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2 Úvod 

Pozor � důležitá upozorn ění:  

■ Při práci s elektřinou v systému měření vlhkosti (např. výměna senzoru) musí
mít senzory a vyhodnocovací jednotka oddělené napájecí napětí!

■ Sběrné vedení a kabely senzorů musí být odděleny od
- vedení vysokého napětí,
- kabelů spotřebičů s vysokými požadavky na výkon
- kabelů do/z měničů frekvence
- apod.
Je potřeba odpovídajícím způsobem oddělit vedení kabelů nebo uložit sběrné
vedení do samostatných kabelových vodítek/trubek.

Silné elektromagnetické interference mohou způsobovat problémy s komunikací 
mezi senzory a vyhodnocovací jednotkou. 

■ Kalibrační software systému DMMS nesmí být ukončován z obrazovky
„Testbild“ (zkušební graf) nebo „Probe nehmen“ (vzorkování).
Než budete odpojovat připojení vyhodnocovací jednotky, zvolte prosím
jednu z těchto karet:
- „Konfiguration“ (konfigurace),
- „Kurven“ (křivky),
- „Info“ (informace),
- „Feuchte/Temperaturbild“ (graf vlhkosti/teploty).

V okně „Testbild“ (zkušební graf) a „Probe nehmen“ (Vzorkování) se aktivuje tzv. 
testovací režim. Tento režim zabraňuje, aby mezi senzorem a vyhodnocovací 
jednotkou nedošlo k aktualizaci naměřené hodnoty teploty z důvodu vyšší 
naměřené hodnoty vlhkosti. 
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1. Úvod
Tato příručka obsahuje důležité informace o obsluze, péči a údržbě systému. 

Každá osoba, která provádí instalaci, uvedení do provozu, obsluhu a údržbu musí mít tento návod vždy k 
dispozici, je povinna si jej přečíst a musí jej plně chápat. 

K zajištění bezpečného, bezproblémového a ekonomického provozu je nutné řídit se striktně pokyny pro 
bezpečnost, obsluhu a údržbu. 

Tento návod je třeba doplnit o stávající národní předpisy o bezpečnosti práce a o ochraně životního prostředí. 

Dále je třeba dodržovat stávající závazné předpisy pro prevenci úrazů a všeobecně uznávané technické 
předpisy pro bezpečnou a odbornou práci, které platí v dané zemi. 

Tato příručka musí být k dispozici vždy tam, kde je používán měřicí systém. 

Poděkování 
Děkujeme společnosti WAGO Kontakttechnik GmbH, Minden, za ochotu při poskytnutí dokumentačního 
materiálu. 

Ochranné známky 
MS-WINDOWS (95/98/ME, NT4, 2000, XP), MS- EXCEL jsou ochrannými známkami společnosti Microsoft. 

PROFIBUS je obchodní známkou Nezávislé uživatelské organizace PROFIBUS (PNO). 

Autorská práva a adresa firmy 
© Copyright 2009 
při ACO AUTOMATION COMPONENTS 

Johannes Mergl e.K. 
Industriestrasse 2 

79793 Wutöschingen-Horheim 

Německo 

Datum vydání: 01. 10. 2009

Společnost ACO Automation Components Johannes Mergl e.K. věnovala řádnou péči zajištění správnosti 
údajů uvedených v příručce. Uvedené údaje slouží výhradně k popisu produktu a nelze je považovat za 
zaručené ve smyslu práva. Zříkáme se veškeré odpovědnosti za chyby nebo opomenutí a za využití zde 
uvedených údajů. 

Všechna práva jsou vyhrazena, zejména pak právo na reprodukci, rozšiřování a překlad příručky. Žádná část 
této příručky nesmí být v žádné formě (tisk, kopírování, mikrofilm či jiný způsob) bez písemného souhlasu 
spole čnosti  ACO Automation Components reprodukována, uchovávána elektronicky, zpracovávána, 
kopírována ani distribuována. 

Vzhledem k tomu, že i přes veškeré úsilí není možné zcela se vyhnout chybám, velice uvítáme jakékoliv vaše 
případné připomínky. 
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2. Bezpečnost 
2.1 Rozsah použití systému m ěření vlhkosti DMMS/DIGISYS 
2.1.1. Účel použití 
Tento systém je vyroben v souladu s technologickým vývojem a všeobecně uznávanými bezpečnostními 
předpisy. Nicméně při jeho používání může dojít k ohrožení zdraví a života uživatele nebo třetích osob, příp. 
ke škodám na zařízení či jiném majetku. 

Tento systém je určen výhradně k měření obsahu vody v pevných látkách a v kapalinách nebo k měření 
sušiny obsažené ve vodě. 

Měřicí systém používejte výhradně v bezvadném technickém stavu, v souladu s účelem použití, řiďte se 
bezpečnostními pravidly/předpisy a buďte si vědomi případných nebezpečí! Závady, které by mohly ovlivnit 
bezpečnost, musí být okamžitě odstraněny. 

Jakékoliv jiné použití systému, které zde není uvedeno, je považováno za nevhodné. V takovém případě 
výrobce/dodavatel nenese odpovědnost za vzniklé škody. Riziko přechází na uživatele. 

Zamýšlené použití zahrnuje také dodržování návodu k obsluze a dodržování předpisů o kontrole a údržbě. 
 

2.1.2. Nevhodné používání 

Systém měření vlhkosti DMMS nesmí být používán ve výbušném prostředí (prostředí, kde hrozí nebezpečí 
výbuchu). 

Není povoleno provádět měření obsahu vody v hořlavých a výbušných kapalinách. 
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2.2 Význam bezpe čnostních symbol ů 
Výstražné symboly uvedené v této příručce mají následující význam: 

Výstražný symbol. 

Upozorňuje na nebezpečí úrazu. Dodržováním pokynů označených tímto symbolem zabráníte riziku vážného 
až smrtelného poranění. 

NEBEZPEČÍ 

Výstraha NEBEZPEČÍ upozorňuje na nebezpečnou situaci. Ignorování této výstrahy může mít za následek 
vážné nebo smrtelné zranění. 

 VAROVÁNÍ 

Výstraha VAROVÁNÍ upozorňuje na nebezpečnou situaci. Ignorování této výstrahy může mít za následek 
vážné nebo smrtelné poranění. 

POZOR 

Výstraha POZOR upozorňuje na nebezpečnou situaci. Ignorování této výstrahy může mít za následek vážné 
poranění osob. 

02_Bezpečnost 

POZOR 

Výstraha POZOR upozorňuje na nebezpečnou situaci. Ignorování tohoto upozornění může mít za následek 
škody na majetku. 

Důležité informace pro manipulaci a obsluhu řízení. 

2.3 Význam piktogram ů 
Význam piktogramů uvedených v této příručce: 

Riziko zasažení elektrickým proudem 

Automatický start 

8 Bezpečnost 
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2.4 Základní bezpe čnostní pokyny 

2.4.1. Všeobecná bezpe čnost provozu 
Návod k obsluze mějte uložen vždy na místě, na kterém je instalován vyhodnocovací a přenosový modul! 

Kromě tohoto návodu je třeba dále dodržovat příp. upozornit na dodržování všeobecně platných zákonných 
a dalších závazných předpisů pro prevenci úrazů (např. poskytnutí a používání prostředků osobní ochrany) a 
pro ochranu životního prostředí (např. manipulace s nebezpečnými látkami)! 

Návod k obsluze je třeba doplnit o pokyny pro oznamovací povinnost a pro povinnost dozoru pro splnění 
zvláštních provozních potřeb (např. organizace práce, pracovní postupy, pověřený personál). 

Vyvarujte se jakýchkoliv nebezpečných operací!      

Seznamte se s umístěním a s obsluhou hasicích přístrojů. 

Respektujte požární signalizaci a protipožární zařízení. 

Zajistěte bezpečnou a ekologickou likvidaci provozních látek, pomocných materiálů a náhradních dílů. 

2.4.2. Personál a dohled 

Pracovníci používající měřicí systém si musí před zahájením prací prostudovat uživatelskou příručku, 
zejména pak kapitolu týkající se bezpečnosti. Zjišťovat informace za provozu je pozdě. To platí zejména pro 
osoby, které pracují se senzorem jen příležitostně (např. při údržbě). 

Pravidelně kontrolujte, zda personál pracuje bezpečně a bez rizika a zda se řídí návodem k obsluze. 

Zajistěte, aby se systémem pracovaly pouze pověřené osoby. 

Prací pověřujte výhradně vyškolené nebo poučené pracovníky. Musí být jasně definovány povinnosti 
pracovníků obsluhy, údržby a oprav. Dodržujte zákonem stanovenou minimální věkovou hranici pracovníků. 

Před zahájením údržby informujte obsluhující personál! Jmenujte dohlížející osoby! Údržbovou činností 
pověřujte výhradně odborné pracovníky. 

Práce na elektrickém zařízení systému smí provádět výhradně kvalifikovaný elektrikář nebo proškolený 
pracovník pod vedením a dohledem kvalifikovaného elektrikáře a v souladu s elektrotechnickými pravidly. 

Vyžaduje-li to nařízení nebo je-li to z jakéhokoliv důvodu nutné, použijte osobní ochranné prostředky. 

2.4.3. Obsluha a údržba 
Dodržujte předepsané termíny pravidelných kontrol/inspekcí nebo termíny uvedené v příručce. 

Při jakékoliv činnosti, provozu nebo nastavení měřicího systému a jeho bezpečnostních prvků, jakož i při 
kontrole a údržbě postupujte podle návodu k obsluze a podle pokynů pro údržbové práce. 

Všechny šroubové spoje, které jste povolili při údržbě a opravách vždy znovu dotáhněte. 

Náhradní díly musí splňovat technické požadavky stanovené výrobcem. To je vždy zaručeno, pokud 
použijete originální náhradní díly. 

2.4.4. Montáž a opravy 
Před prováděním oprav/údržby informujte obsluhující personál! Jmenujte dohlížející osoby! Prováděním 
oprav pověřujte výhradně odborný personál. 

