TagTemp-NFC-LCD
Beépített memóriás adatgyűjtő NFC interfésszel, érzékelővel

Tartalomjegyzék
Bevezetés.........................................................................................................................................3
Mechanikai telepítés........................................................................................................................3
Technikai adatok..............................................................................................................................4
Alkalmazási terület..........................................................................................................................4
Az adatgyűjtő használata.................................................................................................................4
Gyári beállítás..................................................................................................................................5
Memória működési mód..................................................................................................................5
Adatgyűjtés kezdete és vége............................................................................................................5
Visszajelző LED..............................................................................................................................6
Adatgyűjtő nyomógombja...............................................................................................................6
Hőmérséklet mértékegység..............................................................................................................6
Minimális és maximális hőmérséklet..............................................................................................6
Érzékelő hiba...................................................................................................................................7
Vészjelzések.....................................................................................................................................7
Mért érték eltolása (Offset)..............................................................................................................7
Digitális bemenet.............................................................................................................................7
LCD kijelző......................................................................................................................................7
Maximális és minimális hőmérséklet kijelzése...........................................................................8
Vészjelzések................................................................................................................................8
Adatgyűjtés kijelzése..................................................................................................................8
Alacsony feszültség kijelzése......................................................................................................8
Memória adatvédelem......................................................................................................................8
LogChart-NFC alkalmazás..............................................................................................................9
Alkalmazás telepítése..................................................................................................................9
Eszköz állapota képernyő..........................................................................................................11
Eszköz beállítása.......................................................................................................................12
Jelszó beállítása képernyő.........................................................................................................13
Események és megjelenésük képernyő.....................................................................................14
Adatok grafikus megjelenítése képernyő..................................................................................15
Adatok grafikus megjelenítése, opciók menüpont....................................................................16
Program paraméterek beállítása................................................................................................18
Mentett adatok kezelése képernyő............................................................................................19
NXPERIENCE program................................................................................................................20
Adatgyűjtő konfigurálása..........................................................................................................21
Bemenetek beállítása (Channels) képernyő..............................................................................22
Digitális bemenet képernyő.......................................................................................................22
Adatgyűjtések beállítása képernyő (Logs)................................................................................23
Beállítások véglegesítése képernyő (Send configurations and Extras).....................................24
Adatletöltés és a letöltött adatok megtekintése.........................................................................25
Grafikus megjelenítés (Chart)...................................................................................................26
Táblázatos megjelenítés............................................................................................................27
Elérhető eszközök.....................................................................................................................28

Bevezetés
A TagTemp-NFC-LCD kis méretű, hordozható memóriás adatgyűjtő, mely beépített LCD kijelzővel
rendelkezik. A gyűjtött adatok az adatgyűjtő belső memóriájában kerülnek eltárolásra és onnan
kiolvashatók ANDROID operációs rendszert futtató, NFC kommunikációra képes telefonnal vagy
pedig USB – NFC interfész használatával közvetlenül PC-re. (egyik sem tartozéka az
adatgyűjtőnek).
Az adatgyűjtő cserélhető 3V-os elemmel (CR2450) működik, mely üzemideje többek között függ a
hőmérséklettől, az adatgyűjtési időtől, a kiolvasás gyakoriságától, de általánosságban elmondható,
hogy legalább 1 év.
ANDROID eszközön futtatható LogChart NFC vagy a Windows környezetben futtatható
NXperience programok használhatók a beállításhoz, a gyűjtött adatok kiolvasásához és azok
megjelenítéséhez. Beállítható az adatgyűjtési idő, az adatgyűjtés kezdete, illetve vége vagy a
vészjelzéshez kapcsolódó paraméterek.
A LogChart NFC program letölthető a Google Play áruházból.

Mechanikai telepítés
A TagTemp-NFC-LCD adatgyűjtő többféleképpen is felületre rögzíthető: kétoldalú ragasztóval
felerősíthető, csavarozható (2 csavarral) vagy keretbe építhető. Csavaros rögzítéshez M3×14mm
csavar használható (1. ábra). A rögzítő keret külön rendelendő, mely segítségével az adatgyűjtő
előlapba is építhető (2. ábra).

