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Introduktion

Radio Store är ett sofistikerat system för övervakning och registrering av temperaturer i kyl och
frysdiskar i livsmedelshandeln. Systemet erbjuder:
1. Kvalitetssäkring eftersom det dokumenterar att livsmedel förvarats vid rätt temperatur.
2. Förhindrar att varor förstörs p.g.a. att kylar eller frysar går sönder då systemet larmar.
3. Lämnar underlag för temperatur optimering vilket kan leda till betydande energi besparingar.
4. Ett enkelt och bekvämt sätt att uppfylla myndighetskrav på registrering av temperatur.
För att systemet skall kunna uppfylla detta är det viktigt att installationen och driftsättningen av
systemet går rätt till. Den här bruksanvisningen beskriver utförligt de olika stegen i denna process som
sammanfattas nedan. I bilagorna finns även checklistor för de olika momenten i processen.

1.1

Planering av installation

Det är viktigt att planera och förbereda installationen ordentligt. Bland det som behöver förberedas är:
• en skiss på butiken där kylar och frysar är tydligt namngivna,
• en lämplig plats där centralenheten skall monteras måste bestämmas
• en separat telefonledning skall finnas framdragen till centralen
• en lämplig PC ska finnas tillgänglig

1.1.1

Installation

I denna fas monteras busskabeln som förbinder givarna med centralenheten. Viktigt att tänka på är:
• att givarna placeras rätt i diskarna. Skisser som visar var givarna skall placeras finns i bilagorna.
• att namn och id nummer på givarna noggrant dokumenteras
• att busskabeln dras på rätt sätt

1.2

Driftsättning

Denna del består av flera viktiga steg
1. Först måste programvaran installeras på PCn
2. Därefter matas en mängd uppgifter in bl.a. givarnas placering och id-nummer
3. När detta är gjort får systemet stå en tid (1-3 veckor) för att samla in mätdata
4. Baserat på dessa data kan man ställa in larmgränser, larmblockering vid avfrostning, och en lista
på de mottagare som skall ta emot larm.
5. Det är även möjligt att använda de data som registrerats vid det här laget som underlag för att
justera temperaturerna i kyl och frysdiskarna
6. Slutligen är det viktigt att den person i butiken som har huvudansvaret för systemet får en
genomgång på hur det används och var denne kan finna hjälp.
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Användning

Detta kapitel beskriver hur temperatur, larm och registrerings systemet Radio Store används. Systemet kan
styras helt från PC men en del inställningar kan även göras från centralenheten. Detta kapitel börjar med att
förklara hur centralenheten används för att sedan fortsätta med en beskrivning av hur systemet sköts med PC

2.1

Centralenhet

Enheten har en tvåraders teckenfönster och en knappsats med siffrorna 0 - 9, 4 och # samt fyra pilknappar, Í
Î Ï Ð.

Knappsatsen används för att stega mellan menyerna
och mata in uppgifter och inställningsvärden till
systemet.

När systemet är i normal drift visas aktuellt datum
och tid på displayen.

-Dagkoppling000511 14:32:15

Utgångsläge vid normalt driftläge
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Ändra mellan dag- och nattkoppling

Det kan ibland vara bra att manuellt kunna ställa om mellan dag- och nattkoppling av systemet. Det görs enkelt
från centralenheten.

-Dagkoppling000511 14:32:15

Utgångsläge vid normalt driftläge+

Tryck på Í eller Î så kommer en ny meny upp på displayen.

För dagkoppling
från nu tryck #.

Eller

För nattkoppling
från nu tryck #.

beroende på aktuell inställning

Tryck på # för att växla från dag- till nattkoppling eller tvärtom.

2.1.2

Larmhantering

När ett larm har utlösts visar displayen vilken temperaturgivare som har aktiverat larmet.
Tryck Ð så kommer nästa meny fram på displayen.

Tryck # för att
stoppa larmning

Meny för att stoppa ett pågående larm

När den texten syns, tryck # så stoppas larmuppringningen. Sedan kan larmorsaken kontrolleras.

2.1.3

Larmfunktioner

Det kan ibland vara nödvändigt att blockera eller fördröja en larmfunktion, t.ex. om en frysdisk tillfälligt ska tas
ur drift eller om en larmgräns ger upphov till falsklarm. För att kunna göra det måste ett lösenord användas. ”
Systemet levereras med standard koden 1234 ”

2.1.3.1 Blockering av larm
Larm kan blockeras på själva RadioStore enheten och i PC-programmet.
För blockering på RadioStore enheten gör enligt följande:

-Dagkoppling000511 14:32:15

Utgångsläge vid normalt driftläge

Tryck på Ï eller Ð tills den ingång som ska blockeras syns på displayen.

Radioingång 11
-18,9° C

Den ingång vars larm ska blockeras

Tryck på Î.