Není-li výslovně uvedeno jinak, práce na měřicím systému provádějte výhradně při odpojeném napájení. 
Před prací na měřicím systému vždy odpojte systém od napájení. 
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3. Technické údaje
3.1 Senzor

Datový list 

Fyzikální princip Stanovení kapacity ve vysokofrekvenčním rozptylovém poli 

Místo měření Vně i uvnitř zásobníku, přes příčku/přepážku, ve spojení 
s posuvným vozíkem, trubka, šnekový dopravník 

Měřicí frekvence 16 ... 22 MHz 

Rozsah měření 0 %F ... 100 %F (nastavitelné okno měření) 

Měření kapacity 10 fF 

Aktualizační cyklus 32,64 ms 

Počítadlo průměru vzorkovací rychlosti 16 ... 25 × 106

Maximální dosažitelná přesnost měření ± 0,05 %F 1.)

Převod naměřených hodnot digitální: RS-485, multiprocesní protokol 

Max. počet senzorů na sběrnici 16 

Maximální délka sběrnice 1200 m 

Mikroprocesor AT89C51ED2 

Napájení 8 ... 30V, 0.4 VA 

Rozsah teplotních měření -10°C ... 90°C

Přesnost měření teploty ± 0,5°C 

Provozní teplota okolí 5°C ... 72°C 

Pracovní teplota elektroniky -20°C ... 80°C

Teplota pro skladování -25°C ... 80°C

Třída ochrany IP68 

Typ připojovacího kabelu UNITRONIC ROBUST 7 x 0.14mm2
 

Délka připojovacího kabelu 6m 

Ochrana proti opotřebení ZrO2 Al2O3 

Materiál pouzdra / příruby V2A (1.4305) 

Rozměry: ∅ / výška 76 / 70 mm 

Hmotnost bez kabelu 1000 g 

Hmotnost upínací příruby 300 g 
1.) reprezentativní v časovém nebo dávkovém okně při nepřetržitém provozu, ve spojení s příslušným 
vyhodnocovacím zařízením DIGISYS, v závislosti na materiálu, při ideálním průtoku a při řádné kalibraci. 
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Průměr otvoru: Rozměry: 

60 mm var. 

Ø76,2 

70 

76
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3.2 Připojovací sk říň sběrnic 

Datový list 

Materiál skříně hliník 

Hmotnost 200 g 

Barva šedá 

Výška [mm] / [palce] 57,5 mm / 2,26 in 

Šířka [mm] / [palce] 125 mm / 4.92 in 

Hloubka [mm] / [palce] 80 mm / 3,15 in 

Provozní teplota -25 °C - +85 °C

Teplota skladování -25 °C - +85 °C

Relativní vlhkost (bez kondenzace) 95 % 

Označení shody CE 

Odolnost proti vibracím podle IEC 60068-2-6 

Odolnost proti nárazům podle IEC 60068-2-27 

Třída ochrany IP 66 

EMC odolnost podle EN 50082-2 (96) 

Emise EMC podle EN 50081-2 (94) 

Kabelové průchodky 4 x Pg 11 nebo M16 nerezová ocel 

Stínící svorky 4 x CAGE-CLAMP 2.5 mm² 

Sběrnicové svorky 18 x CAGE-CLAMP 0,5 mm² 

Průřez od [mm²] 0,08 mm² - 0,5 mm² 

Průřez od - do [AWG] 28 AWG - 20 AWG 

Délka odizolované části [mm] / [palce] 5 -6 mm / 0,236 in 

Rozměry 
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3.3 Vyhodnocovací a p řenosový modul 
Tyto datové listy obdržíte přímo u firmy WAGO Kontakttechnik GmbH, Minden, nebo je můžete stáhnout na 
webových stránkách společnosti: http://www.wago.com 

WAGO 750-833 
Řídící jednotka sběrnic 
PROFIBUS DP/V1 
s firmwarem ACO/LMT 

WAGO 750-550 
2-kanálová
analogová výstupní
svorka 0 - 10 V

WAGO 750-402 
4-kanálová digitální
vstupní svorka 3ms

WAGO 750-513 
Reléová výstupní svorka 
250V AC, 30V DC, 
2A AC/DC 

WAGO 750-504 
4-kanálová
digitální výstupní
svorka

WAGO 750-653/000-020 
Sériové rozhraní RS485 

WAGO 750-554 
2-kanálová
analogová výstupní
svorka 4 - 20mA

WAGO 750-600 
Koncová svorka 

Moxa NPort 5110-EU 

Ethernet/ 
RS-232 - adaptér 

http://www.moxa.com 

WAGO 750-920 
Komunikační kabel sériový 
RS232 

WAGO 750-923/000-001 
Komunikační kabel 
USB servisní kabel 

HAMA 00049262 
USB / RS-232 - adaptér 

http://www.hama.de 

Rozměry 
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3.4 Napájecí zdroj (upevn ění na DIN lištu) 

Datový list 
 

Typ 787-602 

Výrobce: Wago (Internet: www.wago.com) 

Hmotnost 0,310kg 

Rozměry (Š x V x H) 40 x 95 x 90 mm 

Provozní teplota -10 - 70°C, s volným prouděním 

Ochrana proti přehřátí ano 

Vstup  

Rozmezí síťového napětí Ue AC 90 – 264 V, 50/60 Hz 

Účinnost 81% 

Omezení náběhového proudu < 15 A špička – ve studeném stavu 

Snížení výkonu -3% / K od +50°C 

Přemostění výpadku proudu > 20 ms (při Ue = 187 VAC) 

Vnitřní pojistka 2,0 A rychlá 

Výstup  

Tolerance jmenovitého napětí +2% / -1%, při 5V + 3% 

Zbytkové vlnění < 100 mVpp 

Rušivé napětí < 150 mVss 

Teplotní koeficient 0,025% / K 

Zapnutí / vypnutí bez překročení Ua (měkký start) 

Zpoždění startu 0,8 s 

Doba spuštění 30 ms 

Přepěťová ochrana < 130% Ua, jmen. 

Proudový limit 105 – 200% / 250% I jmen., 

Odolnost výstupu proti zkratu ano 

Indikátor provozu zelená LED dioda 

Bezpečnost IEC 60950 / EN 60950 / VDE 0805 Ochranná třída I 

UL508, UL 60950, CSA 22.2 - 60950 
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3.5 PROFIBUS DP pro p řenos nam ěřených hodnot 

Datový list 

Hardware WAGO 750-833/000-002 regulátor sběrnic

Přenosové médium Cu-kabel EN50170 

Délka segmentu sběrnice 100 - 1200m 

Přenosová rychlost 9600 - 12M  bit/s 

Připojení sběrnice 9pol. Sub-D vnitřní 

Protokol DP / DPVI 

GSD - soubor WAGOB756.GSD ke stažení: 
www.wago.com 

Měřicí kanály 1 - 16 

1.) Vstupní data / měřicí kanál (n) (n*2+2) byte 

2.) Výstupní data / měřicí kanál (n) (n*6+4) byte 

1.) z pohledu jednotky PROFIBUS- Masters se jedná o výstupní proměnné. 

2.) z pohledu jednotky PROFIBUS- Masters se jedná o vstupní proměnné. 
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3.6 PC software 

Datový list 
 

Kanály pro vizualizaci vlhkosti 16 z 16 

Počet kanálů pro současnou vizualizaci vlhkosti 16 z 16 

Přepínání režimu Ručně/Automatika 16 z 16 

Grafické znázornění naměřených hodnot 1 z 16 

Nastavení parametrů 1 z 16 

Kalibrace 1 z 16 

Přepínání materiálové křivky ano 

Servis a diagnostika ano 

  

Systémové požadavky na software  

Operační systém Microsoft Windows ® WIN 95/98/ME, NT4.0, 2000, 
XP, Vista 

Dokumentace Acrobat Reader 

  

Systémové požadavky na hardware :  

CPU Pentium min. 133MHz 

Paměť RAM 32MB 

Volné místo na disku 10MB 

Instalační disk CD-ROM 

Rozhraní RS232B  nebo USB / RS-232 adaptér 

Příp. LAN připojení Ethernet 10/100 Mbit/s 
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Přehled systému 

DIGISYS s inteligentními senzory je samostatně pracující systém pro měření vlhkosti, který nevyžaduje 
instalaci řídících a zobrazovacích jednotek. 

Proto je ideálně vhodný pro jednotky s vizualizačním systémem. Vyhodnocovací a přenosový modul může být 
kompaktně uložen v řídící skříňce. 

Takto lze zrealizovat mnoho rozhraní pro nadřazené systémy. Pohodlný počítačový software umožňuje rychlou a 
přesnou kalibraci měřicích úseků. 

 
 
 
 

Sběrnice senzoru 

Délka sb. max. 
1200m 

 
Připojovací sk říň sběrnic 
pro  1 - 2 senzory 

 
 
 
 
 
 
 

1 - 16 
Senzory vlhkosti 

na sběrnici 
 
 
 
 

 
Vyhodnocovací a p řenosový modul 

modulárně rozšířitelný 

 
PROFIBUS-DP 

Přenos naměřených hodnot 
Přepínání mater.křivek 

Zdroj napájení 24VDC 

 
 
 

PC Software DMMS/DIGISYS 

Zobrazení měřených hodnot, 
kalibrace, nastavení, 
zobrazení materiál. křivek 

 
 

RS-232 
 

USB Analogový výstup měřených hodnot 0-10V, 
4-20mA Digitální vstup pro  
spuštění/zastavení a přepínání 
materiálových křivek, 
Digitální výstupy pro signalizací mezních 
hodnot 

 

Připojení do 
sítě 
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Senzor vlhkosti DMMS 
3.7 Stručný popis senzoru 
Senzor DMMS je takzvaný "chytrý senzor". To znamená, že vestavěný µ-procesor nabízí kompletní řešení v 
rámci jediného konstrukčním dílu a zároveň pokročilé funkce. 