1. ábra – csavaros rögzítés

2. ábra – rögzítés szerelő kerettel

Technikai adatok
Mérési tartomány

Hőmérséklet: -40 °C ~ 100°C

Működési hőmérséklet

-10 °C ~ 60 °C
±1 °C a teljes mérési tartományra.

Pontosság

Megjegyzés: az esetleges mérési hiba a beállítás során az OFFSET
paraméterrel korrigálható.

Mérés felbontása

Hőmérséklet: 0,1° C / 0,1° F

Memória kapacitása

4020 mintavétel

Adatgyűjtési intervallum

Minimum 1 perc
Maximum 4 óra (digitális bemenet nélküli modell esetén)
Maximum 2 óra (digitális bemenettel rendelkező modell esetén)

Tápellátás

3.0V (CR2450) lítium elem, cserélhető

Becsült működési idő

Több, mint 1 év

Méretek

64×45×10 mm érzékelő nélkül

Vezeték nélküli interfész

ISO 15693 (NFC-V) kompatibilis

Adatgyűjtő – mobil eszköz
20 másodperc
adatátviteli idő
LogChart-NFC program

Android változat 4.0 vagy újabb
Elérhető nyelvek: portugál és angol

NFC PC interfész

USB → NFC átalakító (külön rendelendő)
használható program: NXperience Windows

Burkolat anyaga:

ABS+PC

Védelem

IP55

Digitális bemenet, ha
elérhető (külön modell)

NO/NC száraz kontaktus

Alkalmazási terület
A TagTemp NFC-LCD adatgyűjtő olyan folyamatokhoz használható, ahol szükséges a hőmérséklet
figyelése és naplózása. Használható különálló eszközként vagy a Novus Smart Thermal Box
részeként. Alkalmazható többek között különböző raktárak (pl. élelmiszer, gyógyszer)
hőmérsékletének tárolására, kis méretének köszönhetően akár szállítás közbeni adatgyűjtést is
lehetővé tesz.

Az adatgyűjtő használata
Az adatgyűjtő használatához szükséges az NXperience (PC) és/vagy a LogChart NFC (mobil)
alkalmazás. Amennyiben az adatgyűjtőt szeretnénk beállítani, vagy a gyűjtött adatokat kiolvasni,
tegyük közel a mobil eszközhöz vagy az USB → NFC átalakítóhoz (mobil eszköz esetében

kapcsoljuk be az NFC kommunikációt). Amennyiben hosszabb ideig nem használjuk az adatgyűjtőt,
javasolt az adatgyűjtés megállítása, mely bármelyik programból elvégezhető. Így energiát
takaríthatunk meg, és nem töltjük meg a memóriát szükségtelen adatokkal.

Gyári beállítás
A TagTemp-NFC-LCD adatgyűjtő aktív állapotban kerül leszállításra, kikapcsolt kijelzővel. A
kijelző bekapcsolható az eszközön található gomb megnyomásával vagy az NFC interfészen
keresztül konfiguráció fogadásával. A gombot mindaddig nyomva kell tartani, amíg a LED be nem
kapcsol, ezzel egyidejűleg az adatgyűjtés is elindul. Az elemcserét követően az adatgyűjtő gyári
beállításokra tér vissza.

Memória működési mód
Az adatgyűjtő beépített memóriája az alábbi módok szerint használható:
•

Adatgyűjtés teljes memória megteléséig (Memory full), az adatgyűjtés addig folyamatos,
amíg a belső memória meg nem telik.

•

FIFO mód (Circular buffer), ha megtelik a belső memória, akkor a régebbi adatok
felülíródnak.

Adatgyűjtés kezdete és vége
Az adatgyűjtés elindítható az eszközön található

gombbal.

Az adatgyűjtés vége a következők lehetnek (az alábbi sorrendben):
•
•
•

Memória megtelt (ha az adatgyűjtés a teljes memória telítődéséig van engedélyezve).
Adatgyűjtés vége parancs NXperience vagy LogChart-NFC programból.
Adatgyűjtőn található
gomb megnyomása, amennyiben ez az opció engedélyezve van.

Ha az adatgyűjtés megállítása a nyomógombbal történik, akkor a nyomógomb ismételt
megnyomásával folytatható. Ebben az esetben a kimaradt időintervallum alatt tárolt adatok nélkül
“rögzít” az adatgyűjtő, így a használható adatok számára kevesebb lesz az elérhető memória.
Beállítható adatgyűjtés késleltetési idő (Start Delay time), mely idő elteltével rögzíti az első mérési
pontot az adatgyűjtő a start parancsot követően. Ennek az értéke 0 és 120 perc között állítható.