-InställningarAnge lösen:

För att få gå vidare måste behörighetskoden anges,

Knappa in koden följt av #.
Tryck på Î för att komma till menyn för larmblockering.
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Visar den tid från nu som larmet ska blockeras

Ställ in önskad tid med knapparna Ï och Ð. Varje tryck ökar/minskar tiden med 30 min. Tryck på Í två
gånger för att gå tillbaka till normalt driftläge.
Om blockering utan tidsbegränsning önskas, tryck #. För att häva blockeringen tryck # på nytt. Tryck på Í två
gånger för att gå tillbaka till normalt driftläge.
Larm kan även blockeras i PC-programmet genom att högerklicka på den ingång som skall blockeras och välja
meny alternativet ”Tillfällig larmblockering”. Skriv sedan in en tid i hela timmar, max 16, som du vill blockera
larmet. Om alla ingångar skall blockeras samtidigt så högerklickar du på RadioStore bilden och väljer samma
alternativ. När en ingång är blockerad ändrar den färg från grön till gul. Om du vill ta bort blockeringen skriver
du in 0 timmar.
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2.1.4 Menyer
Systemet har ett antal menyer för inmatning och kontroll av uppgifter. Menyerna är grupperade i en
trädstruktur enligt bilden.

När systemet är i normal drift visas aktuellt datum och tid på displayen.
För att gå mellan systemets olika menyer, används de fyra piltangenterna, där Ï och Ð används för att
gå mellan systemets huvudmenyer, varav de flesta är de ingångar som är anslutna.
För att sedan gå vidare till undermenyerna används Î, och sedan Í för att gå tillbaka till
huvudmenyn.
Det finns även möjlighet att ansluta en matrisskrivare till centralenheten.
Se avsnitt 2.4 ”Utskrift av rapporter via skrivare”
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2.1.4.1 Huvudmenyer
Här visas vilka huvudmenyer som finns i systemet. Med Ï och Ð går det att stega runt i menylistan åt båda
håll. Vad som kan göras vid varje huvudmeny, och hur det görs, visas längre fram i manualen.

-Dagkoppling000511 14:32:15

Utgångsläge vid normalt driftläge

Ð
Tryck # för att
kontrollera dest

Kontroll efter en installation att systemet fungerar

Ð
Radioingång 11
–21,3 ’C

Den första temperaturgivaren, antingen radio- eller trådansluten

Ð
2-trådsingång 10
2,6 ’C

Nästa temperaturgivare, antingen radio- eller trådansluten

Ð
2-trådsingång 9
Aldrig avläst
Ð
Batterispänning
13,8 volt
Ð
Testing fast
4.99 Volt
Ð
-Dagkoppling000511 14:34:15

Nästa temperaturgivare. Varje Ð stegar till nästa temperaturgivare ända tills
alla anslutna givare gåtts igenom
Visar batterispänningen

Den första fasta ingången visas. Varje Ð stegar till nästa fasta ingång ända
tills alla fasta ingångar gåtts igenom.
Tillbaka till utgångsläget

2.1.4.2 Dag/nattkoppling
Genom att trycka på Í eller Î från utgångsläget går det ställa om från dag- till nattkoppling eller tvärt om. Det
är användbart t ex när affärstiderna avviker från de normala.

-Dagkoppling000511 14:32:15
ÍÎ
För nattkoppling
från nu tryck #

Utgångsläge vid normalt driftläge

Växla från dag- till nattkoppling eller tvärt om
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2.1.4.3 Funktionskontroll
När installationen är klar bör den provas. Telelinje och reläutgångar bör provas från menyalternativet "Tryck #
för att kontrollera dest" på RadioStore-centralen. Därefter kommer följdfrågan "Ange mottagarens typkod:", där
typkoden och ibland ett antal ytterligare uppgifter ska anges.

Tryck # för att
kontrollera dest
#
Ange mottagarens
typkod: 12
12#
Ange telefonnr:
07061234567#
07061234567
Tryck # för att
starta testet

Testar uppringning till GSM-telefon

Knappa in mottagarens typkod, följt av #

Ange de uppgifter som efterfrågas, t.ex. telefonnummer, följt av #

Testet startas när # trycks in

2.1.4.3.1 Typkoder
1 och 2 anges för att prova reläutgång 1 eller 2. Ange sedan aktiveringstid i minuter d.v.s. den tid som reläet
ska vara aktiverat.
10

anges för att ringa in en rapportering till en PC med StoreControl PC-program. Därefter ska även
telefonnummer anges. Telefonnummer anges som till ett modem d.v.s. om RadioStore måste ringa
genom växel börjar telefonnumret med t.ex. "0W".
Obs! Om man har valt ”Slå nolla för linje” eller ändrat uppringningsprefixet till ”ATDT0W” under
PC-programmets meny ”Teleinställningar” (se sid 4-5) ska inte 0W användas först i telefonnumret.

11

anges för att centralen ska rapportera till en PC med StoreControl PC-program via direktkopplad
seriekabel. Inga övriga parametrar behövs.

