődik, és mindaddig folytatódik amíg az adatgyűjtő memóriája 
meg nem telik (belső memória vagy SD kártya). Tápellátás megszűnésekor az adatgyűjtés 
szünetel, de amint helyreáll a tápellátás tovább folytatódik. 

• Azonnali adatgyűjtés indítás, folyamatos adatgyűjtés: amint a konfiguráció letöltésre kerül 
az adatgyűjtés elkezdődik, ha megtelik a teljes memória a régebbi adatok felülírásra 
kerülnek. Tápellátás megszűnésekor az adatgyűjtés szünetel, de amint helyreáll a tápellátás 
tovább folytatódik.
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• Azonnali adatgyűjtés, megállítás megadott dátum/idő elérésekor: amint a konfiguráció 
letöltésre kerül az adatgyűjtés elkezdődik, és mindaddig folytatódik amíg a beállított dátum 
idő bekövetkezik. Tápellátás megszűnésekor az adatgyűjtés szünetel, de amint helyreáll a 
tápellátás tovább folytatódik. Amennyibe a memória a dátum bekövetkezése előtt megtelik, 
akkor az adatgyűjtés megáll. 

• Azonnali adatgyűjtés, megállítás vészjelzésre:  amint a konfiguráció letöltésre kerül az 
adatgyűjtés elkezdődik, és mindaddig folytatódik amíg egy megadott vészjelzési feltétel 
nem teljesül. A vészjelzés megszűnése után az adatgyűjtés tovább folytatódik. Tápellátás 
megszűnésekor az adatgyűjtés szünetel, de amint helyreáll a tápellátás tovább folytatódik. 
Amennyibe a memória megtelik, akkor az adatgyűjtés megáll.

• Adatgyűjtés indítása megadott dátum/idő elérésekor, megállítás, ha a memória megtelik. 
Tápellátás megszűnésekor az adatgyűjtés szünetel, de amint helyreáll a tápellátás tovább 
folytatódik.

• Adatgyűjtés indítása megadott dátum/idő elérésekor, folyamatos adatgyűjtés. Megadott 
időpont elérésekor az adatgyűjtés elindul, ha megtelik a teljes memória a régebbi adatok 
felülírásra kerülnek. Tápellátás megszűnésekor az adatgyűjtés szünetel, de amint helyreáll a 
tápellátás tovább folytatódik.

• Adatgyűjtés indítása / megállítása megadott dátum és időpontok elérésekor. Mind az 
adatgyűjtés indítása, mind pedig a megállítására egy-egy időpont határozható meg. A kezdeti
dátum elérésekor az adatgyűjtés elindul, és a befejezés dátum eléréséig folyamatosan gyűjt. 
Tápellátás megszűnésekor az adatgyűjtés szünetel, de amint helyreáll a tápellátás tovább 
folytatódik. (amennyiben a megállítási időpont még nem következett be). Amennyiben a 
memória megtelik, akkor az adatgyűjtés megáll.

• Adatgyűjtés indítása megadott dátum és idő elérésekor, megállítás vészjelzésre. Beállított 
dátum/idő elérésekor az adatgyűjtés elindul, és mindaddig folytatódik amíg egy megadott 
vészjelzési feltétel nem teljesül. A vészjelzés megszűnése után az adatgyűjtés tovább 
folytatódik. Tápellátás megszűnésekor az adatgyűjtés szünetel, de amint helyreáll a 
tápellátás tovább folytatódik. Amennyibe a memória megtelik, akkor az adatgyűjtés megáll.

• Adatgyűjtés indítás vészjelzéskor, megállítás ha megtelik a memória. Beállított vészjelzés 
bekövetkezése esetén elindul az adatgyűjtés. Figyelem! Ha a konfiguráció letöltésekor is 
aktív volt a kiválasztott vészjelzés, akkor nem indul el az adatgyűjtés. Ilyen esetben meg kell
szüntetni a vészjelzést, majd újra aktiválni. (hibajelzés felfutó éle vezérli) Az adatgyűjtés 
mindaddig folytatódik amíg az adatgyűjtő memóriája meg nem telik (belső memória vagy 
SD kártya). Tápellátás megszűnésekor az adatgyűjtés szünetel, de amint helyreáll a 
tápellátás tovább folytatódik. 