• Metoda přímého digitálního měření

• Paměť kalibračních údajů

• Linearizace

• Vyhodnocení mezních hodnot

• Ovládání Start / Stop

• Výpočet průměrné hodnoty

• Měření teploty

• Teplotní kompenzace

• Materiálově specifická kalibrace

• Digitální rozhraní / síťové připojení

• Chybová hlášení

Tovární kalibrace umožňuje plnou reprodukovatelnost dat v širokém rozmezí teplot. Proto je materiálově 
specifická kalibrace přenositelná rovněž i na další měřicí úseky. 

V případě výměny senzoru se nevyžaduje nová kalibrace. 

Senzor přijímá příkaz k měření z vyhodnocovacího a přenosového modulu DIGISYS a poskytuje výsledek 
měření ve správném časovém bodě. 

Přenos dat se snižuje na minimum a zdroje nadřazeného řízení jsou méně zatíženy. 
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3.8 Bezpečnost 
Senzor lze nainstalovat v bezprostřední blízkosti rotujících nebo pohybujících se částí zařízení. Při práci na 
senzoru proto postupujte velmi opatrně, hrozí nebezpečí zasažení okolními komponenty. Respektujte 
následující varování. 

Před jakoukoliv prací na senzoru 

NEBEZPEČÍ 

Elektrické nap ětí. 
Hrozí smrtelné poran ění 
elektrickým proudem.  
Vypn ěte zařízení a zajist ěte je proti necht ěnému op ětovnému 
zapnutí. Informujte osoby pracující v okolí za řízení. 

Postup pro vypnutí a zabezpe čení zařízení: postupujte podle pokyn ů v návodu k obsluze za řízení. 

Před každým zapnutím za řízení 

VAROVÁNÍ 

Pohony se mohou spustit automaticky.    
Může dojít k zachycení částí t ěla a od ěvů.      
Upozorn ěte osoby pracující v blízkosti za řízení. 
V nebezpe čných situacích udržujte bezpe čný odstup.  

Postup pro vypnutí a zabezpe čení zařízení: postupujte podle pokyn ů v návodu k obsluze za řízení. 
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3.9 Montáž senzoru 
Senzor lze s pomocí upínací příruby namontovat přímo do nádoby, na posuvný vozík, do dávkovače nebo na 
materiálový skluz. Pomocí posunu na přírubě může být senzor namontován i pod stěnu, a to při tloušťce 
stěny 1 až 25 mm. 

• Připravte montážní otvory. Dbejte na správné rozmístění otvorů.

• Povolte upevňovací šroub (E).

• Třemi zápustnými šrouby (a) připevněte upínací přírubu (C) na zadní stranu stěny, povolte matici (d).

• Upravte senzor v přírubě tak, aby byl v jedné rovině se stěnou.

• Pevně utáhněte nejprve upínací šroub (E), poté fixační šroub (B).

• Kabel senzoru připojte ke sběrnicové skříni a navlečte kabelovou průchodku.

Instalace  

a: zápustný šroub   
b: kotouč 
c: pružná podložka 
d: matice 

A: stěna      
B: fixační šroub 
C: upínací příruba 
D: senzor 
E: upínací šroub 

Montážní otvory 

R38,1 

POZOR 

Při manipulaci se senzorem se řiďte následujícími pokyny, jinak m ůže dojít k poškození senzoru.  

• Neotevírejte kabelovou průchodku na senzoru.

• Chraňte senzor před hrubými mechanickými vlivy, např. před dopadajícími kameny.

• Neklepejte na keramický povrch.

• Abyste zabránili nahromadění materiálu a předčasnému opotřebení, zabudujte senzor do stěny.

• Horká voda při vypařování zásobníku může poškodit senzor nebo může vést k odchylkám v měření.
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• Teplota uvnitř krytu čidla by neměla překročit 80°C. 

• Senzor nesmí být nainstalován v bezprostřední blízkosti vibrujících vypouštěcích zařízení (např. 
vibrátor). 

• Při výměně senzoru neodřezávejte kabel starého senzoru. 

• Při prvním plnění zásobníku chraňte senzor před nárazy kamenů. 

• Při montáži neotáčejte/nenaklánějte senzor v upínací přírubě. Mohlo by dojít k vypadnutí senzoru při 
zatížení. 

• 3 zápustné šrouby (a) a upínací šroub (E) musí být vyrobeny z nerezové oceli. 
 
 

3.10 Údržba senzoru 
3.10.1. Každodenní činnosti 

• Přezkoušejte správnou funkci měřicích úseků. 

• Zkontrolujte případné poškození keramického krytu senzoru. 

• Odstraňte případný nahromaděný materiál z krytu senzoru. 

• Zkontrolujte, zda je průtok materiálu rovnoměrný s dostatečným krytím (>50mm). 

• Naměřenou hodnotu vlhkosti nechte potvrdit laboratorní zkouškou. 

Za tímto účelem odeberte dostatečně velké, reprezentativní množství produktu a zároveň si poznamenejte 
naměřené hodnoty vlhkosti nebo dílčí hodnoty. Jsou-li odchylky příliš velké, lze upravit kalibrační křivky (viz 
PC software nebo zobrazovací a parametrový modul). 

 
3.11 Výměna senzoru 
1. Vypněte zařízení a měřicí systém a zajistěte jej proti opětovnému uvedení do provozu. 

2. Otevřete připojovací skříň sběrnic, povolte kabelovou průchodku a odpojte kabel senzoru. 

3. Nejprve povolte fixační šroub (B), poté upevňovací šroub (E), dokud se neuvolní upínací příruba 
senzoru. 

4. Do upínací příruby vsaďte nový senzor, upravte jeho polohu a utáhněte upínací šroub (E). 

5. Utáhněte fixační šroub (B). 

6. Připojte kabel senzoru, nasaďte kabelovou průchodku a uzavřete připojovací skříň sběrnic. 

7. Očistěte a osušte povrch senzoru. 

8. Zapněte zařízení a měřicí systém. 

9. Odečtěte dílčí hodnotu vzduchu a proveďte vyrovnání. Dále již není nutné provádět žádnou jinou 
kalibraci měřicího úseku (viz PC software). 
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4. Připojovací skř íň sběrnic
Připojovací skříň sběrnic ACO usnadňuje instalaci sběrnic senzoru.

• Třída ochrany IP66

• Připojení 1 nebo 2 senzorů vlhkosti

• Připojení 1 nebo 2 sběrných vedení

• Zakončení sběrnic

• Přiřazení adresy k senzoru

• Jemná přepěťová ochrana

• Technologie připojení CAGE CLAMP

• 4 kabelové průchodky
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4.1 Montáž p řipojovací sk říně sběrnic 

 

 
1. Připevněte skříň pomocí vhodných šroubů přes otvory B. 

2. Připojte 1 - 2 senzory. Bílý a šedý drát se používá ke stanovení adresy čidla. 

3. Připojte kabel sběrnice senzoru. 

U poslední připojovací skříně použijte mezi svorkou A a B rezistor 120 Ohmů. 

4. Na stínicí svorky připojte stínicí kabelový oplet. 

5. Utáhněte kabelové průchodky. 

6. Namontujte kryt skříně sběrnic. 

Sběrnice 
senzoru 

Sběrnice 
senzoru 

 

Senzor Senzor 
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Zkratka Barva 

bn hnědá 

rs růžová 

ge žlutá 

gn zelená 

ws bílá 

gr šedá 

o----o můstek 

Adresa senzoru  Připojení kabelu senzoru 

+ - A B Číslo kanálu 

1 bn rs ge gn ws gr 

2 bn rs ge gn ws gr 

3 bn rs ge gn ws gr 

4 bn rs ge gn ws gr 

5 bn rs ge gn ws gr 

6 bn rs ge gn ws o----o gr 

7 bn rs ge gn ws gr 

8 bn rs ge gn ws gr 

9 bn rs ge gn ws gr 

10 bn rs ge gn ws o-------o gr 

11 bn rs ge gn ws o----o gr 

12 bn rs ge gn ws o----o gr 

13 bn rs ge gn ws gr 

14 bn rs ge gn ws o----o gr 

15 bn rs ge gn ws gr 

16 bn rs ge gn ws gr 

Neprovádějte žádné duplicitní nastavení adresy senzorů. 

Délka kabelu senzoru: maximálně 6m. 

Schéma zapojení 

Sběrnice 
senzoru

Senzor 

Stínění 

Senzor Sběrnice 
senzoru
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5. Vyhodnocovací a p řenosový modul DIGISYS
Vyhodnocovací a přenosový systém DIGISYS sestává ze systému WAGO - I/O - SYSTEM 750. Podrobný 
popis všech komponentů je k dispozici přímo ve firmě  WAGO Kontakttechnik GmbH, Minden, nebo na 
webových stránkách firmy: http://www.wago.com. 

Regulátor sběrnic 750-833000-002 je vybaven specifickým firmwarem ACO, který obsahuje kompletní řešení 
pro systém ACO - DIGISYS: 

• Komunikace s nadřazeným systémem (PROFIBUS)

• Výstup naměřených dat přes různá rozhraní

• Ovládání Start/Stop, výpočet průměrných hodnot

• Distribuce měřicích úkolů

• Ukládání měřicích úseků, konfigurací, křivek, mezních hodnot, atd.

• Shrnuté naměřených hodnot z více senzorů

• Přepínání materiálových křivek

• Chybová hlášení

5.1 Měření 
Po zapnutí systému DIGISYS se automaticky spustí měření vlhkosti. 

V tomto režimu není nutná žádná obsluha.  

Tato operace není dokončena v rámci servisních funkcí, tj. měření dále pokračuje na pozadí. 

5.2 Rozhraní pro konfiguraci a programování 

Rozhraní pro konfiguraci a programování se nachází za krycí klapkou. Používá se ke komunikaci s PC 
softwarem, se zobrazovacím a parametrovým modulem a pro přenos firmwaru. Ke 4-pólovému konektoru (1) 
se připojuje komunikační kabel. 