12

Test av DTMF-funktionen, OBS! denna destinationstyp kräver att DTMF-krets finns monterad.
RadioStore ringer det telefonnummer du matar in och spelar tonsekvenser, du har då 1 minut på dig att
kvittera med en tonvalstelefon. Kvittering sker i pausen mellan de tonsekvenser som spelas. Du
kvitterar med uppringande RadioStores "Lösenord", se avsnittet "Grundinställningar". Exempelvis
kvitterar du en RadioStore med lösenord "1234", som är uppstartsvärdet. När larmet är kvitterat spelar
RadioStore en annan sekvens av toner, för att bekräfta.
- Ange telefonnumret dit RadioStore skall ringa.
Telefonnummer anges som till ett modem d.v.s. om RadioStore måste ringa genom växel börjar
telefonnumret med t.ex. "0W".

20

21

Denna destinationstyp ger inga omförsök av uppringning.
Obs! Om man har valt ”Slå nolla för linje” eller ändrat uppringningsprefixet till ”ATDT0W” under
PC-programmets meny ”Teleinställningar” (se sid 4-5) ska inte 0W användas först i telefonnumret.
anges för att centralen ska skicka ett textmeddelande "-Testmeddelande- 970630 12:00:00" o.s.v. till
en personsökare via Telia Mobitels minicall text-tjänst. Därefter ska anges:
telefonnummer till Telia mobitels modempool - "020910037"
sändarabonnemangets 6-siffriga nummer t.ex. "909090" (obligatoriskt via modem)
sändarabonnemangets lösenord t.ex. " TESTING" (textinmatning se sidan 2-5)
10-siffror mottagarnummer (telefonnummer) t.ex. "0746123456"
legitimationskod, normalt 3 nollor "000".
anges för att centralen ska skicka ett numeriskt meddelande "060671300 99" till en personsökare via
Telia Mobitels minicall numerik-tjänst. Därefter ska anges:
telefonnummer till Telia mobitels modempool "020910037"
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sändarabonnemangets 6-siffriga nummer t.ex. "909090" (obligatoriskt via modem)
sändarabonnemangets lösenord t.ex. " TESTING" (obligatoriskt via modem)
10-siffror mottagarnummer (telefonnummer) t.ex. "0746123456"
legitimationskod, normalt 3 nollor "000".
anges för att centralen ska skicka ett textmeddelande "-Testmeddelande- 970630 12:00:00" o.s.v. till
en GSM-telefon via Telia mobitels GSM Text-tjänst. Därefter ska anges:
telefonnummer till Telia mobitels GSM-Text "0740930000"
mottagarnummer "0701234567" (telefonnummer inklusive riktnummer till den GSM telefon som
meddelandet ska skickas till).
anges för att centralen ska skicka ett textmeddelande "-Testmeddelande- 970630 12:00:00" o.s.v. till
en personsökare i Norge via Tele-mobils PS-Tekst tjänst (UCP). Därefter ska anges:
telefonnummer till Tele-mobil "96890060"
mottagarnummer "12345"
anges för att centralen ska skicka ett numeriskt meddelande "060671300 99" till en personsökare i
Norge via Tele-mobils PS-Tall tjänst (UCP). Därefter ska anges:
telefonnummer till Tele-mobil "96890060"
mottagarnummer "12345"
anges för att centralen ska skicka ett textmeddelande "-Testmeddelande- 970630 12:00:00" o.s.v. till
en GSM-telefon via Tele-mobils GSM Text-tjänst. Därefter ska anges:
telefonnummer till Tele-mobils GSM-Tekst, "90002198"
mottagarnummer "90123456" (telefonnummer inklusive riktnummer till den GSM telefon som
meddelandet ska skickas till).

40

anges för att centralen ska skicka ett textmeddelande "-Testmeddelande- 970630 12:00:00" o.s.v. till
en personsökare i Finland via Tele Kaukohaku Text tjänst (UCP). Därefter ska anges:
telefonnummer till Tele Kaukohaku "04892"
mottagarnummer "96123456"

41

anges för att centralen ska skicka ett numeriskt meddelande "060671300 99" till en personsökare i
Finland via Tele Kaukohaku personsökartjänst (UCP). Därefter ska anges:
telefonnummer till Tele Kaukohaku "04892"
mottagarnummer "96123456"

42

anges för att centralen ska skicka ett textmeddelande "-Testmeddelande- 970630 12:00:00" o.s.v. till
en GSM-telefon via Telecom Finlands SMS-tjänst. Därefter ska anges:
telefonnummer till Telecom Finlands GSM-Tekst
mottagarnummer (telefonnummer inklusive riktnummer till den GSM telefon som meddelandet ska
skickas till).
För test av Larmcentralsprotokollet P-100 mot larmcentral.
OBS! denna destinationstyp kräver att DTMF-krets finns monterad, kontakta din återförsäljare om du
är osäker.

60

- Ange telefonnumret till larmcentralen
- Ange den 8 siffriga kod du fått av larmcentralen. Om du fått en kod med färre än 8 siffror så
fyller du upp med 0:or före.