• Adatgyűjtés indítása, megállítása vészjelzéssel. Beállított vészjelzés bekövetkezése esetén 
elindul az adatgyűjtés. Figyelem! Ha a konfiguráció letöltésekor is aktív volt a kiválasztott 
vészjelzés, akkor nem indul el az adatgyűjtés. Ilyen esetben meg kell szüntetni a vészjelzést,
majd újra aktiválni. (hibajelzés felfutó éle vezérli). Adatgyűjtés mindaddig folytatódik, amíg
a vészjelzési feltétel fennáll, a vészjelzés megszűnésekor az adatgyűjtés leáll. Tápellátás 
megszűnésekor az adatgyűjtés szünetel, de amint helyreáll a tápellátás tovább folytatódik. 
Amennyiben a memória megtelik, akkor az adatgyűjtés megáll.

• Adatgyűjtés indítása Modbus paranccsal, megállítás ha megtelik a memória. Egy utasítással 
kommunikáció segítségével is elindítható az adatgyűjtés, és mindaddig folytatódik amíg az 
adatgyűjtő memóriája meg nem telik (belső memória vagy SD kártya). Tápellátás 
megszűnésekor az adatgyűjtés szünetel, de amint helyreáll a tápellátás tovább folytatódik.
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• Adatgyűjtés indítása Modbus paranccsal, folyamatos adatgyűjtés. Egy utasítással 
kommunikáció segítségével is elindítható az adatgyűjtés, ha megtelik a teljes memória a 
régebbi adatok felülírásra kerülnek. Tápellátás megszűnésekor az adatgyűjtés szünetel, de 
amint helyreáll a tápellátás tovább folytatódik.

A kommunikációval indított/megállított adatgyűjtés, amennyiben engedélyezve van,
elsőbbséget élvez a többi beállított móddal szemben. Ha az eszköz megkapja 
Modbus protokollon keresztül az adatgyűjtés kezdete parancsot, akkor az 
adatgyűjtés azonnal elindul, függetlenül attól, hogy az adatgyűjtési feltételek 
teljesülnek-e vagy sem. Az adatgyűjtés megállítása parancs szintén elsőbbséget 
élvez a többi leállítási feltétellel szemben. Amennyiben az eszköz adatgyűjtés 
leállítása parancsot kap, és éppen teljesülnek az adatgyűjtés indítási feltételei az 
adatgyűjtés nem indul el, mert az elküldött parancsnak nagyobb a prioritása mint a 
kiválasztott módnak. 

Amennyiben az adatgyűjtés SD kártyára történik, az adatok egy meghatározott struktúra szerint 
kerülnek eltárolásra, melyet a következő ábra szemléltet: 

A legfelső szintű könyvtárban az adatgyűjtő sorozatszáma található, a következő szinten létrejövő 
mappák az adatgyűjtés éve és hónapja alapján kerülnek elnevezésre, aszerint amikor az adatgyűjtés 
elkezdődött. A következő szinten találhatóak a napok szerint elnevezett könyvtárak. Az 
adatállományok ezekben a mappákban találhatóak, elnevezésük a következők szerint alakul: óra, 
perc, másodperc, ezredmásodperc, melyek az állományokban található első mérési pont idejét 
jelentik, *.fl kiterjesztést kapnak. Például: /00000002/201010/01/18243516.fl, melynek jelentése: az
adatgyűjtést a 00000002 sorozatszámú FieldLogger végezte, 2010 október elsején, az első mérési 
pont pedig 18 óra 24 perc 35 másodperc és 16 ezredmásodperc került rögzítésre. 

Az állományokat automatikusan hozza létre az adatgyűjtő, melyekben egy fejléc található az 
időbélyeggel ellátott rögzítési pontok előtt. A fejléc fontos információkat tartalmaz, melyek 
elengedhetetlenek a program számára a benne található adatok értelmezéséhez. Minden gyűjtött 
adat lebegőpontos számként (IEEE 754) került eltárolásra, és 4 byte-ot foglal. Időbélyeg pedig a 
rögzítés időpontját azonosítja, így tápkimaradás esetén is pontosan azonosítható az adatgyűjtés 
időpontja. 

Az adatgyűjtés ugyanazt a fájlformátumot használja a belső memória esetén is, mint SD kártyánál, 
az egyetlen különbség a belső memória kisebb kapacitása miatt az adatok egy fájlban kerülnek 
eltárolásra. 