Přepínač režimů (2) je umístěn rovněž za krycí klapkou. Spínač (2) je tlakový/posuvný přepínač se třemi 
polohami a funkcí tlačítka. 
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5.2.1. Funkce p řepínače režimů 
 

Přepínač režimů (2) Funkce 

Ze středové do horní polohy Aktivace programového zpracování (RUN) 

Z horní do středové polohy Zastavení programového zpracování (STOP) 

Dolní poloha Pro uživatele není potřebná. 

Stisknutí tlačítka 
(např. šroubovákem) 

Resetování hardwaru 

Budou obnoveny všechny výstupy a paměti; proměnné budou nastaveny 
na 0 popř. na FALSE nebo na počáteční hodnotu. Resetování hardwaru 
lze provést v poloze STOP i v poloze RUN při jakékoliv poloze přepínače 
režimů! 

Změna režimu provozu se provádí interně na konci cyklu PFC. 
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5.3 PROFIBUS DP (volitelné) 
Pomocí PROFIBUS DP lze odečítat hodnoty vlhkosti, teploty, stav a chybová hlášení ze všech 16 kanálů 
regulátoru, a dále nastavit všechny ovládací signály, jako je start, jemné vyladění a ruční provoz. 

Rozhraní pro Profibus DP je podrobn ě popsáno v samostatné p říručce. Tato p říručka se nachází na 
CD-ROM jako samostatný soubor. Budete-li pot řebovat tišt ěnou verzi dokumentu, kontaktujte prosím
ACO Automation Components.
Podrobný popis 750-121, dopln ěk k 750-333/-833 PROFIBUS je k dispozici u WAGO Kontakttechnik 
GmbH, Minden, nebo na internetových stránkách: http://www.wago.com. 

Uživatelská organizace PROFIBUS poskytuje na svých internetových stránkách dokumenty na téma 
PROFIBUS: www.PROFIBUS.com . 

5.4 Signaliza ční LED kontrolky 

LED Barva Význam 

A B C D zelená Provozní napětí k dispozici 

RUN zelená Regulátor sběrnic byl správně inicializován. 

BF (blikající) 
červená 

Nefunguje komunikace přes PROFIBUS. 

DIA červená Probíhá externí diagnostika. 

BUS blikající kód Chyba konfigurace 

I/O nesvítí Chybějící datový cyklus v uzlu. 

bliká červeně Chybná funkce uzlu PROFIBUS. 

zelená Normální funkce uzlu PROFIBUS. 

oranžová Přístup k firmwaru přístroje 

USR červená Úvodní spuštění systému 

nesvítí bootování 

zeleně/oranžo
vě bliká 

Probíhá vyhledávání senzorů na sběrnici nebo 
pracuje vyhodnocovací a přenosový modul 

zelená Systém v chodu 

oranžová Systém je v chodu se zobrazovacím a 
parametrovým modulem 

červeně 
blikající kód 

Chyba DMMS, viz chybové blikající kódy 
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5.4.1. Blikající chybové kódy – signalizace chyb 
Nejprve vyčkejte, než LED dioda přestane kmitat, pak následují 4 sekvence blikání – např. kód = 2 5 1 4: 

 

kmitání kód 2 kód 5 kód 1 kód 4 

 
Nejdůležit ější kódy a jejich význam 

 

Kód Popis Oprava 

2 3 # $ Měřicí kanál: # S-Adr.: $ - chyba výpočtu střední 
hodnoty 

Příliš dlouhý spouštěcí signál, upravte 
CMW pauzu 

2 4 # $ 

2 5 # $ Měřicí kanál: # S-Adr.: $ - TO přepracování dat Odstraňte chybu senzoru (chyba 
pořadí) 

3 1 $ 1 Senzor S-Adr.: $ - využívá se, ale nenalezen Kabeláž, zkontrolujte adresování 

3 2 $ 1 Senzor S-Adr.: $ - nevyužívá se, ale nalezen Zkontrolujte adresování, registrujte 
senzor $ 

3 3 # $ Kanál senzoru: # S-Adr.: $ - porucha přenosu 
dat 

Kabeláž, zkontrolujte napájení 

3 4 # $ Kanál senzoru: # S-Adr.: $ - žádná odezva 

3 5 # $ Kanál senzoru: # S-Adr.: $ - špatná odezva 

3 6 # $ Kanál senzoru: # S-Adr.: $ - chybové hlášení 

3 1 
1 

$ 1 Senzor S-Adr.: $ - nalezen dvojitě Kabeláž, zkontrolujte adresování 

7 6 1 1 WAGO RS-485 modul chybí Použijte modul WAGO I/O nebo 
odeberte modul z konfigurace 

7 7 1 1 WAGO digitální vstupní modul chybí 

7 8 1 1 WAGO digitální výstupní modul chybí 

7 9 1 1 WAGO reléový modul chybí 

7 1 
0 

1 1 WAGO analogový výstupní modul chybí 

7 1 
1 

1 1 WAGO nesprávný počet – digitální vstupní modul 

7 1 
2 

1 1 WAGO nesprávný počet – digitální výstupní modul 

7 1 
3 

1 1 WAGO nesprávný počet – reléový modul 

7 1 
4 

1 1 WAGO nesprávný počet – digitální vstupní modul 

# = číslo kanálu 1 - 16 $ = adresa senzoru 1 - 16 
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5.5 Připojení elekt řiny 
 

 

 
NEBEZPEČÍ 

 
 

Elektrické nap ětí.   
Hrozí nebezpe čí smrtelného 
zranění. 
Veškeré práce na elektrickém systému smí provád ět výhradn ě kvalifikovaný elektriká ř. 

 
Moduly I/O musí být na nosné liště (35x7,5 mm) nasazeny v pevně stanoveném pořadí. 

 
 

 Počet WAGO Typ modulu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 750-833 Regulátor sběrnic PROFIBUS DP / V1 
se softwarem ACO/LMT 

 

 
 

0 až 4 750-402 4-kanálová digitální výstupní svorka 3ms 

0 až 4 750-504 4-kanálová digitální výstupní svorka 

0 až 8 750-554 
750-550 

2-kanálová analogová výstupní 
svorka 4 - 20mA nebo 2-kanálová 
analogová výstupní svorka 0 - 10 V 

0 až 8 750-513 Reléová výstupní svorka 250V AC, 
30V DC, 2A AC/DC 

1 750-653 000- 
020 

Sériové rozhraní RS-485 se 
sběrnicí senzoru ACO/LMT 

1 750-600 Koncová svorka 
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Příklad zapojení 

PROFIBUS DP 
A Regulátor PROFIBUS DP 
G  RS485 rozhraní 

H Koncová svorka 

J Blok svorek 

1 PROFIBUS kabel/zástrčka 

2 PROFIBUS adresa 

3 Konfigurační rozhraní 

4 Připojení do sítě 24V DC 

5 Zakončovací rezistor 120 Ohmů 

6 Kabel sběrnice senzoru 

+ - napájení senzorů

A  B signál dat 

  stínění 

S výstupem 2 x 4 - 20mA 
A Regulátor PROFIBUS DP 

D Výstupní svorka 4 - 20mA 

G  RS485 rozhraní 

H Koncová svorka 

J Blok svorek 

1 Kabel 4 - 20mA, kanál 1 

2 Kabel 4 - 20mA, kanál 2 

3 Konfigurační rozhraní 

4 Připojení do sítě 24V DC 

5 Zakončovací rezistor 120 Ohmů 

6 Kabel sběrnice senzoru 

+ - napájení senzorů

A  B signál dat senzorů 

stínění 



ACO Automation Components Návod k obsluze pro DMMS_DIGISYS  

31 Vyhodnocovací a přenosový modul DIGISYS 

2x 4 - 20 mA, 2x reléový kontakt 
A Regulátor PROFIBUS DP 

D Výstupní svorka 4 - 20mA 

F Reléová výstupní svorka 

G RS485 rozhraní  

H Koncová svorka 

J Blok svorek 

1 Kabel 4 - 20mA, kanál 1 

2 Kabel 4 - 20mA, kanál 2 

3 Konfigurační rozhraní 

4 Připojení do sítě 24V DC 

5 Zakončovací rezistor 120 Ohmů 

6 Kabel sběrnice senzorů 

7 Připojení zapínacího kontaktu 1 

8 Připojení zapínacího kontaktu 2 

Stínění 

4 x výstup 0 - 10V 

4 x spoušt ěcí vstup, 1x jemný start 
A Regulátor PROFIBUS DP 

B Vstupní svorky 

E Analogové výstupní svorky 

G  RS485 rozhraní 

H Koncová svorka 

J Blok svorek 

1 Řídící kabel pro Start a jemný signál 

3 Konfigurační rozhraní 

4 Připojení do sítě 24V DC 

5 Zakončovací rezistor 120 Ohmů 

6 Kabel sběrnice senzorů 

7 Připojení zapínacího kontaktu 1 

8 Analog.výstupy kabelu,  Stínění 
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6. PC software pro DMMS/DIGISYS 
S vícejazyčným PC softwarem systému DMMS/DIGISYS je možné připojit se k vyhodnocovacímu a 
přenosovému modulu. Konfigurační rozhraní A se propojuje s komunikačním kabelem B na sériovém 
rozhraní C počítače/notebooku. 

Pokud počítač nemá sériový port, použijte sériový adaptér „USB RS232“.  

Postupujte podle pokynů výrobce. 

 
6.1 Funkce 

V případě potřeby použijte USB adaptér. 

• 16 kanálový ukazatel naměřených údajů 

• Konfigurace měřicích kanálů 

• Kalibrační podpora 

• Simulace měřených hodnot 

• Změna materiálu 

• Zobrazení měřených hodnot 

• Síťové připojení 

• Diagnostika 
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6.2 Instalace 
Spusťte CD-ROM s instalačním programem „setupXXX.exe“ v anglickém jazyce. 

Spustí se proces nastavení – klikněte na tlačítko „Next“. 