Visszajelző LED
A TagTemp NFC-LCD adatgyűjtőn található visszajelző LED az alábbi állapotokat jeleníti meg:
• egy villanás 10 másodpercenként: aktív állapot
• két villanás 10 másodpercenként: adatgyűjtés
• három villanás 10 másodpercenként: riasztás aktív
• egy villanás 5 másodpercenként: adatgyűjtés késleltetési időre vár
• gyors villanást lassú követ: adattárolás kezdete vagy vége
Amennyiben a visszajelző LED már nem világít, az adatgyűjtő eleme lemerült.
Megjegyzés: az adatgyűjtőn található LED szándékosan alacsony fényerővel villog, így esetlegesen
nehezen látható túl fényes környezetben.

Adatgyűjtő nyomógombja
Az adatgyűjtőn található nyomógombbal megjeleníthető, illetve törölhető (amennyiben az
engedélyezve van) a maximális és minimális hőmérséklet, valamint elindítható és megállítható az
adatgyűjtés a beállítások szerint.
Az adatgyűjtés elindításához, megállításához nyomja meg a gombot, amíg a LED világítani kezd
majd engedje el.
A minimum vagy maximum hőmérséklet törléséhez a nyomógombbal válassza a kijelzést, ahol a
minimum vagy a maximum hőmérséklet megjelenik, majd tartsa nyomva a nyomógombot, amíg a
visszajelző LED be nem kapcsol. Az értékek a következő LCD frissítéskor kerülnek törlésre.

Hőmérséklet mértékegység
A hőmérséklet mértékegység a konfiguráció során válaszható, az alapértelmezett Celsius (°C) és a
Fahrenheit (°F) közül. A mértékegység változtatása esetében újra le kell tölteni az adatgyűjtőre a
konfigurációt.

Minimális és maximális hőmérséklet
Az LCD kijelző frissítésekor a minimális és maximális hőmérséklet értékek is frissítésre kerülnek,
abban az esetben is, ha az adatgyűjtő nem gyűjt adatokat. A minimum és maximum értékek a
memóriában kerülnek eltárolásra, mely elemcsere esetén is megtartja állapotát. Az értékek törlésre
kerülnek minden új konfiguráció letöltésekor vagy pedig a nyomógombbal törölhető, amennyiben
ez a funkció a konfiguráció során engedélyezésre került.

Érzékelő hiba
Az érzékelő esetleges meghibásodása (rövidzárlat vagy szakadás) esetén a kijelzőn “Err” felirat
jelenik meg. Érzékelő hiba esetén az adatgyűjtő memóriájában -99,9 érték kerül eltárolásra,
mértékegységtől függetlenül. Amennyiben a hibajelenség megszűnik, az adatgyűjtés a mért
értékekkel folytatódik.

Vészjelzések
Romlandó vagy hőmérséklet érzékeny élelmiszerek vagy egyéb áruk szállítása esetén fontos a
hőmérséklet érték nyomon követése. A LogChart NFC vagy NXperience programban beállíthatók a
vészjelzés értékek. Az adatgyűjtés folyamán, ha a hőmérséklet meghaladja a riasztási értéket akkor
az riasztási eseményt hoz létre, mely a memóriában eltárolásra kerül. A riasztás kiértékelése 30
másodpercenként történik, a kijelző frissítéssel együtt.
A riasztás esetében a különböző feltételek adhatók meg:
• Hőmérséklet a beállított érték alatt van
• Hőmérséklet a beállított érték felett van
Az alkalmazásokból megtekinthető a riasztások előfordulása, az esemény képernyőn.
Az adatgyűjtőn a riasztás állapota látható az LCD kijelzőn, valamint a LED visszajelző villogásán.
Ezek a jelzések fennmaradnak, ha az adatgyűjtő riasztási feltételei megszűnnek vagy az adatgyűjtés
befejeződik.
A vészjelzések az adatgyűjtési memóriában kerülnek eltárolásra, a túl sok riasztási esemény
kevesebb hőmérsékleti adat rögzítését teszi lehetővé.