Efter ett lyckat försök skriver RadioStore " P100 OK " i displayen.
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2.1.4.4 Temperaturingångar
Här kan ingångarna justeras betr. nolljustering och blockering. Ingången för kontroll av batterispänning fungerar
på samma sätt som övriga ingångar, med samma inställningsmöjligheter.

Ingång 01
–18,7° C
Î
-InställningarAnge lösen:
1234#
Nolljustering 01
0,0 0C
Î
Larmblockering
In 01, 30 min

ÍÍ
Ingång 01
–18,7° C
ÏÐ
*

Sök upp den ingång som skall justeras

Knappa in behörighetskoden följt av #. Systemet levereras med koden 1234

*Justering av givarens värde. Använd Ï och Ð för att öka respektive
minska värdet.
Anger hur länge larmfunktionen ska blockeras. Varje tryck på Ï lägger till
30 min, varje tryck på Ð drar ifrån 30 min. Om " # " trycks här blir
blockeringen permanent, tryck " # " igen för att upphäva den.
OBS! Den permanenta blockeringen kvarligger till dess " # " trycks.
Tryck Í två gånger för att komma tillbaks till startläget för ingången
Tillbaka till startläget för den ingången
Stega vidare till nästa ingång för samma slinga av inställningar

Det finns även möjlighet att ändra temperatur offset (nolljustering) via PC-programmet,
se bilagor avsnitt 6.11 Ändra temperatur offset
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Logglista och systemuppgifter

Í från alla menyer utom grundläget leder till en ”logglista”, Í från logglistan ger en lista på systemuppgifter.

Ingång 01
–18,9° C
Í
Serienummer
9702010000

Enhetens serienummer

Ð
Eget telefonnr:
060671300

Här visas enhetens telefonnummer

Ð
Programversion
3.09(00-02-16)

Den aktuella programversionen

Ð
Busskapacitans
----------------Ð

Här visas busskabelns kapacitans, graderad i 5 olika steg. Se avsnittet "
Felsökning " för ytterligare information.

Serienummer
9702010000
Î
Ingång 01
–18,9° C

Tillbaka till serienumret

Tillbaka till menyn för ingångarna.
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2.1.4.6 Identifiering av radio givare
Det finns även en meny för felsökning av radiosändare, där man kan se senaste radiomeddelandet med avseende
på sändarens serienummer och temperatur, t.ex. ”12345678 -18,2C”. Denna meny kommer man till om man
trycker ”Vänster-pil” från menyn som visar RadioStores eget telefonnummer. Om man misstänker att en
sändare kan vara felmärkt kan man temporärt ta bort alla eventuella övriga sändare, lossa och sätta tillbaka
batteriet på den sändare man vill undersöka och titta i menyn att senaste meddelandets serienummer
överensstämmer med serienumret som finns på sändarens låda.

2.1.4.7

Identifiering av trådanslutna givare

Om en etikett saknas på en digital temperaturgivare eller om man misstänker att temperaturgivaren kan
vara felmärkt, finns möjlighet att identifiera givaren.
Koppla in endast den givaren till plinten "RS485/COM 2" på RadioStore-centralen.
Tryck på Í två gånger (från någon ingångs huvudmeny) för att komma till menyalternativet
"Identifiering av 2-tråd tryck #".
Tryck # för att läsa givarens serienumret. Från det serienummer som visas ska de två första siffrorna
"10" och de två sista tecknen tas bort, resterande 12 siffror är de som man matas in i PC-programmet.
OBS! Bara en givare får anslutas vid identifiering.
2.1.4.8

Nollställning av central

Om RadioStore-enheten av någon anledning skulle behöva startas om, med tomt minne och
standardvärden på alla parametrar, måste följande steg genomföras:
Tag loss matningsspänningen 17 VAC.
Lossa kablarna från 12 volts-batteriet.
Kortslut stiftlisten i kortets nederkant (se bild sidan 3-6) under minst 4 minuter, för att tömma RAMminne och klockkrets.
Ta bort kortslutningen.
Sätt tillbaka kablarna på backupbatteriet.
Sätt tillbaka matningsspänningen.
Kontrollera displayen vid uppstart när spänningen kommer tillbaka. Om displayen visar texten
”Initierar kallt” har nollställningen lyckats. Om displayen i stället visar texten ”Initierar varmt” måste
nollställningen göras om från punkt 1 ovan och med en längre tids kortslutning av stiftlisten.
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PC mjukvaran

Detta avsnitt beskriver hur Radio Store styrs via PC. Inställningar ändras på samma sätt som de matades in från
början vilket beskrivs i kapitel 4 driftsättning längre fram i den här manualen.
Med PC-programmet StoreControl PC görs överföringar av mätvärden från centralenheten till databasen i PC:n.
Från samma program görs också de utskrifter av mätvärdena som krävs av myndigheterna.
Här visas kort de nödvändigaste funktionerna.

2.2.1

Starta programmet RadioStore

Gå till Start-menyn i Windows.
Välj sedan Program >> StoreControl PC 32 och klicka på program ikonen.