A FieldLogger belső memóriája 2Mb méretű, mellyel hozzávetőleg 512 000 mérési pont tárolható. 
A valós adatrögzítési kapacitás függ a kiválasztott csatornaszámtól, és a rögzítési intervallumtól. Ha
a rögzítési intervallum nagyobb vagy egyenlő mint 30 másodperc, akkor minden egyes mérési 
ponthoz külön-külön időbélyeg kerül eltárolásra, így csökkentve az elérhető memória méretet. Az 
egyik legrosszabb memória kihasználtságot eredményezi, egy csatorna rögzítése, ha a mintavételi 
intervallum nagyobb vagy egyenlő mint 30 másodperc. 
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A gyűjtött adatok lementése a számítógépre a konfigurációs program segítségével lehetséges, 
függetlenül attól, hogy az adatok belső memórián vagy SD kártyán kerültek eltárolásra. A letöltés 
könnyen elvégezhető akár USB memória használatával is. Ha a letöltés FTP kapcsolaton keresztül 
valósul meg, akkor ügyelni kell az eredeti könyvtárszerkezet megtartására, különben hiba 
jelentkezhet az adatok megnyitásakor. 

Adatok egy időben csak egy interfészen keresztül tölthetők le, tehát ha az adat letöltés elindul az 
Ethernet interfészen keresztül (pl. FTP kapcsolat), más letöltési mód nem lehetséges, csak ha az első
letöltés befejeződött. 

Az eszközön tárolt adatmennyiségtől függően, főleg nagy kapacitású SD kártya esetén, a teljes 
letöltés akár órákat is igénybe vehet. Ilyen esetben javasolt gyors interfész használata a letöltéshez 
(pl. Ethernet)

Vészjelzések
A FieldLogger adatgyűjtő 32 vészjelzés kezelésére alkalmas. Minden egyes vészjelzésnél meg kell 
adni a vészjelzéshez használni kívánt csatornát, a riasztási feltételt, az értéket és a hozzá kapcsolódó
hiszterézist. Amennyiben a riasztási feltétel teljesül (például: Csatorna_1 > 45ºC) egy megadott 
esemény végrehajtásra kerül. A csatornák esetén a csatorna aktuális értéke használható az 
összehasonlításhoz. Digitális csatorna esetén két külön érték adható meg a két logikai értékhez. 
Amennyiben egy digitális csatornán konfigurált hibajelzés következik be, akkor a hozzárendelt 
érték kerül eltárolásra. 

Riasztáshoz megadható feltételek:

• Nagyobb mint (>): riasztás aktiválódik, ha a kiválasztott csatorna értéke nagyobb, mint a 
megadott érték. 

• Nagyobb vagy egyenlő (>=): riasztás aktiválódik, ha a kiválasztott csatorna értéke nagyobb 
vagy egyenlő, mint a megadott érték. 

• Kisebb mint (<): riasztás aktiválódik, ha a kiválasztott csatorna értéke kisebb, mint a 
megadott érték. 

• Kisebb vagy egyenlő (<=): riasztás aktiválódik, ha a kiválasztott csatorna értéke kisebb vagy
egyenlő, mint a megadott érték. 

• Egyenlő (==):  riasztás aktiválódik, ha a kiválasztott csatorna értéke egyenlő a megadott 
értékkel értékkel. Ezen beállítás esetén a hiszterézisnek nincs szerepe, ezért 0.0 értékre kell 
állítani. Az analóg értéknek nagyon pontosan meg kell egyeznie a megadott értékkel, ezért 
analóg bemenet esetén javasolt kerülni ezt a feltételt, ellenkező esetben olyan vészjelzés 
hozható létre, ami sosem teljesül. 

• Különböző (!=):  riasztás aktiválódik, ha a kiválasztott csatorna értéke különbözik a 
megadott értéktől. Ezen beállítás esetén a hiszterézisnek nincs szerepe, ezért 0.0 értékre kell 
állítani. Analóg értéket nagyon pontosan kell megadni, ellenkező esetben a riasztás 
folyamatosan aktív maradhat. 
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Riasztásokkal kiváltható események 

• Kimeneti jelfogó kapcsolása (konfiguráció során a jelfogónál ezt a beállítást engedélyezni 
kell)

• Digitális kimenet kapcsolása (konfiguráció során a digitális kimenet beállításánál is 
engedélyezni kell)

• Adatgyűjtés indítása: riasztási feltétel teljesülésekor az adatgyűjtés elindul, ha eddig nem 
volt adatgyűjtés. 