Mért érték eltolása (Offset)
A paraméterezés során a mért hőmérséklet érték eltolható ± 3 °C (± 5,4 °F) értékkel.

Digitális bemenet
Digitális bemenet elérhető bizonyos TagTemp-NFC-LCD modellek esetében. A digitális bemenet
állapot változása is eltárolható, ha kikapcsolt állapotról bekapcsolt, vagy bekapcsolt állapotról
kikapcsolt állapotra változik. Az állapotváltozás felismeréséhez a bemeneti jelnek legalább 1
másodpercig állandónak kell lennie, ellenkező esetben a változást nem érzékeli az adatgyűjtő.
A digitális bemenet állapotváltozásai az adatgyűjtési memóriában kerülnek eltárolásra, vagyis több
digitális bemenetváltozás kevesebb hőmérsékleti adat rögzítését teszi lehetővé.

LCD kijelző
A kijelzőn alapesetben a mért hőmérséklet értéke látható, mely 30 másodpercenként kerül
frissítésre. Ezt kiegészítve megjelenhet rajta a vészjelzések kijelzése, az aktív adatgyűjtés, illetve a

merülő elem szimbólum.

Maximális és minimális hőmérséklet kijelzése
A max. illetve min. hőmérséklet kijelzéshez röviden nyomja meg az adatgyűjtő gombját. Első
gombnyomásra a minimális hőmérséklet kerül kijelzésre a
ikonnal, majd ezt követi a maximális
hőmérséklet a
ikonnal. 30 másodperc elteltével, amennyiben nem történik egyéb gombnyomás
a kijelző visszatér az alapképernyőre.

Vészjelzések
•
•

magas hőmérséklet riasztás aktív vagy aktív volt
alacsony hőmérséklet riasztás aktív vagy aktív volt

Adatgyűjtés kijelzése
Ha az adatgyűjtés engedélyezve van, a kijelzőn a
szimbólum jelenik meg. Ha az adatgyűjtés
késleltetve indul, akkor ezalatt 1 másodpercig villog a szimbólum.

Alacsony feszültség kijelzése
A kijelzőn megjelenik, ha az elem feszültsége kisebb, mint 2,6V, ilyen esetben az elemet cserélni
kell. A jelzés legjobban 25° C külső hőmérsékleten értelmezhető, mert alacsonyabb vagy extrém
alacsony hőmérsékleten az elem karakterisztikája megváltozik.
Az elem állapot pontosabban kiolvasható az Nxperience vagy LogChart-NFC programmal.
Megjegyzés: elem cserét követően TagTemp-NFC-LCD gyári üzemmódba vált.

Memória adatvédelem
Az Nxperience vagy LogChart-NFC programban megadható egy 4 számjegyű kód, ezzel
elkerülhető, hogy illetéktelenek férjenek az adatokhoz.
Gyári beállítások
A TagTemp-NFC-LCD adatgyűjtő gyári beállításai a következők:
•
•
•
•

Adatgyűjtés indítása nyomógombbal
Körkörös memória (régebbi adatok felülírásra kerülnek)
Digitális bemenet (ha elérhető) kikapcsolva
mintavételi idő: 5 perc

LogChart-NFC alkalmazás
A LogChart-NFC alkalmazás elérhető ANDROID™ operációs rendszert futtató eszközre, mely
lehetőséget biztosít az adatgyűjtő konfigurálására a gyűjtött adatok megtekintésére, illetve
megosztására is.

Alkalmazás telepítése
Az alkalmazás letölthető a Google Play áruházból, LogChart NFC névvel. Az alkalmazás
használatához a telefonnak rendelkeznie kell NFC interfésszel.

4. ábra: figyelmeztető üzenet, ha az NFC interfész nem elérhető
A kommunikáció az alkalmazás és a TagTemp-NFC-LCD között NFC interfészen keresztül
történik, így használatához engedélyezni kell azt.

5. ábra: alkalmazás kezdőképernyője
Az alkalmazás elindítását követően, közelítse az eszközt az adatgyűjtőhöz. A távolság az adatgyűjtő
és a mobil eszköz között eltérő lehet, legrosszabb esetben össze kell érinteni őket. A
kapcsolatfelvétel csupán néhány másodpercet vesz igénybe, a mobil eszköz típusától függően.