Zvolte variantu „I accept the agreement“ (souhlasím s podmínkami). 

Zvolte cílový disk / adresář. 
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Vyberte položku v nabídce Start. 

Zvolte položku pro rychlý start a spouštěcí ikonu. 

Jsou-li zadaná data v pořádku, klikněte na tlačítko „Install“. 

Software se naistaluje na váš počítač. 
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6.2.1. Spušt ění programu 

Program nyní můžete spustit z nabídky Start nebo poklepáním na ikonu programu na hlavní ploše („Desktop“). 

Uživatelské jméno po instalaci je „Administrator“.  

Není zadáno žádné heslo, klikněte na tlačítko „OK“. 

6.3 Všeobecné pokyny k obsluze 

6.3.1. Hlavní okno 

Okno pro výb ěr vlevo Okno pro zadání požadavk ů vpravo 

Zobrazení vlhkosti / teploty Zobrazení měřené hodnoty a simulace 

Informace Informace o DMMS, o připojených senzorech a o 
zařízení 

Servis - 

01: název 
... 

16: název 

4 registry pro nastavení měřicích kanálů: 
konfigurace, zkušební graf, vzorkování, křivky 

Systém 3 registry pro konfigurací hardwaru a testování: 
nastavení, diagnostika, paměť 
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6.3.2. Symboly na lišt ě 
Umožňuje rychlý přístup k následujícím funkcím v nabídce: 

1 Nový 5 Připojit 9 Zapsat 

2 Otevřít 6 Odpojit 10 Zapsat vše 

3 Uložit 7 Načíst 11 Reset 

4 Tisk 8 Načíst vše 12 Inf. o programu 

6.3.3. Struktura nabídky 

Soubor Nový Vytvoří nový soubor s nastavením DMMS 

Otevřít Otevře nový soubor s nastavením přístrojů 

Uložit Všechny přístroje – uložit nastavení v PC 

Uložit jako Všechny přístroje – uložit nastavení v PC pod jiným názvem 

Tisk Výtisk protokolu přístrojů – nastavení v textovém souboru 

Náhled Lišta se symboly Zapnutí a vypnutí 

Stavový řádek Zapnutí a vypnutí 

Rozdělit Rozdělí okno na aplikační okno a okno pro výběr. 

DMMS Připojit Propojení mezi systémem DIGISYS a počítačem 

Odpojit Ukončení propojení mezi systémem DIGISYS a počítačem 

Načíst vše Načtení všech dat ze systému DIGISYS 

Načíst Načtení konfigurace ze systému DIGISYS 

Zapsat vše Zápis všech dat do systému DIGISYS 

Zapsat Zápis konfigurace do systému DIGISYS 

Reset Restart systému DIGISYS 

Extra Nastavení Nastavení pro PC software 

Počítadlo Počítadlo Windows 

? Informace o programu, PC softwaru, návod, nápověda 
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6.4 Extra / nastavení 
Týká se nastavení počítačového softwaru, nikoliv nastavení vyhodnocovacího a přenosového modulu DIGISYS. 

 
COM-Port/ LAN Zvolte COM port (sériové rozhraní): zvolte port COM 1 - 8 nebo LAN – 

připojení k vyhodnocovacímu a přenosovému modulu. 

Jazyk Zvolte požadovaný jazyk. 

Uživatel Nastavte uživatelskou úroveň a heslo pro spuštění programu. 

Ostatní  

Separátor .csv: Separátor pro tabulkové hodnoty v textovém souboru *.csv v „Probe 
nehmen aufzeichnen“ (záznam vzorkování). Obvyklými separátory jsou 
čárka (,) nebo středník (;). 

Aktivace Profibus: Licenční kód pro aktivaci PROFIBUS. 

 
Uživatelské úrovn ě 
1= Pozorovatel 

2= Obsluha 

3= Údržba 

4= Plánování 

5= Administrátor 
 

Oprávn ění Uživatelská úrove ň  

1 2 3 4 5 

Zobrazení konfigurace x x x x x 

Ruční / automatické přepínání  x x x x 

Materiálově specifická nastavení   x x x 

Přizpůsobení měřicího úseku   x x x 

Nastavení měřicího úseku    x x 

Uživatel a heslo     x 
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6.4.1. Nabídka / P řipojení (Menü/Verbinden) 
Konfigurační rozhraní musí být propojeno pomocí komunikačního kabelu a sériového rozhraní (COM port) 
počítače. 

Klikněte na nabídku „Verbinden“ (připojit) nebo na  . 

Po zvolení připojení stiskněte „Ja“ (ano) a načtěte konfiguraci DMMS. 

6.4.2. Nabídka / Zápis (Menü / Schreiben) 
Změny v konfiguraci se projeví, jakmile je zapíšete do vyhodnocovacího a přenosového 
modulu DIGISYS. 

Klikněte na nabídku „Schreiben“ (zapsat) nebo na . 

Potvrďte volbu stisknutím tlačítka „Ja“ (ano). 



ACO Automation Components Návod k obsluze pro DMMS_DIGISYS  

39 PC software pro DMMS/DIGISYS 

6.5 Zobrazení vlhkosti / teploty 

Zobrazení měřených hodnot a ručně zadaných náhradních měřených hodnot (kanál 1 - 16). 

Automatika 
Evidované měřené hodnoty jsou uvedeny na výstupu. 

Ruční 

Pomocí posuvníků můžete hodnoty upravit. 

Náhradní měřené hodnoty se používají k simulaci měřených hodnot a zadávají se ručně pomocí tlačítka 
„Hand“ místo měřených hodnot. Ručně zadaná hodnota je nezávislá na naměřené hodnotě. 

Přepínání ru čního a automatického režimu 
Klikněte na pole Hand / Auto. 

Potvrďte volbu tlačítkem „Ja“ (ano). 

Volitelně lze navíc zobrazit teplotu materiálu (°C). 

Při měření dávek se zobrazené měřené hodnoty aktualizují pouze během procesu dávkování, takže po 
dávkování se zobrazuje poslední naměřená hodnota. 
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6.6 Informace 

Informace o programu 
Vyhodnocovací a přenosový modul 

System ID: Identifikace systému 

SV: Verze softwaru 

HV: Verze hardwaru 

Datum: Datum programu 

SN: Sériové číslo 

Informace o senzoru 

Všechny rozpoznané senzory 1 - 16 

Adr.: Adresa sběrnice senzoru 

SN: Sériové číslo 

HV: Verze hardwaru 

SV: Verze softwaru 

DT: Datum továrního nastavení 

Zařízení 

Ukládání informací týkajících se zařízení. Vstupy/zadávání informací nemá žádný vliv na měření. 
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6.7 Servis 
 

Souhrn všech funkcí pro nastavování a k úpravě měřicích úseků. 

Nejprve probíhá volba měřicího kanálu, poté volba požadovaného registru: konfigurace, zkušební graf, 
vzorkování nebo křivky. 

6.7.1. Konfigurace 

 
Vlhkost 

 
Kanalname (název kanálu): Stručné označení, které se poté zobrazuje v grafu vlhkosti. 

Messart (režim měření): Ve volicím okně zvolte režim měření. 

Sensor-Adresse (adresa 
senzoru): 

Nabídka zobrazuje adresy, které byly rozpoznány při zapnutí přístroje, 
a které nebyly použity v jiných kanálech. Zvolíte-li adresu(y) 
v závorce, měření nebude provedeno. 
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Měřicí kanál lze takto předkonfigurovat bez senzorů. 

Sensor aktivieren? (aktivovat 
senzor?) 

Senzor lze v případě chybové funkce deaktivovat. Nastavení zůstává 
zachováno. 

Offset (odchylka): Dílčí hodnota čistého senzoru je upravena na 100 dílů a umožňuje 
výměnu senzoru bez nutnosti nového nastavení. Senzor musí být 
suchý a nesmí být v kontaktu s žádným materiálem (pouze se 
vzduchem). Ve zkušebním grafu se poté načte dílčí hodnota senzoru. 
Rozdíl od 100 ukazuje odchylku. 

Příklad: 

Odchylka = 0   zkušební graf ukazuje 112, 

Odchylka = -12  zkušební graf ukazuje 100 

Dosierquerschnitte (průřez 
dávkováním): 

Umožňuje výpočet průměru, jakož i přepínání křivek při jemném 
dávkování. 

Messbereich (rozsah měření): Rozsah výstupu a zobrazení měřených hodnot v krocích po celých 
procentech! 

Grenzwert unten / Grenzwert 
oben (mezní hodnota 
horní/spodní): 

Mezní hodnoty se týkají pracovního rozsahu počítadla průměrných 
hodnot. Narušený tok materiálu se tedy do průměru nezapočítá. 
V měřicím režimu „..MW Konti“ lze tuto funkci pozdržení v případě 
potřeby deaktivovat. V takovém případě nezaškrtávejte pole „Hold“. 

V-Zeit (čas V): Výpočet průměru začíná, jakmile je měřená hodnota v rozmezí limitů a 
uplyne určitá časová prodleva. Tok materiálu se může během času 
V ještě tzv. „usadit“. Trvání požadovaného času V lze stanovit pomocí 
funkce "Probe nehmen" (odebrat vzorek). 

Konti- Zeit (kontinuální čas): Hloubka paměti kontinuálního výpočtu průměru. Vyšší hodnota 
způsobuje vyšší spolehlivost měřicího signálu, ale také určité zpoždění 
signálu v měřicím režimu „..MW Konti“. Tato hodnota by měla být co 
nejnižší! 

Hold (držet): Tento parametr je standardně zaškrtnut a nelze jej měnit bez konzultace 
s ACO. 
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Volba m ěřicího režimu 

V okně pro výběr zvolte jeden z následujících měřicích režimů. 