Fyll i Användarnamn och Lösenord och klicka på OK. Vid leverans är användarnamnet CETRONIC och lösenordet
12345678
( För att fortsättningsvis ej behöva mata in användarnamnet och lösenordet så kan man i menyn inställning av
lösenord lägga till en ny användare som heter INGEPASS med lösenordet 12345678. När detta är gjort krävs
det ej något lösenord vid uppstart.. Detta användes t.ex. när man lagt till programmet i autostart) Betr.
inställning av lösenord, behörighetsinställningar se avsnitt 2.2.4 Inställning av lösenord,
behörighetsinställningar
Programmet RadioStore startar och huvudmenyn kommer upp på skärmen

Klicka på

och öppna den aktuella RadioStore-enheten
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Online kommunikation

I RadioStore PC 32 finns möjligheten att kontinuerligt hämta och presentera mätvärden och status för ingångarna
på skärmen. För att detta skall vara möjligt måste uppkoppling ske via modem eller kabelanslutning. När en
RadioStore enhet skapas eller öppnas i PC programmet försöker PC-programmet att upprätta en sådan
uppkoppling, om serieporten/portarna är öppna.
Om du manuellt vill upprätta en sådan kontakt , eller avbryta, så använder du knappen

När kommunikation finns så presenteras mätvärden i de gröna textfälten som representerar ingångarna.
Dessa mätvärden lagras inte i databasen , för detta ändamål måste rapportering/överföring användas, se
nedanstående ”Överföring av mätvärden”.
Möjlighet finns även att se ingångens status, om ingången larmar ändras färgen på text rutan från grön till
röd.
Eftersom RadioStore kopplar ner online kommunikationen vid ett larm så kan det i vissa fall inträffa att
PC:n inte hinner presentera den larmande ingången, detta åtgärdas genom att lägga in en fördröjning på
ingången, t.ex.1 min.
Om du vill återupprätta kommunikationen trycker du på kommunikationsknappen (ovanstående bild).
Online kommunikationen har lägre prioritet i jämförelse med larmhändelser och rapporteringar , d.v.s om
PC och RadioStore är i Online läge och RadioStore skall rapportera eller larma så kopplas Online
kommunikationen ner. Online kommunikationen avbryts också om ett modem ( ej vanlig telefon ) ringer
till RadioStore, ex.vis för att hämta mätvärden eller inställningar.
2.2.3

Överföring av mätvärden

Mätvärdena som samlas i centralenheten måste föras över till PC:n för att minnet i centralenheten inte ska bli
överfullt och mätvärden försvinner. Överföringen av mätvärdena sker normalt automatiskt vid förutbestämda tider,
men kan vid behov föras över manuellt.
Centralenheten kan antingen vara ansluten till PC:n med kabel, eller kommunicera med centralenheten via
telenätet, med hjälp av modem.
2.2.3.1

Överföring vid kabelanslutning

Starta RadioStore som tidigare.
Välj Överföring|Begär rapportering via lokal port nu.

Ange lösenord och klicka på OK. (vid leverans är det

förinställda lösenordet 1234)
Överföringen är klar.
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Överföring via modem

Starta RadioStore som tidigare.
Välj Överföring|Begär rapportering via modem nu.

Ange centralenhetens telefonnummer och klicka på OK.

Ange lösenord och klicka på OK.

Överföringen är klar.
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Skriv ut mätvärden

Starta RadioStore som tidigare.
Klicka på

eller välj Arkiv|Öppna RadioStore från menyn.

Markera den enhet som ska skrivas ut och klicka OK.

Högerklicka på textrutan för en ingång och välj ”Skriv ut”
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Typ av mätvärden
Allt

Tar med alla mätvärden

Avvikelser

Tar endast med de mätvärden som över/underskridit de inställda
larmgränserna

Med xx timmars intervall

ger möjlighet att minska utskriftens omfattning genom att ange ett
intervall där mätvärden skall tas med

Ingångsintervall
Aktuell ingång/disk

tar endast med aktuell ingång

Alla

tar med mätvärden från alla ingångar

Tidsintervall
Presentation

Välj det tids alternativ som mätvärden skall skrivas ut inom
Välj typ av utseende som önskas på utskriften

När du är klar trycker du på OK för att skriva ut.
När utskrifterna är klara, välj Arkiv|Avsluta för att avsluta RadioStore.
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Inställning av lösenord, behörighetsinställningar
Klicka på Alternativ/ Inställning av lösenord för att komma
till menyn för att lägga till nya användare och ändra
lösenord.