6. ábra: NFC kommunikáció
Az alkalmazásban hat különböző képernyő érhető el:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eszköz állapota
Eszköz beállítása
Események és azok előfordulása
Adatok függvényes megjelenítése
Program paraméterek beállítása
Mentett adatok kezelése

Eszköz állapota képernyő
Utolsó rögzített érték (Last recorded value): az
utolsó adatgyűjtő által rögzített hőmérséklet,
nem feltétlenül azonos az aktuális
hőmérséklettel.
Adatgyűjtés (Loggings): adatgyűjtéshez
kapcsolódó információk megjelenítése.
– Adatgyűjtési intervallum (Log interval):
beállított adatgyűjtési mintavételi idő
– Tárolt adatok száma (Loggings): az
adatgyűjtő memóriájában tárolt adatok
száma, maximálisan 4020 adat lehetséges
– Memória mód (Memory usage): memória
használati módja, körkörös memória
tárolás (FIFO) aktív vagy sem.
Elemállapot (Battery): elem aktuális állapotát
jelzi vissza, állapota a következő lehet:
– Megfelelő (Good)
– Átlagos (Avarage): az adatgyűjtő
használható, de töltés vesztés lépett fel.
– Alacsony (Low): nem javasolt az eszköz
további használata, elemet kell cserélni.
Eszköz információ (Device Info)
– Eszköz neve (Device Tag): konfiguráció
során megadható eszköznév. Több eszköz
esetén segíthet a beazonosításban.
– Eszköz típusa (Model)
– Sorozatszám (Serial number): gyártás
során készült egyedi azonosító
létrehozása
– UID (Unique Identification Number):
egyedi azonosító, nyomonkövetést
igénylő alkalmazásokhoz használható
Firmware változat (Firmware Version)

Eszköz beállítása
Általános beállítások (General Settings)
– Eszköz neve (Device Title): a konfiguráció
során megadható az adatgyűjtő egyedi
elnevezése
– Adatgyűjtési intervallum (Logging interval),
1 perc ~ 240 perc között állítható
– Adatgyűjtés késleltetése (Start Delay):
késleltetési idő
– Mért érték korrekció (Offset adjustment)
Riasztási beállítások (Alarm range)
A riasztáshoz alsó, illetve felső határérték adható
meg, melyek túllépése esetén vészjelzés jön létre.
– Magas riasztási érték (High)
– Alacsony riasztási érték (Low)
Beállítások (options)
– Adatgyűjtés elindítása a nyomógombbal
(Start loggings by button)
– Adatgyűjtés megállítása a nyomógombbal
(Stop loggings by button)
– Minimális és maximális hőmérséklet törlése
nyomógombbal engedélyezése
(Reset min. and max. values by button
– Körkörös (FIFO) memória használat
engedélyezése (Enable circular memory)
– Digitális bemenet engedélyezése (Enable
digital input), engedélyezett digitális bemenet
esetén az aktiválását naplózza az adatgyűjtő
– Fahrenheit hőmérséklet mértékegység
használata (Use Fahrenheit degrees)
Maximum és minimum hőmérséklet törlése
(Reset Minimum and Maximum)
Jelszó beállítások (Password configuration)
4 számjegyből álló jelszó adható meg, mellyel
megakadályozható az adatgyűjtés megállítása,
újrakonfigurálása, de a megadása nélkül is
kiolvashatók a gyűjtött adatok.
Beállítások alkalmazása és adatgyűjtés indítása (Apply and Start Logging), ha az adatgyűjtés
aktív, akkor az adatgyűjtés megállítása (Stop logging) funkció aktív.

Jelszó beállítása képernyő

Események és megjelenésük képernyő
Digitális bemenet (Digital input) információk
– Digitális bemenet események száma (Digital
input events)
– Az utolsó esemény időpontja (Last event)
– Utolsó állapot változás (Last state)
– Leghosszabb idő, amíg a bemenet aktív volt
(Longest period in ON)
Riasztási információk, magas határérték
túllépése (High excursions)
– Magas határérték túllépése, első időpont
(First occurrence)
– Magas határérték túllépése, utolsó
(Last occurrence)
– Esemény következtében tárolt adatok száma
(Total logs within occurences)
– Átlag hőmérséklet értékek az események
bekövetkeztekor
Riasztási információk, alacsony határérték
túllépése (Low excursions)
– Alacsony határérték túllépése, első időpont
(First occurrence)
– Alacsony határérték túllépése, utolsó
(Last occurrence)
– Esemény következtében tárolt adatok száma
(Total logs within occurences)
– Átlag hőmérséklet értékek az események
bekövetkeztekor