Žádné měření (keine Mes.) Měřicí kanál je deaktivován 

1 Sensor MW Charge Měření šarže 

Počítadlo průměru 
s ovládáním Start/Stop a 
s časem V 

1 senzor 

2 Sensoren MW Charge 2 senzory, které jsou sloučeny 

3 Sensoren MW Charge 3 senzory, které jsou sloučeny 

1 Sensor MW Konti Kontinuální měření 
s potvrzením signálu 

(„Konti-Zeit“) 

1 senzor 

2 Sensor MW Konti 2 senzory, které jsou sloučeny 

3 Sensor MW Konti 3 senzory, které jsou sloučeny 

1 Sensor laufend Probíhající měření bez počítadla průměru s 1senzorem. 

Handwertausgabe Žádné měření, pouze simulace měřené hodnoty. 

Průřez dávkováním 

Umožňuje výpočet průměru a přepínání křivek při jemném dávkování. 

Grobstrom = Feinstrom (hrubý průtok = jemný 
průtok) 

Žádné přepínání křivek. 

Feinstrom = 0 (jemný průtok) Zastavuje měření při jemném signálu, bude probíhat 
pouze měření hrubého průtoku. 

Grobstrom > Feinstrom (hrubý průtok > jemný 
průtok) 

Přepnutí křivky při jemném dávkování, jemný průtok běží 
na jiném měřicím kanále. 

Příklad: 

Jeden senzor, bez přepínání jemný/hrubý. 

Jeden senzor, přepínání jemný/hrubý s redukcí průtoku 
materiálu (1/2-nastavení). 

Senzor 1 měří pouze hrubý průtok, 

oba senzory měří bez přepínání křivky. 

Senzor 1 měří pouze hrubý průtok, senzor 2 má funkci 
přepnutí křivky při jemném dávkování, kdy se jemný 
průtok redukuje na 1/2 nastavení. 

Pulsující jemné dávkování nelze měřit. 

Teplota 

Diesen Kanal aktivieren? 
(aktivovat tento kanál?) 

Pokud není políčko zaškrtnuto, měření teploty neprobíhá. 

Messzyklus (měřicí cyklus) Standardní hodnota 1. 
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Digitální vstup 

Funkce digitálního vstupu musí být definována před použitím. Nedefinovaná vstupní čísla budou uvedena v 
závorkách. 

Pro řízení Start/Stop počítadla průměrů zvolte „Start“ v nabídce „System/Einstellungen“ (systém/Nastavení), 
pro přepnutí křivek při jemném dávkování zvolte „Fein“ (jemné). Při přepínání materiálových křivek zadejte 
Mx^1, Mx^2, Mx^4, Mx^8. 

V režimu měření „.. MW Charge“ budou signály jemného startu přenášeny přes PROFIBUS nebo přes digitální 
vstupy. 

Spouštěcí signál musí být přítomen po celou dobu procesu dávkování. 

Analogový výstup 
Měřená hodnota bude přenášena přes analogový výstup (0-10V nebo 4 - 20mA) jiného systému. 

Feuchte-Ausgang (výstup pro vlhkost):  Číslo analogového výstupu pro měřenou hodnotu vlhkosti. 

Bei Fehler (při chybě):  Reakce výstupu v případě chyby  ---- / 0V / 10V  

Temperatur-Ausgang (výstup pro teplotu): Číslo analogového výstupu pro měřenou hodnotu teploty 

-10°C = 0V příp. 4mA +90°C = 10V příp. 20mA

Digitální výstup 
Přes digitální výstup mohou být na jednom měřicím kanále signalizovány max. 2 stavy. 

1: / 2: Zvolte stav: 

Výstraha pro spodní mez  Výstraha pro horní mez, 

Výstraha pro spodní + horní mez Ručně, Chyba 

Warnung unten (výstraha spodní 
mez): 

Mezní hodnota pro výstražný signál 

Warnung oben (výstraha horní 
mez): 

Mezní hodnota pro výstražný signál 

Ausgang (výstup): Číslo výstupu 

Spouštěcí signál: 

(úroveň = H) Jemný signál je přítomen během jemného 
dávkování: 

(úroveň = L) Jemný signál není během jemného dávkování 
přítomen: 
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Ostatní 
Zadávací pole pro speciální funkce: 

Funkce Popis Rozsah Výchozí  

Zyklus Probe 
nehmen (cyklus 
vzorkování) 

Vzorkovací frekvence (hodnota / sekunda) 

pro funkci "Probe nehmen" (vzorkování). 

0,1-10s 0.1s 

CMW- Pause 
(pauza CMW) 

Počet přestávek při výpočtu průměrů, aby nedošlo k přetečení 
mat. 

Procesy dávkování, které trvají déle než 15 min nebo 
nakládání. 

Poté se prodlouží také čas V a špičkový čas! 

0 - 255 0 

ADW- Rate 
(poměr ADW) 

Nastavení senzoru konverze AD. Neměňte – slouží výhradně 
pro účely testování! 

0 - 255 10 

Temperatur- 
Gradient 
(teplotní 
gradient) 

Měřená hodnota některých látek je závislá na teplotě. Lze provést 
kompenzaci zadání v měřených dílech na Kelviny (°C ). 

127 - 128 
T/K 

0 T/K 

Peak-Zeit 
(špičkový čas) 

Zjištění špičkové hodnoty ve špičkovém čase v měřicím 
režimu „..MW Konti“, např. při rušivých bublinách v materiálu. 
(0 = vypnuto) 

0 - 8s vypnuto 

Empfindlichkeit 
(citlivost) 

x1= normální, x2 = dvojité přerušení, x10 = 
10-násobné přerušení

Upozornění: přetečení při 32768 měřených dílech, 2 – 10 násobná 
odchylka.

x1, x2 ,x10 x1 

Material 
(materiál) 

Ukazatel čísla materiálu � křivky 0 
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6.7.2. Zkušební graf 
Zobrazení měřené hodnoty a stavu měřicího kanálu jeho senzorů. V závislosti na režimu měření budou 
zobrazeny 1-3 senzory. 

Senzory 
1:   (2:)  (3:) 

Stav senzoru 

gu = spodní mezní hodnota 

go = horní mezní hodnota 

vz = běží časová prodleva 

kb = křivka B aktivní (jemná křivka) 

MW = běží počítadlo průměru 

Měřená hodnota 

Dílčí = měřený díl (+/- odchylka) 

%  = hodnota vlhkosti na senzoru během aktuální kalibrační křivky 

°C = teplota materiálu 

Informace 

Adr: = adresa sběrnice senzoru 

SN: = sériové číslo senzoru 

Kanál Zobrazuje stav měřicího kanálu 

Zobrazí se krátký popis stavu kanálu (zelená) nebo chybové hlášení (červená). 

Výstup: Měřená hodnota vlhkosti na měřicím kanále 
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6.7.3. Vzorkování 
Pro bilanci konkrétního materiálu je nezbytné odebírat vzorky proudícího materiálu během úseku měření. 
Obsah vlhkosti vzorku se stanovuje laboratorně vysoušením nebo metodou titrace podle Karla Fischera. Při 
vytváření kalibračních křivek budou pak části měření přiřazeny k laboratorním vzorkům. 

VAROVÁNÍ 

Pohony se spoušt ějí automaticky. Hrozí 
nebezpečí zachycení části t ěla nebo od ěvu.  
V mnoha p řípadech se vzorky odebírají v bezprost řední blízkosti pohybujících se částí zařízení. 
K odebrání vzorku proto použijte vhodné pom ůcky. Vždy udržujte bezpe čnou vzdálenost.  

Aufzeichnung mit Start 
(záznam se startem) 

V režimu měření „MW Charge“ bude zobrazen také následující dávkovací 
proces. 

Aufzeichnung kontinuierlich 
(kontinuální záznam) 

Zobrazení se ihned spustí nebo zastaví. 

Punkte verbinden (propojit 
body) 

Body měření budou v grafu propojeny linkami. 

Löschen (vymazat) Po dalším potvrzení se záznam smaže. 

Signale wählen (zvolit signál) Přepínačem lze přepínat mezi zobrazením signálu v grafu pro části, 
vlhkost, teplotu a výstupy. 

K vytvoření kalibračních křivek se zapínají pouze měřené díly (díly 1 - 3). 

Auswertung (vyhodnocení) Z průběhu křivky lze odečíst kvalitu odebraného vzorku. 

Je-li toto zajištěno, rozsah odběru vzorků je vymezen pomocí dvou 
červených ukazatelů. 
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Zobrazí se průměrná hodnota všech dílčích hodnot mezi ukazateli a 
poskytne dílčí hodnotu vzorku. 

Tuto hodnotu je třeba zapsat (zkopírovat do schránky) a přiřadit v registru 
křivek laboratorní hodnotě vzorku. 

Vzorkovací frekvenci lze stanovit v nabídce „Konfiguration / Zyklus Probe 
nehmen“ (Konfigurace/cyklus vzorkování). 

Ukládání do souboru 

Bildschirm (obrazovka) Tlačítkem „Bildschirm“ uložíte veškeré naměřené hodnoty, které jsou 
aktuálně zobrazeny v grafu, do textového souboru (*.csv). 

Tlačítka Rec a Pause Tlačítka Rec a Pause umožňují dlouhodobé zaznamenávání měřených 
hodnot do textového souboru, dle volby s datem a časem. 

Otevře se okno „Datei speichern unter“ (uložit data jako), kde můžete 
zadat název souboru. 

Údaje pak mohou být vyhodnoceny pomocí jiného programu, např. MS-
EXCEL. 

Zyklus (s) (cyklus) Cyklus zobrazení/záznamu lze nastavit v rozsahu od 0,1 do 600 sekund. 
Čím kratší je doba trvání cyklu, tím přesnější je výsledek měření. 

Zobrazení v Excelu 
Příklad: 

Textový soubor s časem, dílem, vlhkostí a teplotou. 

Grafické vyhodnocení v programu MS-Excel. 
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6.7.4. Křivky 
Díky křivkám máte k dispozici nástroj, který umožňuje jednoduchým způsobem vytvořit ze získaných vzorků 
vhodnou kalibrační křivku. 