• Adatgyűjtés megállítása: riasztási feltétel teljesülésekor az adatgyűjtés megáll, ha eddig volt 
folyamatban adatgyűjtés

• Adatgyűjtés indítása és megállítása: adatgyűjtés folyamatos a vészjelzési feltétel 
teljesülésekor, ellenkező esetben az adatgyűjtés megáll. 

• E-mail küldése: riasztás esetén a riasztási feltételek küldése akár 10 előre meghatározott 
címzett számára. 

• SNMP „traps” küldése: SNMP „trap” küldése megadott szerver számára, a vészjelzésre 
vonatkozó azonosítóval együtt. 

Csak egy vészjelzés állítható be adatgyűjtés indítására és egy pedig leállításra. Amennyiben az 
adatgyűjtés indítása és vagy megállítása vészjelzéshez kötött, folyamatos adatgyűjtés opció nem 
használható. Így az adatgyűjtés megáll, ha megtelik az adatgyűjtésre használt memória. 

A riasztási feltételnek minimálisan 250ms ideig fent kell állnia. Figyelembe kell venni, hogy az 
analóg értékek bizonyos késéssel kerülnek feldolgozásra, melynek mértéke függ a bemenet 
típusától, az olvasási intervallumtól és a beállított szűrőktől. Távoli csatorna esetén pedig az 
olvasási intervallumtól, ezen késleltetéseket figyelembe kell venni a vészjelzések reakció ideje 
kapcsán. 
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Kommunikáció
A FieldLogger adatgyűjtő több kommunikációs interfésszel rendelkezik, ezek közül Modbus 
protokollal való kommunikációra a következők alkalmasak:

• RS–485, Modbus RTU slave

• USB, Modbus RTU slave

• Ethernet, Modbus TCP master

Az összes konfigurációs, beleértve a bemenetek állapotának az olvasását is Modbus protokollon 
keresztül történik. A címkiosztásról bővebb információt a mellékelt CD-n található Modbus.pdf 
állományban találhat. A konfigurációs szoftver használatakor nincs szükség a címkiosztás 
ismeretére, csak ha másik eszközzel szeretnénk a FieldLogger adataihoz hozzáférni. Beállításra és 
az adatok kiolvasására a konfigurációs szoftver használható. Az eszköz beállítását követően a be 
és/vagy kimeneti adatok tetszőleges programmal elérhetőek, melyek ismerik a Modbus RTU vagy 
Modbus TCP kommunikációt. 
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Kijelző (HMI)  - opcionális
Az adatgyűjtő opcionális kijelzőjén számos adat jeleníthető meg, mint a csatornák aktuális értékei 
akár grafikonon is, vagy a riasztási információk és néhány konfigurációs paraméter. 

Adatgyűjtő előlapjára csatlakoztatott kijelzővel

A kijelző az adatgyűjtő előlapjára csatlakoztatható az előlapi takaró eltávolítását követően. A kijelző
és az adatgyűjtő DB9 csatlakozóval kapcsolódik egymáshoz, melyen mind a tápellátás mind pedig a
kommunikáció csatlakozik, így nincs szükség egyéb csatlakozók használatára. Lehetséges a kijelzőt
kábellel csatlakoztatni az adatgyűjtőhöz, kommunikációra RS–485 vonalat használ, 115 200 bps 
átviteli sebességgel. A távoli telepítéshez használt kábel maximális hosszát leginkább a feszültség 
esés befolyásolja, mely maximálisan 0,4V lehet. Ez az érték 80mA terhelő áram mellett 
maximálisan 5Ω kábel ellenállást engedélyez. A vezeték ellenállása nagyban függ a vezeték 
hosszától, a következő táblázat néhány ismert típus esetén megadja a maximálisan alkalmazható 
vezeték hosszat. 

Típus Átmérő Maximális hossz

24 AWG 0.21 mm2 29m

22 AWG 0.33 mm2 47m

20 AWG 0.52 mm2 75m

Kábel bekötése
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Csatlakozó kiosztás

Csatlakozó Jelölés Leírás

1 - -

2 +5V Kijelző táplálása (+5V)

3 - -

4 B / D1 / D+ / D RS 485 pozitív adatvonal

5 - -

6 - -

7 GND Kijelző táplálása (GND)

8 A / D0 / D- / D\ RS 485 negatív adatvonal

9 - -

A kijelzőn megjelenő információ három részre bontható. A felső részen (A) megjelenik a 
FieldLogger logó és az éppen aktív képernyő neve. A képernyő középső részén (B) jelennek meg a 
kiválasztott képernyőhöz kapcsolódó információk. Az alsó részen (C) megjelenhet a vészjelzés, a 
letöltési folyamatjelző vagy a kommunikációs visszajelző. 