För att lägga till nya användare
För att ta bort markerad användare
För att ändra lösenord på en registrerad användare
För att ändra behörighetsinställningar på en registrerad
användare, d.v.s. här kan man ändra vilka
menyer/inställningar som användaren skall få tillgång
till i PC-programmet, detta väljer du i rutan
”Behörighetsinställningar”. OBS! Tänk på att alltid ha
minst en användare med full behörighet, annars går det
ej att ändra tillbaka!
OBS! Genom att lägga till användaren ”Ingepass” med lösenord ”12345678”, tas inloggningen med lösenord bort.
Det kan vara bra om programmet läggs i autostartgruppen, t.ex. om programmet ska startas automatiskt efter ett
strömavbrott
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Om man ändå vill starta programmet med
inloggning, vilket kan vara bra i de fall
man har ”låst fast sig” d.v.s. satt lägsta
prioritet på ”Ingepass”
behörighetsinställningar, kan man göra det.
Om man då vill logga in som en annan
användare kan programmet startas med
argumentet /ASKPASS. För att göra detta
kan du precis som bilden visar skriva
argumentet i en genväg som du skapar till
programmet. När du klickar på denna
genväg kommer alltid inloggning att
krävas innan programmet startar.

2.2.5

Tillfällig larmblockering

Här kan en tillfällig larmblockering skapas som kommer att gälla för alla givare, vilket kan vara användbart vid
service av frysar el. dylikt. (Om du endast önskar blockera en enskild ingång så högerklickar du på ingången, se
avsnittet ”Grafik”.) För att detta alternativ skall kunna väljas måste aktuell RadioStore enhet vara kopplad till PC:n,
PC programmet försöker automatiskt ta kontakt med Radiostore. När en ingång är tillfälligt blockerad visas den i
PC-programmet med gul färg istället för den normala gröna. Blockeringen anges i hela timmar , max 16 timmar,
enligt nedanstående bild.
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2.2.6 Visa PC-loggfil
Nås via ”Arkiv” och ”Visa PC-loggfil”
I PC-loggfilen lagras händelser som berör PCprogrammet. Det kan t.ex vara när enheter
rapporterar eller sänder larm till enheten.

.

Här kan man välja vilka enheter man önskar
information från och vilken typ av information som
avses.
När man gjort ett val klickar man på ”Uppdatera” och
önskad information visas i textrutan.
Se nedanstående vilka valmöjligheter som finns

Val av enheter:
Alla: Visar information från samtliga enheter som är
knutna till databasen.
Senaste för alla: Visar den senaste informationen
från samtliga enheter som är knutna till databasen.
Enskild enhet: Visar information från den
markerade enheten.

Val av information:
Allt: Visar all information som lagrats i PC-loggfilen
Enbart rapporteringar: Visar bara rapporteringar.
Här kan man också se vilken programversion
respektive rapporterande enhet har.
Enbart larm: Visar bara larm

Här kan man välja att informationen skall lämnas för ett visst tidsintervall. När önskade tidsgränser skrivits in
klickar man på ”Uppdatera”. Hur stort tidsintervall som kan begäras beror på mängden av lagrad information, ju
mer lagrad information desto kortare tidsintervall.
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Databasunderhåll

Öppna databasen genom att klicka på

i huvudmenyn

Fält 1
Fält 2
Fält 3

Här kan du underhålla PC-programmets databas, du kan ta bort alla loggar och mätvärden inom ett bestämt
tidsintervall (eftersom dessa data ej kan återskapas bör man vara försiktig med detta).
Du kan ta bort enheter som ej är aktuella längre.

Om du gör några ändringar här såsom radering av loggar, mätvärden eller enheter skall du komprimera
databasen efteråt.
Fält 1 = Visar vilken kategori PC-programmet är inloggat som. Normalt är Rstore Software
inprogrammerat.
Fält 2 = Visar sökvägen till databasen. Denna kan ändras om du t.ex vill köra programmet via ett nätverk.
OBS! Om sökvägen ändras, måste PC-programmet startas om.
Fält 3 = Visar sökvägen till arbetsbiblioteket för filhantering, denna ändras dynamiskt beroende på var
programmet startar.
Hur man skapar backup på originaldatabasen se avsnitt 2.3.1 Databas backup

Klicka på

för att återgå till huvudmenyn.
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Databas backup

Från och med Ver. 3.20 finns det möjlighet att ta backup på Databasen som StoreControl PC lagrar mätvärden i.
Databasen växer allteftersom mätvärden rapporteras in och detta gör att sökning och bearbetning av databasen tar
längre tid, dessutom minskar det lediga utrymmet på hårddisken.
Backup tas alltid från originaldatabasen, d.v.s arbets databasen som du kan se sökvägen till i följande textruta
(”Databas underhåll”):
Sparade mätvärden kan sedan nås genom att byta sökvägen för originaldatabasen till den önskade backup
databasen. OBS! Starta alltid om PC-programmet efter varje gång sökvägen ändras.