Materiál 
V každém měřicím kanále mohou být uloženy křivky pro různé materiály. Každý název materiálu znázorňuje 
vlastní sadu křivek. Pomocí tlačítka "..." můžete spravovat materiály: 

Neues Material anlegen (zadat 
nový materiál) 

Zadání názvu, vytvoření nové sady křivek s výchozími hodnotami a 
otevření. 

Materialbezeichnung ändern 
(změnit označení materiálu) 

Změní se pouze název materiálu. 

Material löschen (vymazat 
materiál) 

Vymaže název materiálu a sadu křivek. 

Material kopieren (kopírovat 
materiál) 

Zkopíruje sadu křivek do schránky. 

Material einfügen (vložit materiál) Vloží sadu křivek. 
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Senzor, k řivka 

S1..S3 grob (hrubý) S1..S3 
fein (jemný) 

Volba a znázornění křivky v sadě křivek. V závislosti na konfiguraci lze volit 
1 až 6 křivek. 

Tlačítka se šipkami Oblast znázornění grafiky. 

y= x Automaticky nastaví změnu měřítka osy „y“ na 1/100 osy x. 

Křivka, typ se 2 – 10 body 
Vyhodnocení vzorků se provádí na milimetrovém papíře nebo pomocí tabulkového systému (např.: MS 
EXCEL). Potom mohou být zadány 2 podpůrné body (přímo) nebo více podpůrných bodů. Pomocí tlačítka 
"..." lze spravovat seznam bodů na křivce: 
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Punkt hinzufügen (přidání 
bodu) 

Zadání dílů / F% do seznamu, které v grafice znázorní výslednou křivku. 

Punkt löschen (vymazání bodu) Vyznačte bod v seznamu, a zvolte „…Punkt löschen“. Bod bude smazán. 

Punkt ändern (změna bodu) Vyznačte bod, zvolte "... Punkt ändern", změňte díl a F%. Poté znovu 
stiskněte "... Punkt ändern". 

Kurve übernehmen (převzít 
křivku) 

Převezme výslednou křivku z bodů, která je rovněž znázorněna graficky. 

Kurve verschieben (posunout 
křivku) 

Posun křivky o +/- 0 - 5 %F. Takto lze opravit menší chyby v měření, poté 
zvolte převzetí křivky "...Kurve übernehmen". 

Kurve kopieren (kopírovat 
křivku) Kurve einfügen (vložit 
křivku) 

Zkopíruje křivku do schránky a vloží křivku ze schránky. Umožňuje snadný 
přenos křivky do jiného měřicího kanálu. 

Křivka, typu Polynom 
Matematickou závislost mezi měřenými díly a hodnotami vlhkosti lze stanovit pomocí tabulkového systému 
(např.: MS EXCEL). Tato závislost je reprezentována čísly 2 - 5 (koeficienty). Tyto koeficienty lze poté 
registrovat jako křivky pomocí tlačítka "...". 
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Kurve übernehmen (převzít 
křivku) 

Převezme výslednou křivku z bodů, která je rovněž znázorněna 
graficky. 

Polynom editieren (editovat 
polynom) 

Stiskněte možnost „...Polynom editieren“, změňte koeficienty a znovu 
stiskněte „... Polynom editieren“. 

Kurve verschieben (posunout 
křivku) 

Posun křivky o +/- 0 - 5 %F. Takto lze opravit menší chyby v měření, 
poté zvolte převzetí křivky "...Kurve übernehmen". 

Polynom aus Zeichenfolge 
(polynom z řetězce) 

Polynom lze importovat pomocí schránky MS-WINDOWS. 

Kurve kopieren (kopírovat 

křivku) Kurve einfügen (vložit 
křivku) 

Zkopíruje křivku do schránky a vloží křivku ze schránky. Umožňuje 
snadný přenos křivky do jiného měřicího kanálu. 

Polynom jako řetězec s MS-EXCEL 

Pracovní krok Zadání p říkazu 

Zhotovit a vyznačit tabulku 
s měřenými díly a 
laboratorními vzorky 

Vložit / graf / bod (xy) 

Vyznačit datové řady do grafu Přidat graf /linii trendů / Typ: Polynom 3. řádu 

Vyznačit linii trendů Do grafu zanést formát / vyznačené linie trendů /možnosti / vzorec 

Vyznačit vzorec Formát / vyznačené popisky dat / čísla / vědecké vysvětlení / desetinná 
místa: 5 

Vyznačit text do vzorce Přepracovat / kopírovat. 

Polynom lze jako řetězec zkopírovat do schránky. 



ACO Automation Components Návod k obsluze pro DMMS_DIGISYS  

53 PC software pro DMMS/DIGISYS 

6.8 Systém 
6.8.1. Nastavení 

Digital-Eingänge = digitální vstupy (účinnost) 

--- bez účinku 

Start průměr Start/Stop 

Fein přepínání křivek hrubý/jemný 

Handwert (%*100) = ru čně zadaná hodnota, automatika 
Pro každý měřicí kanál lze ručně zadat hodnota. V režimu „Auto“ je měřená hodnota předána nadřazenému 
systému, v režimu "Hand" je pevně daná hodnota (simulace). Po zapnutí bude předávána ručně zadaná 
hodnota, dokud nebude přítomna naměřená hodnota. 

WAGO 

Počet jednotlivých modulů WAGO I/O. 

Parametry jsou nastaveny z výroby a smí být měněny pouze při rozšiřování. 

Zobrazovací / parametrový modul: 

Aktivuje ovládací terminál. 
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Ostatní 

Feldbus (sběrnice) Aktivuje PROFIBUS (viz – Aktivační kód v kapitole Extra / Nastavení 
/ Aktivace PROFIBUS) 

Je-li aktivován Profibus, volba materiálu p řes Profibus má 
přednost p řed externím p řepnutím materiálu. 

Timeout Mat.Umsch. (časová 
prodleva přepnutí mat.): 

Přepnutí materiálu pomocí přepínače. Účinnost přepnutí je až po 0.1 - 
5s 

Digital-Ausgang (dig. výstup): Chybová signalizace přes digitální výstup. 

6.8.2. Externí p řepínání materiálu (pomocí digitálního vstupu) 
V systému DIGISYS lze v rámci jednoho kanálu přepínat až max. 16 materiálů. Pro externí přepínání lze 
použít max. 8 kanálů. 

Předpoklady: 

-Materiály musí být již zadány.
-Musí být k dispozici dostatečný počet digitálních vstupů (WAGO 750- 402).

Je-li aktivován Profibus, volba materiálu přes Profibus má přednost před externím přepnutím materiálu.

• Klikněte na pole „Materialumschaltung“ (přepínání materiálů).

• Zvolte kanál.

• Nastavte počet materiálů.

• Tlačítkem „OK“ potvrďte nastavení.
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Přiřazení digitálních vstupů bude zobrazeno na displeji. 

Znázorn ění binárního kódu 

n = kanál -1 

0 =   0 V 

1 = 24 V 

Přiřazení 

digit. vstupů 

Číslo 

materiálu 

M
n^

8 

M
n^

4 

M
n^

2 

M
n^

1 

0 0 0 0 M00 

0 0 0 1 M01 

0 0 1 0 M02 

0 0 1 1 M03 

0 1 0 0 M04 

0 1 0 1 M05 

0 1 1 0 M06 

0 1 1 1 M07 
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6.8.3. Ukázková konfigurace 
Kanál 1: 6 různých materiálů. 
Pro přepínání mezi materiály M00 až M05 na kanále 1jsou přiřazeny digitální vstupy 1 až 3. 

Kanál 2: 3 různé materiály. 

Pro přepínání mezi materiály M00 až M02 na kanále 2 jsou přiřazeny digitální vstupy 4 a 5. 

Kanál 1 Přiřazení digitálních vstup ů 

Číslo materiálu Materiál Po čet 
materiál ů 

M00 Čaj 6 

M01 Dřevní štěpka 

M02 Krmivo pro kočky 

M03 Pšenice 

M04 Ječmen 

M05 Oves 

Kanál 2 

Číslo materiálu Materiál Po čet 
materiál ů 

M00 Žito 3 

M01 Kukuřice 

M02 Sója 

A:  WAGO 750- 402 

Příklad nastavení 
Na vstupech 1 a 2 je aplikováno napětí. Viz červený kabel (široký). 

Pro kanál 1 je přidělen materiál č. M03, pšenice. 

Pro kanál 2 je přidělen materiál č. M00, žito. 
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6.8.4. Diagnostika 
Pomůcka při uvedení do provozu. 

I/O = stav modulu WAGO I/O 

lesen = dotazování na stav 

Feldbus (PFC-Variablen) = stav proměnných PROFIBUS PFC 

Statistika (přístup k senzorům na sběrnici): 

Retries = opakování bez odpovědi 

LoopCnt = počet pokusů 

Lesen = číst statistiky 

Reset = resetování statistiky 

Status = zobrazení stavu kanálu 

6.8.5. Paměť 

Belegung lesen = zobrazení využité paměti NVRAM. 

Default SysInfo = resetuje systém do továrního nastavení.  Konfigurace a paměť křivek zůstávají 
nezměněny. 

Default NVRAM = resetuje celou paměť vyhodnocovacího a přenosového modulu do továrního 
nastavení 

Nebezpečí poškození za řízení! 

Může dojít k vymazání specifických konfigurací a všech k řivek.  
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7. Uvedení do provozu / pokyny ke kalibraci systému DMMS/DIGISYS
7.1 Nastavení m ěřicího úseku

Písek je pomocí dávkovacího pásu přiváděn ze skladovacího zásobníku k dalšímu zpracování. 

Výška materiálu na dopravníku je konstantní, měření vlhkosti je provedeno pomocí senzorů vlhkosti a 
posuvného vozíku se senzorem. Posuvný vozík s integrovaným senzorem se nachází na hladině písku a 
„klouže“ po jeho povrchu. 

Senzor měření vlhkosti je přiřazen sběrnicové adrese „1“. 

Analogový výstup 1 má poskytovat 4 - 20mA s rozsahem měření 0 - 20%. 