Alsó állapotjelző sor

Amennyiben egy vagy több vészjelzés aktív (1), akkor az alsó állapotjelző sor bal oldali részén 
megjelenik az ALM felirat. Azt, hogy melyik vészjelzés aktív a kijelző „Alarm” képernyőjén lehet 
megnézni. 

USB memóriára történő mentéskor (2) az alsó állapotjelző középső részén megjelenik a százalékos 
állapotjelző. Ha az adatgyűjtés belső memóriára történik, akkor a százalékos érték a teljes mentett 
adatra vonatkozik, ha pedig SD kártyára történt a mentés, akkor a százalékos érték az éppen másolt 

66



állományra vonatkozik. 

Az adatgyűjtő és a kijelző közötti kommunikációt (3) jelzi az alsó állapotjelző sor „COM” eleme, 
melynek az idő nagy részében be kell lennie kapcsolva. Ellenkező esetben az adatgyűjtő és a kijelző
közötti kommunikáció nem működik. 

A kijelzőtartalmak és a kijelzőn levő elemek közötti navigáció nyomógombok segítségével 
lehetséges. 

Left: balra

Right: jobbra

Up: fel

Down: le

A kijelzőtartalmak közötti navigáció a balra és jobbra gombok segítségével lehetséges, a kijelzőn 6 
különböző képernyő jeleníthető meg. 

Kedvencek „Favorites” képernyő

A képernyő hat részre van felosztva, minden egyes részhez hozzárendelhető egy-egy csatorna 
értéke. Minden, a konfiguráció során engedélyezett csatorna értéke választható. A le és fel 
gombokkal kiválasztható a megfelelő pozíció és az „Enter” gomb megnyomásával pedig megjelenik
az elérhető csatornák listája. A listában a fel és le gombokkal kijelölhető a kívánt elem, az „Enter” 
gombbal pedig kiválasztható. 
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Időfüggvény „Chart” képernyő

A kedvencek képernyőn kiválasztott csatornák értékei jeleníthetőek meg időfüggvényen. Az „Enter”
gomb megnyomásával megjelennek a kiválasztott csatornák elnevezései és a hozzá tartozó színek 
is. Az „Enter” gomb ismételt megnyomásával megjelennek az időfüggvényhez kapcsolódó 
paraméterek. Az „Enter” ismételt megnyomásával visszatérhet az időfüggvényhez. A piros színnel 
jelölt csatornák kívül esnek az időfüggvénynél megadott alsó vagy felső határon. 

A függvény adatai az adatgyűjtő bekapcsolásakor kerülnek először eltárolásra, és folyamatosan 
frissülnek, attól függetlenül, hogy melyik az aktív képernyő. Egy képernyőn maximálisan 100 
mérési pont jeleníthető meg, a képernyőről már lekerült régi adatok visszatöltése nem lehetséges. 

Csatorna lista „Channel List” képernyő

Az adatgyűjtőn engedélyezett összes csatorna (analóg, digitális, távoli vagy virtuális) értéke 
megtekinthető. A Le és Fel gombbal navigálhat a képernyőn, az „Enter” gombnak nincsen 
funkciója. 

Vészjelzések „Alarms” képernyő

A vészjelzések képernyő 32 számmal jelölt részre van osztva, ahol minden egyes szám megfelel egy
riasztásnak. Ha egy riasztási esemény aktív, a hozzá kapcsolódó szám pirosan jelenik meg. 
Amennyiben akárcsak egy vészjelzés is aktív, az alsó állapotjelző sor bal oldalán látható „ALM” 
felirat megjelenik, ez bármelyik képernyőről jól látható. A fel, le és „Enter” gomboknak nincs 
funkciójuk ezen a képernyőn. 
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Státusz „Status” képernyő

Információk jeleníthetőek meg az adatgyűjtőről és a kijelzőről is, az elemek közötti navigáció a fel 
és le gombokkal lehetséges. 