Digitális bemenet események

Magas határérték túllépése

Alacsony határérték túllépése

Adatok grafikus megjelenítése képernyő
A képernyőn a tárolt adatok grafikusan megjeleníthetők,
különböző időintervallumban. Láthatók még a riasztási
értékek, a minimális, maximális, valamint az átlaghőmérséklet.
A grafikon megérintését követően a képernyő alsó részén
megjelenik a kijelölt pont pontos értéke, a jobbra, illetve balra
nyilakkal lépkedhetünk a mérési pontok között előre, illetve
visszafele.
A grafikon 2000 mérési pont megjelenítésére használható.
Amennyiben több, mint 2000 mérési pont található az
adatgyűjtőben, akkor csak utolsó 2000 mérési pont kerül
kijelzésre. Az opciók között megadható a mérési tartomány,
így megjeleníthetők a nem látható adatok is, egyszerre
maximum 2000 db.

Adatok grafikus megjelenítése, opciók menüpont
Az opciók menüpont elérhető a képernyő jobb felső sarkában
található
szimbólumra kattintva.
A megosztás
(Share) szimbólumra kattintva az adatok
megoszthatók az eszközre már telepített valamilyen
alkalmazással. Ide tartozik a Novus Cloud szolgáltatása vagy
az adatok FTP szerverre küldése. Amennyiben a tárolt adatok
Novus Cloud szolgáltatásba kerülnek, lehetőség van a
kiolvasás helyének elküldésére is, ezen funkcióhoz aktiválni
kell az eszközön a GPS interfészt.
A grafikon teljes képernyős nézetre váltható a
(Full Screen)
szimbólummal, ilyenkor az eszköz kijelző fekvő tájolásra vált.

Hőmérséklet grafikus megjelenítése, teljes képernyős módban
Adatok grafikus megjelenítése képernyőn a grafikon megjelenítési intervalluma beállítható a
szimbólum használatával. A képernyőn maximálisan 2000 mérési pont jeleníthető meg.

A megjelenő ablakban megadható a megjelenítendő időszak kezdete (View data from) illetve a vége
(View data until).

Program paraméterek beállítása
Alapértelmezett megosztási beállítások
(Default share options)
– Kiolvasott adatok megőrzése a mobil
eszközön (keep downloaded data in
smartphone): a kiolvasást követően a
kiválasztott fájl típusok eltárolásra
kerülnek az eszköz belső memóriájában a
LogChartNFC mappában
– Mentett adatok exportálása CSV
állományba (Export Logs): összes
kiolvasott mérési adat exportálása CSV
(vesszővel elválasztott) fájlba
– Adatgyűjtő konfigurációjának exportálása
CFG állományba (Export configuration)
– Adatok exportálása NXperience
formátumba, NXD (Export to NXperience)
NXperience PC-s programmal
kompatibilis állomány létrehozása,
megosztása
Program kezdőképernyőjének kiválasztása
(Initial screen selection)
Novus Cloud felhasználó azonosítás
(Novus Cloud Authentication)
A Novus Cloud szolgáltatáshoz használható
felhasználónév és jelszó megadása.
Ha az automatikus adatküldés (Export
automatically) funkció aktiválva van, akkor a
csatlakozást követőn az adatok automatikusan a
felhőbe kerülnek.
FTP azonosítás (FTP Authentication)
A gyűjtött adatok elküldhetők egy előre
konfigurált FTP szerverre, ehhez meg kell adni a
szerver elérési útját (Host address), felhasználó
nevet (User) és jelszót (Password), illetve a
használni kívánt portszámot. Ha az automatikus adatküldés (Export automatically) funkció
aktiválva van, akkor a csatlakozást követőn az adatok automatikusan feltöltésre kerülnek az FTP
szerverre.

Mentett adatok kezelése képernyő
A képernyőn láthatók az előzőleg az eszközre mentett
adatgyűjtések. A kiválasztott állomány megosztható a
képernyő jobb felső sarkában található
szimbólummal.
A kiválasztott elemet hosszan lenyomva törölhető az, egy
megerősítést követően.