7.2 Uvedení do provozu 
1. Propojení mezi vyhodnocovací jednotkou DIGISYS a

počítačem/notebookem je realizováno pomocí dodaného
servisního kabelu WAGO (750-920), popř. WAGO USB (750-
923/000-001).

2. Spusťte program DMMS a na liště se symboly klikněte na ikonu
„verbinden“ (propojit).

3. Jakmile je modul rozpoznán, klikněte na tlačítko „Ja“ (ano).
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4. Klikněte na „Info“. Musí být rozpoznány všechny senzory na
sběrnici.

5. Zvolte měřicí kanál 1: V okně pro výběr pod položkou „Service“
klikněte na pol. „01: …“ a zvolte kartu „Konfiguration“.

6. Zadejte název kanálu, zvolte režim měření „1 Sensor MW
Konti“ a zadejte adresu sběrnice senzoru „1“.
Aktivujte senzor (zaškrtněte pole).

7. Přepněte na kartu „Testbild“.
Senzor očistěte a osušte suchým hadříkem. Zjistěte měřený díl
bez materiálu, poznamenejte si jej a vypočtěte odchylku.
(odchylka = díl bez materiálu – 100)

8. Zadejte odchylku do konfigurace.

9. Rozsah zobrazené měřené hodnoty a výstupu měření je 0 -
20% vlhkosti.

10. Mezní hodnoty musí ležet uvnitř tohoto rozmezí.

11. Hodnota vlhkosti leží na analogovém výstupu 1 bez signalizace
chyb.

12. Přepněte na kartu „Probe nehmen“ a pod položkou „Aufzeich- 
nung“ zaškrtněte pole „kontinuierlich“.
Měřené hodnoty se nyní zaznamenají.
Současně odeberte vzorky materiálu za posuvným vozíkem
s vlhkostním senzorem na dopravníku a laboratorně zjistěte
hodnotu vlhkosti.

13. Po odebrání vzorku materiálu zrušte zaškrtnutí pole „kontinuier- 
lich“.

14. Stiskněte tlačítko „Auswertung“ a vymezte rozsah odběru
vzorku.

Vymezení proveďte posunutím dvou červených
přerušovaných linek.
Odečtěte střední dílčí hodnoty pro senzor 1 a poznamenejte si
je. (Je-li při vyhodnocení zjištěno silné kolísání měřicího signálu,
musí být dle potřeby prodloužen čas „Konti-Zeit“ na kartě
konfigurace „Konfiguration“, aby se částečně utlumil analogový
výstup.)
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1. Vzorek:

Střední hodnota: 472 dílů

Labor. vzorek: 5.0% 

15. Jakmile jsou k dispozici další hodnoty vlhkosti, celý proces
„Probe nehmen“ se zopakuje:
2. Vzorek: střední hodnota: 528 dílů � Labor.vzorek: 7,3%

16. Přepněte na kartu „Kurven“ (křivky), zvolte položku pro zadání
nového materiálu „… Neues Material anlegen“ a zadejte
název materiálu.

17. Zvolte položku „2…10 Punkte“.

18. V poli „Teile“ a „F%“ zadejte hodnotu 472 a 5.0 a zvolte
položku pro přidání bodů “… Punkt hinzufügen“.

19. V poli „Teile“ a „F%“ zadejte hodnotu 528 a 7.3 a zvolte
položku pro přidání bodů „… Punkt hinzufügen“.
Tímto způsobem lze na křivku materiálu přidat 2 až 10 bodů.

20. Vyberte všechny původní body a u každého stiskněte položku
pro vymazání „… Punkt löschen“.

V grafu se zobrazí nová křivka. 

21. Je-li vše v pořádku, proveďte převedení křivky „… Kurve
übernehmen“.

22. Potvrďte tlačítkem „Ja“ (ano).

23. Uložte novou křivku do paměti.

24. Výsledek měření potvrďte laboratorní zkouškou!
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8. Chybová hlášení
8.1.1. Chyba v zadání

Všechny chyby, které budou rozpoznány při práci se softwarem systému DMMS/DIGISYS, se zobrazí v 
samostatném okně se stručným textem a musí být potvrzeny. 

8.1.2. Signalizace chyb DMMS 

Chyby zjištěné vyhodnocovacím a přenosovým modulem DIGISYS jsou signalizovány blikajícím kódem 
(chybový kód). 

Viz – LED signalizace vyhodnocovacího a přenosového modulu. 

Tyto chyby se rovněž zobrazí v samostatném okně pro signalizaci chyb "DMMS Fehlsignalisierung". Toto 
okno se vždy zobrazí v popředí a lze jej v případě potřeby minimalizovat. 



Návod k obsluze pro DMMS_DIGISYS  ACO Automation Components 

62 Seznam náhradních dílů 

9. Seznam náhradních díl ů

Označení 

Senzor DMMS 

Upínací kroužek 76mm 

Připojovací sk říň sběrnic 

Kabelová průchodka M16x1.5 4.5-10MM 

Uzávěr M16x1.5 

Zápustný šroub s válcovou hlavou ISO1207- AM 4X 12- 4.8 

Pružná podložka DIN 128 

Zakončovací rezistor sběrnic 0,5W 120R 1% +-10 

Kabel sb ěrnice senzoru (Unitronic – Bus LD 2 x 2 x 0,22) 

Základní jednotka vyhodnocovacího a p řenosového modulu DIGISYS 

Sériový adaptér USB RS232 

Komunikační kabel (WAGO 750-920) 

Servisní kabel USB 750-923/000-001 

Volitelné možnosti: 

4-kanálová digitální vstupní svorka 3ms (WAGO 750-402) 

2-kanálová analogová výstupní svorka 0 - 10V (WAGO 750-550) 

2-kanálová analogová výstupní svorka 4 - 20mA (WAGO 750-554) 

Reléová výstupní svorka 250 V AC, 30V DC, 2A AC/DC (WAGO 750-513) 

4-kanálová digitální výstupní svorka 0.5A (WAGO 750-504) 

Ethernetový adaptér RS232 

Zdroj napájení 24V/0,626A 

Napájecí konektor 24V/0,5A 

PC software systému DMMS/DIGISYS 
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10. Připojení USB adaptéru

• Zkontrolujte, zda není USB adaptér poškozený.
Nepřipojujte kabel k počítači.

Než připojíte kabel k po čítači, nainstalujte ovlada č pro USB adaptér.  

10.1.1. Instalace ovládacího softwaru 
Software ovladače naleznete na DVD firmy Wago. 

• Vložte disk do DVD mechaniky.

Instalační software se většinou spustí automaticky.

• Pokud se instalační software nespustí automaticky:

spusťte instalaci ovladače poklepáním na soubor . 

• Zvolte jazyk instalace.
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• V roletovém menu „Service“ klikněte na tlačítko „Downloads“.

• V podnabídce „Downloads“ klikněte na tlačítko „Automation“.

• Přečtěte si všeobecné podmínky.
Aby bylo možné nainstalovat požadované ovladače, musíte souhlasit se smluvními podmínkami.

• Klikněte na tlačítko „Ich stimme den AGB zu“ (souhlasím se smluvními podmínkami).
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• Vyberte ovladač č. 759- 923.

• Uložte ZIP soubor na pevný disk.

• Rozbalte Zip soubor.

• Spusťte program Setup.exe.
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• Vyberte adresář pro instalaci.

• Pokud se objeví varování o instalaci softwaru, klikněte na tlačítko „Installation fortsetzen“ (pokračovat
v instalaci).

Proběhne-li instalace správně, objeví se zpráva. 

• Stisknutím tlačítka „OK“ dokončete instalaci.

• Stiskněte tlačítko „OK“.
Instalace softwaru je dokončena.
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10.1.2. Připojení USB adaptéru 
Je-li nainstalován ovladač pro USB adaptér, můžete připojit USB adaptér. 

• Připojte USB adaptér do volného USB vstupu počítače. Otevře se
hardwarový průvodce počítače.

• Určete způsob propojení se systémem Windows
Update. Zvolte pole „Ja, nur dieses eine Mal“ (ano,
pouze jednou).

• Klikněte na tlačítko „Weiter“ (další).

• Vložte CD.

Vyberte pole „Software automatisch installieren“ (automaticky nainstalovat software).

• Klikněte na tlačítko „Weiter“ (další).

Bude provedeno prohledání hardwaru. 
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Vyberte pole „Nicht suchen, sondern zu installierenden Treiber selbst wählen“ (Nevyhledávat, ale vybrat 
ovladač k instalaci). 

• Klikněte na tlačítko „Weiter“ (další). 

 

• Pokud se objeví varování o instalaci hardwaru, klikněte na tlačítko „Installation fortsetzen“ (pokračovat 
v instalaci). 

 

 
Ovladač je nainstalován během několika vteřin a USB adaptér je připraven. 

Po instalaci ovladače je rezervován další volný virtuální COM port pro kabel. Rezervovaný COM port 

je zapsán v ovládacím panelu počítače následujícím způsobem: 

„Start\ Einstellungen\ Systemsteuerung\ System\ Hardware\ Geräte- Manager\ 

Anschlüsse“. 

COM port bude po odinstalování ovladače znovu uvolněn. 
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10.1.3. Výměna USB adaptéru 

Budete-li provád ět vým ěnu USB adaptéru, musíte nejprve odinstalovat software ovlada če. 

Odinstalování softwaru ovlada če 

• Vyvolejte správce zařízení.
Adresa přístupu: „Start\ Einstellungen\ Systemsteuerung\ System\ Hardware\ Geräte- Manager\ Anschlüsse“.

• Zvolte COM připojení UB adaptéru.

• Přepněte na kartu „Treiber“ (ovladač).

• Klikněte na tlačítko „Deinstallieren“ (odinstalovat) a odinstalujte ovladač.

Poté nainstalujte nový software ovladače, viz postup v předchozí kapitole. 

10.1.4. Technické údaje 

Viz datový list výrobce, který je p ři ložen v zásilce.  
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