Originaldatabas

Observera att backup görs på all data, även tidigare inställningar. Detta innebär att man inte bör spara och skicka
över inställningar från en gammal databas utan enbart använda denna för att se tidigare mätvärden.
Det rekommenderas att ta en kopia på hela databasen innan backup/radering påbörjas, då kan originaldatabasen
återställas i sitt ursprungliga skick i fall något oväntat skulle inträffa.
Öppna formuläret ”Databas underhåll” , Den nedre delen av formuläret skall se ut ungefär som bilden nedan.
Backup tas på hela månader, tidsintervallet skrivs in i textrutorna bredvid texten ”Backup på allt mellan:”. I bilden
nedan är intervallet i verkligheten 1997-01-01 00:00:01 – 1999-12-31 23:59:59, Men det räcker att skriva År och
månad enligt: yyyy-mm. Vill du t.ex bara spara december månad skriver du: 1999-12 - 1999-12.
Klicka på
om du inte vet hur gamla mätvärden som original databasen
innehåller, när du klickar på denna kommer både ”Från” och ”Till” text rutan automatiskt att fyllas i med
tidsmärkning för det äldsta värdet i original databasen.
Både ”Från” och ”Till” textrutan är dock fria att fyllas i med valfria tidsintervall.
Markera backup alternativ enligt följande:
Klicka på
när du vill
skapa en helt ny backup databas, t.ex första
gången. Programmet kommer att föreslå
sökväg och filnamn för att underlätta.
Klicka på
när du vill fylla på mätdata till en tidigare
gjord backup databas. När du väljer detta
alternativ får du upp ett extra frågeformulär
som uppmanar att byta namn på den befintliga
databasen.

Klicka på
när du vill kopiera all data till backupdatabasen och radera densamma
från originaldatabasen för att spara hårddiskutrymme.
Klicka på

När du valt metod så klickar du på

när du enbart vill kopiera data till vald databas, inget kommer att raderas.

och får då frågan var måldatabasen finns/skall kopieras
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Programmet skapar automatiskt en katalog som ligger där programmet körs, ”DB_Backup”, och föreslår att
backupdatabasen skall läggas där. Se följande exempel..

2.3.2

Kopiera till ny backupdatabas:

Ex. månad maj år 2000 (200005 – 200005)
Om du väljer att kopiera till en ny databas så
föreslår programmet ett filnamn för
backupdatabasen, filnamnet består av till och från
datum för att man senare enkelt skall hitta äldre
mätdata
Klicka på

En verifieringsruta kommer upp där du kan
kontrollera att uppgifterna stämmer.
Om allt är ok klicka på

2.3.3

Kopiera till befintlig backupdatabas:

Ex. Backupdatabasen innehållande maj månad skall kompletteras med juni (200006-200006)
Markera ”RS 200005-200005 så att det kommer upp i
filnamnsrutan.
Klicka på

Här kommer ett extra frågeformulär upp som uppmanar
att byta namn på den befintliga backupdatabasen. Det
rekommenderas att acceptera det namn som PCprogrammet föreslår.
Klicka på

En verifieringsruta kommer upp där du kan kontrollera
att uppgifterna stämmer.
Om allt är ok klicka på
Efter slutförd backup skall databaserna komprimeras för att minska i storlek.
För att spara hårddiskutrymme kan den färdiga backupdatabasen sedan kopieras till ex.vis CD,zip eller liknande.
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Utskrift av rapporter via skrivare
Utskrifter av dagrapporter och larmrapporter direkt mot en skrivare ansluten till
centralenheten via den nio-poliga serieporten.
Typ av skrivare.
Program är utformad för skrivare OKI MIKROLINE 280 med seriellt interface.
Installation av skrivare.
Programfunktionen är utformad så att ingen omprogrammering via PC behövs för att
installera och använda skrivaren för periodiska utskrifter.
För att få utskrifter vid larm, krävs omprogrammering via PC där utskrift via printer läggs
som en destination i destinationslistan.
Som förbindelse mellan skrivare och centralenhet krävs en seriell kabel med en 9-polig
hankontakt för anslutning till centralenheten och en 25-polig hankontakt för anslutning till
skrivaren (gäller OKI MICROLINE 280)

2.4.1

Utskrifter.
Utskrifter kan ske för temperaturgivare anslutna via slinga och för radiogivare.
Utskrifterna programmeras via centralenhetens tangentbord

Alla utskrifter byggs upp på de mätvärden som gäller för de olika givarna vid den tidpunkt
när utskrift sker och alla utskrifter är tidsmärkta.
Det finns två typer av utskrifter:
2.4.2

Dagrapport.
Denna utskrift omfattar alla installerade givare på slingan och alla installerade radiogivare.

2.4.3

Larmrapport.
Denna utskrift omfattar alla installerade givare på slingan och alla installerade radiogivare,
som befinner sig i larmande tillstånd. (OBS! För att larmrapporterna skall fungera krävs
omprogrammering via PC, där utskrift via printer läggs in som destination i
destinationslistan).

2.4.4

Kommandon via centralenhetens tangentbord.
Programmet är så utformat så att utskriftsfunktionerna styrs av kommandon via
centralenhetens tangentbord.
För att särskilja dessa kommandon är de utformade som en kombination av två tangenter,
nämligen [*] och någon tangent i intervallet [0] – [8] eller [#].
När man ger ett kommando börjar man med att trycka [*] och därefter välja en siffra eller
[#] som trycks ned utan att släppa upp [*]-tangenten. Det kan liknas med att använda shifttangenten på ett PC-tangentbord.
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Meny för utskriftsfunktioner.
Det grundläggande kommandot för att ta sig in i och ut ur menyn för utskriftsfunktionen är
kombinationen [*][#] och måste användas innan några ytterligare kommandon som rör
utskriftsfunktionerna kan ges.
Sammanfattning av olika kommandon.