NXPERIENCE program
A program telepítéséhez a Novus weboldaláról (https://www.novusautomation.com/) lehet letölteni
az NxperienceSetup.exe állományt.
A program telepítését majd elindítását követően a kezdőképernyő jelenik meg.

Ahhoz, hogy kapcsolódni tudjunk az adatgyűjtőhöz a PC-hez csatlakoztatni kell az NFC-USB
átalakítót, és a hozzá kapcsolódó meghajtóprogramot telepíteni kell.
A program kezdőképernyőjén három funkció közül lehet választani, ezek a tárolt adatok lementése
(Download) az eszköz beállítása (Configure) és az aktuális adatok megtekintése (Online
monitoring).
Az eszköz csatlakoztatását követően a program rákérdez, hogy melyik adatgyűjtőt kívánjuk
csatlakoztatni, válasszuk ki a kívánt eszköz, és nyomjuk meg az OK gombot.

Adatgyűjtő konfigurálása
A konfiguráláshoz a PC-hez csatlakoztatni kell az NFC-USB átalakítót.
A konfiguráció (Configure) gombra kattintva a következő képernyő jelenik meg:
Az új konfiguráció létrehozása
(Create Configuration) választásával
létrehozható az új konfiguráció, akár az
adatgyűjtő csatlakoztatása nélkül is. A
konfiguráció lementhető későbbi
felhasználásra.
A konfiguráció megnyitása (Open
Configuration) menüpontban a már
előzőleg létrehozott konfigurációk
közül választhatunk.
A csatlakoztatott adatgyűjtőből kiolvasható a konfiguráció (Read Device), amennyiben az eszköz
éppen adatokat gyűjt, akkor a következő párbeszédablak jelenik meg:

Mivel az adatgyűjtő éppen adatokat gyűjt, ilyenkor a konfiguráció szerkesztése megállíthatja az
adatgyűjtést (StopLogs) vagy a beállítások nem lesznek szerkeszthetők, csak megtekinthetők (View
only).
A konfiguráció kiolvasását követően a következő képernyő jelenik meg:

A megjelenő képernyő tartalma a képernyő bal oldalán található szimbólumokkal választható.

Az általános információk (General) képernyőn az Információk (Information) rész az adatgyűjtő
típusát (Model), sorozatszámát (Serial number), Firmware változatát (Firmware version), memória
kapacitását (Memory capacity) az adatgyűjtés állapotát (Log state) és az elem töltöttségét (Battery
Charge).
Az adatgyűjtő elnevezése (Device title) sorban adhatunk az adatgyűjtőnek egy beszédes elnevezés,
mely segítheti az eszköz beazonosítását. Használata erősen javasolt, ha több adatgyűjtőt használunk.
A valós idejű óra (Clock) pontban látható a PC illetve az adatgyűjtő aktuális órája. A beállítások
letöltését követően az adatgyűjtő órája automatikusan szinkronizálódik a PC órájához.
A biztonság (Security) pontban létrehozható, törölhető vagy megváltoztatható a PC-hez kapcsolódó
jelszó.

Bemenetek beállítása (Channels) képernyő

– Bemenet típusa (Input type)
– Mértékegység (Unit) kiválasztása, °C vagy °F
– Érzékelő alsó, illetve felső méréshatárának kijelzése (Lower / Upper Limit)
– Riasztási alsó és felső határértéke (Lower / Upper Alarm): megadhatók a határértékek,
melyek átlépése esetén az adatgyűjtő riasztási állapotba kerül, illetve a riasztási esemény
eltárolásra kerül a memóriában.
– Mért érték korrekció (Offset)

Digitális bemenet képernyő
csak abban az esetben érhető el, ha az adatgyűjtő rendelkezik digitális bemenettel. A bemenet
engedélyezéséhez csúsztassa el a piros gombot.