Az információk csoportosítva jelennek meg, a legfelsőbb a FieldLogger szint, tőle jobbra rendezve 
találhatók az alsóbb szintek és tőlük jobbra pedig a következő szint. Például az Ethernet szinten 
belül találhatóak a hozzá kapcsolódó elemek, és az Ethernet pedig közvetlenül a FieldLogger 
szinthez kapcsolódik. 

FiedLogger Adatgyűjtőhöz kapcsolódó információk

Tag Adatgyűjtő elnevezése

Firmware Version Firmware változat

Serial Number Adatgyűjtő sorozatszáma

Ethernet Ethernet interfész információk

Enable Engedélyezve igen/nem

Connected Csatlakoztatva igen/nem

DataLogger Adatgyűjtési információk

Scan intervall Analóg olvasási intervallum

Logging rate Adatgyűjtési intervallum 

Logging Enable Adatgyűjtés engedélyezve igen/nem

Storage Memory Adatgyűjtésre használt memória

SD Card Connected SD kártya csatlakoztatva, igen/nem

Logging Status Adatgyűjtés folyamatban, igen/nem

Logging Mode Adatgyűjtési mód megjelenítése

Start Adatgyűjtés indítási módja

Stop Adatgyűjtés megállítási módja 

SD free memory SD kártyán elérhető szabad memória terület
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Int. free memory Belső memórián elérhető szabad terület

HMI Kijelző információk

Firmware version Kijelző firmware változat

Serial number Kijelző sorozat száma

Konfigurációs „Configuration” képernyő

Néhány a kijelzőhöz és az adatgyűjtőhöz kapcsolódó paraméter közvetlenül a kijelzőről is 
változtatható. Változtatáshoz először válassza ki a módosítani kívánt paramétert a fel és le gombok 
segítségével. Az Enter gomb megnyomásával beléphet a szerkesztő módba, ahol a le és fel 
gombokkal csökkenthető és növelhető a kiválasztott érték. Ha olyan paramétert módosít, ahol több 
értéket kell megadni, mint például az IP cím, akkor először a jobbra és a balra nyilakkal válassza ki 
a megfelelő pozíciót. A képernyőn a paraméterek csoportosítva jelennek meg, például az Ethernet 
szinten belül találhatóak a hozzá kapcsolódó elemek, és az Ethernet pedig közvetlenül a 
FieldLogger szinthez kapcsolódik. 

FiedLogger Adatgyűjtőhöz kapcsolódó beállítások

Date Dátum beállítása

Time Idő beállítása

Ethernet Ethernet interfészhez kapcsolódó beállítások

DHCP enable DHCP engedélyezése, igen/nem

IP adress IP cím

Subnet mask Alhálózati maszk

Gateway Átjátó

Modbus RTU Modbus RTU beállítások

Mode Működési mód, master/slave

Slave adress Modbus „slave” cím

Baudrate Kommunikáció sebessége

Parity Paritás bitek beállítása

HMI Kijelzőhöz kapcsolódó beállítások

Backlight Timeout Háttérvilágítás kikapcsolási ideje (0 = mindig 
bekapcsolva)

Chart Időfüggvény 
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Adatgyűjtő programjának (Firmware) frissítése
A FieldLogger adatgyűjtő lehetőséget biztosít, a felhasználó általi programfrissítésre. Az új program
frissítéseket, hibajavításokat is tartalmazhat, ezért célszerű az elvégzése. 

Figyelem!
A frissítés megkezdése előtt mindenképpen mentse le a tárolt adatokat és az adatgyűjtő 
konfigurációját. Mind a gyűjtött adatok, mind pedig a konfiguráció elvész a frissítési 
folyamat közben. 

1. Kapcsolja ki az adatgyűjtőt, és válassza le az összes csatlakozót. 

2. Csatlakoztassa az USB memóriát az adatgyűjtő USB HOST csatlakozójához. Az USB 
memória a gyökér könyvtárban kell elhelyezni az „flogger.flb” állományt. 

3. Csatlakoztassa a FieldLogger tápellátását biztosító csatlakozót, és kapcsolja be az 
adatgyűjtőt. Ekkor a Status és az USB led együtt kezd el villogni. 
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4. A Status led villogása változatlan marad, de az USB led gyorsabban kezd villogni, ezzel 
jelezve, hogy az állomány másolása folyamatban van. A másolás befejezése után az USB led
folyamatosan világít, ekkor eltávolítható az USB memória. 

Amennyiben a frissítés közben hiba lép fel, azt a Status led megváltozott villogása jelzi. 