Adatgyűjtések beállítása képernyő (Logs)

– Adatgyűjtési intervallum (Interval between logs) megadása percben, a legkisebb
beállítható érték 1 perc, a legnagyobb 240 perc
– Adatgyűjtés indítása (Start logs) opciónál választható az azonnali adatgyűjtés (Immediate
Start), nyomógombos indítás (By button), valamint megadható az adatgyűjtés indítás
késleltetési idő (Start delay) percben.
– Adatgyűjtés megállítása (Stop logs) esetén kétféle opció adható meg. A teljes memóriáig
(Full memory) opció választása esetén a memória telítődése esetén áll meg az adatgyűjtés, a
nyomógombbal (By button) opció esetén pedig az adatgyűjtőn található gomb
megnyomásával. A két opció egymástól függetlenül konfigurálható. Amennyiben a körkörös
memória tárolás (Do not stop – Circular memory) opció ki van választva az adatgyűjtés

folyamatos, és a memória betelése esetén a régebbi adatok felülíródnak.
– A maximum is minimum hőmérséklet értékek törlése nyomógombbal (Enable reset of
values by button) opció engedélyezhető vagy tiltható.

Beállítások véglegesítése képernyő (Send configurations and Extras)

– Konfiguráció elküldése az adatgyűjtőnek (Send configuration) nyomógombnak három
üzemmódja lehetséges: konfiguráció küldése (Send configuration), konfiguráció küldése és
az adatgyűjtés indítása (Send configuration and Start Logs) vagy az adatgyűjtés megállítása
(Stop logging). Mindhárom módhoz USB-NFC átalakító és aktív kapcsolat szükséges.
– Konfiguráció mentése állományba (Save file), a konfigurációs fájl lementhető, így a
későbbiekben is felhasználható.
– Biztonság (Security) menüpontban létrehozható, változtatható vagy törölhető a jelszó, mely
4 számjegy lehet.
– Minimum és maximum hőmérséklet értékek törlése (Reset the Minimum and maximum)
– Tárolt adatok lementése (Download logs) opció választásakor az adatgyűjtőből az adatok a
PC-re kerülnek.

Ha az eszköz adatgyűjtési állapotban van, akkor az adatgyűjtés megállítása (Stop Loggings) opció
lesz aktív.

Adatletöltés és a letöltött adatok megtekintése
Az adatletöltés során az eszközben gyűjtött hőmérséklet adatok átkerülnek a PC-re. Az adatletöltés
bármikor elvégezhető, az adatgyűjtési folyamatot nem szakítja meg.
A kezdőképernyőn válasszuk az adatok letöltése (Download) opciót, majd a következő képernyő
jelenik meg:

– Adatok letöltése az adatgyűjtőről (Download Logs) opció választása esetén a tárolt
hőmérséklet adatok a PC-re kerülnek. A letöltés során megjelenik egy folyamat jelző, mely a
letöltés aktuális állását mutatja. A letöltési idő függ a tárolt adatok számától.

– Tárolt adatok megnyitása (Open File) már előzőleg lementett adatok megnyitása,
megtekintéshez, riport készítéshez vagy egyéb funkciókhoz.
Adatfeldolgozás, adatok megosztása
Az adatletöltés vagy a tárolt adatok megnyitása esetén az adatok megjeleníthetők grafikus vagy
táblázatos formában.

Grafikus megjelenítés (Chart)

A grafikonon kiválaszthatunk egy tartományt, amire közelíteni lehet (zoom), ez az eszköztáron
kiválasztható. A nagyításhoz az egérkattintás is használható, a kijelölni kívánt terület bal felső
sarkába kattintva, és az egeret kihúzva a kívánt tartományig.

Táblázatos megjelenítés
Az adatok megtekintése (Data View) nézetben láthatók az adatgyűjtési időpontok, illetve a
hozzájuk kapcsolódó mérési pontok.

Az általános információk (General information) nézetben az adatgyűjtőhöz kapcsolódó
információk jelennek meg, mely tartalmaz adatgyűjtési információkat is.

Események (Events) nézetben megjelennek az adatgyűjtés során fellépett és eltárolt események,
mint digitális bemenet (ha van) állapot változása, alarm feltétel teljesülése, megszűnése.

Elérhető eszközök
Az NXperience programban számos segédeszköz elérhető, mint például az adatok időintervallum
szűrése, adatok exportálása stb. Ezek elérhetők a képernyő alján található eszköztárból.

1.
2.
3.
4.

Fájl megnyitása
Tárolt adatok letöltése az adatgyűjtőről
Fájl mentése
Függvények egyesítése