Villogások Hiba oka

1 Hiba a „flogger.flb” állomány olvasása közben

2 Hiba az adatgyűjtő USB HOST inicializálása közben

3 Hiba az adatgyűjtő memória törlésekor

4 Hiba az adatgyűjtő memória olvasáskor

5 A program mérete nagyobb, mint a rendelkezésre álló szabad
programmemória

6 Hiba a „flogger.flb” állomány bezárásakor

7 Hibás „flogger.flb” állomány

Az USB memória eltávolítása után az adatgyűjtő automatikusan újraindul, ismét használható. 
Javasolt az „flogger.flb” állomány törlése az USB memóriáról, így elkerülhetőek a nem kívánt 
frissítések, melyek során elveszhetnek az adatgyűjtő beállításai és a mentett adatok is. 

Műszaki adatok
• Tápellátás: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz. Maximális fogyasztás: 8 VA.

• Működési hőmérséklet: 0 to 50 °C. 

• Páratartalom 80% / 30°C hőmérsékleten, magasabb hőmérsékleten csökkenteni kell a 
páratartalom értékét, 3% /°C értékkel

• Beltéri használatra

• Földrajzi magasság < 2000 m

• Méretek 164 x 117 x 70 mm

• Súly: 400 g

• Burkolat anyaga: ABS+PC
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• Védelem: IP20

• Analóg bemenetek: a következő táblázat tartalmazza az adatgyűjtő által támogatott bemeneti
típusokat, és azok maximális méréshatárát. Bemenetek kiválasztása és a méréshatár 
beállítása a konfigurációs programmal történik. 

Jelmagyarázat:

Input type: bemenet típusa Measuring range: méréshatár Accuracy: teljes mérési 
tartományra megadott 
pontosság

 
Mérési pontosság abban az esetben biztosított, ha az olvasási intervallum nagyobb, mint 0,2s.

• Analóg csatornák bemeneti ellenállása

◦ Hőelemek / Pt100 / Pt1000 / mV  > 2 MΩ

◦ mA  15Ω  + 1.5 V

◦ V  1.1 MΩ

• Maximálisan kompenzálható kábel ellenállás PT100/PT1000 esetén: 40Ω

• Mérőáram

◦ Pt100s: 360 μA

◦ Pt1000s: 320 μA

• Digitális bemenetek
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◦ Logikai „0” szint 0 ~ 0.8Vdc 

◦ Logikai „1” szint 3 ~ 30Vdc

◦ Maximális bemeneti feszültség: 30Vdc

◦ Bemeneti áram @ 30VDC (tipikusan) 3mA

• Digitális kimenetek

◦ maximális kimeneti feszültség 30VDC

◦ maximális kimeneti áram 200mA

• Jelfogós kimenetek

◦ maximális kimeneti áram 3A@250VAC, 3A@30Vdc

• Adatgyűjtés

◦ Egy másodperc alatt akár 1000 csatorna értéke is rögzíthető, szélsőséges értékek: 1 
csatorna esetén 1000 adat másodpercenként, vagy 100 csatorna esetén 10 adat 
másodpercenként. 

◦ Adatgyűjtés történhet a belső memóriára (2162688 byte - hozzávetőlegesen 512k 
adatpont) vagy SD kártyára. 

◦ Engedélyezhető a folyamatos adatgyűjtés, mely esetén, ha megtelik a memória, a 
régebbi adatok felülírásra kerülnek. 

◦ Adatok letöltése lehetséges adatgyűjtés közben is

◦ Maximálisan 100 csatorna használható adatgyűjtésre

Figyelem! 

Amennyibe az adatgyűjtésre SD kártyát használ, a valós adatrögzítési sebesség nagyban függ az SD
kártyától. Ezért javasolt megbízható, jól ismert gyártótól kártyát választani (például SanDisk, 
Kingston). A legjobb teljesítmény eléréséhez válasszon legalább Class IV kategóriájú kártyát. 

• 24Vdc kimenet: 24Vdc ± 20%, minimálisan 4mA kimeneti áram esetén

• Egyidejű TCP kapcsolatok száma: 10

• Egyidejű UDP kapcsolatok száma: 10

Támogatott Modbus utasítások

• Read Coil Status (01h)

• Read Holding Registers (03h)

• Write Single Coil (05h)

• Write Single Register (06h)

• Write Multiple Registers (0Fh)
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