[*][#] =

Gå till/från meny för utskriftsfunktioner.
Man måste alltid gå till menyn innan ytterligare kommandon kan ges.

[*][0] =

Sätter printer i frånkopplat läge (Printer Offline)
Detta kommando används när utskrifter inte önskas, eller serieporten ska
användas för uppkoppling mot PC.
Observera att i samband med detta kommando, ska kabeln till skrivaren
kopplas ur centralenheten eller också ska Select-knappen på skrivaren
användas för att säkerställa att centralenheten inte skickar data mot skrivaren,
då detta kan medföra okontrollerade utskrifter.

[*][1] =

Dagrapport 1 gång/dag (med 24 timmars intervall).
Tiden räknas från den tidpunkt då kommandot ges.
Dagrapport 2 ggr/dag (med 12 timmars intervall)
Tiden räknas från den tidpunkt då kommandot ges.
Dagrapport 3 ggr/dag (med 8 timmars intervall)
Tiden räknas från den tidpunkt då kommandot ges.
Dagrapport 4 ggr/dag (med 6 timmars intervall).
Tiden räknas från den tidpunkt då kommandot ges.
Skriv ut aktuell dagrapport.
Detta kommando kan användas när som helst utan att påverka periodiska
utskrifter.
Repetera utskrift av senast utskrivna dagrapport.
Detta kommando används när skrivaren inte kunnat arbeta normalt (slut på
papper, papperstrassel etc.).
Skriv ut aktuell larmrapport.
Detta kommando kan användas när som helst för att se vilka ingångar som
befinner sig i larmande tillstånd.
Repetera utskrift av senast utskrivna larmrapport.
Detta kommando används när skrivaren inte kunnat arbeta normalt (slut på
papper, papperstrassel etc.)

[*][2] =
[*][3] =
[*][4] =
[*][5] =

[*][6] =

[*][7] =

[*][8] =
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Inställning av skrivare.
Under luckan på skrivarens ovansida finns tre switchar som skall vara inställda enligt
nedanstående bild.

Inställningar skrivarens frontpanel.
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Information om centralenhetens olika menyer
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Installation

Installationen av RadioStore® kan delas upp i ett flertal delmoment. Först skall centralenheten
monteras, givarna placeras på rätt ställe i kyl och frysdiskarna. Busskabeln som för binder givarna
med centralen skall dras och skarvas korrekt för att systemet skall fungera perfekt när det är färdigt.
Därefter skall alla ledningar busskabel, telefonledning och strömförsörjningen kopplas in. Detta
kapitel beskriver i detalj de olika momenten.

3.1
3.1.1

Mekanisk Installation
Montering av Central Enhet

Centralen placeras på lämpligt ställe i butiken, där det är lätt att komma åt den vid t.ex. larm eller då
temperaturer ska kontrolleras. Placera den i lämplig arbetshöjd. Tänk även på att den högerhängda
fronten går att öppna ordentligt. Om temperaturgivare med radiosändare ska användas, kontrollera
först att radiosignalerna går fram från alla sändare till den tänkta placeringen.
Om en lokal PC ska anslutas till RadioStore® via den nio poliga serieporten får kabel mellan PC och
RadioStore® inte vara längre än 15 meter,
För övrigt gäller att det måste finnas tillräckligt med plats till höger om centralen för att kunna öppna
locket helt vid anslutning av spänningsmatning och trådanslutna temperaturgivare.
Öppna RadioStore enheten genom att lossa lite på skruven. Du behöver inte ta bort skruven. Drag
locket uppåt utåt. I locket sitter kretskortet med skruvplintar där man ansluter olika typer av givare
och i botten finns det plats för en blyackumulator.
Markera hålen på väggen med ett spetsigt föremål. Borra lämpliga hål, plugga om väggen är av sten
eller gips och skruva fast RadioStore enheten ordentligt. Anslut nu telekabeln till telefonjacket.
Apparaten skall ha en egen telefonlinje,
Vänta med att ansluta spänning och batteri tills alla givare monterats och kopplats in.

3.1.2

Montering och placering av temperaturgivare

För samtliga temperaturgivare gäller att de ska placeras enligt berörda myndighetens bestämmelser
Detta innebär sammanfattningsvis att de skall placeras vid markeringen för högsta fyllningsnivån vid
luftreturen i disken.. I bilagorna finns skisser på olika typer av diskar och var temperaturgivarna bör
placeras i dem.
Anteckna givarnas typ, ID-nummer och var de placeras, t ex ”38EB07000000 - köttdisk”, när givarna
placeras ut på mätplatserna, en förtryckt lista finns med i bilagorna. Trådanslutna givare har ett IDnummer med 12 tecken (bokstäverna A–F och siffror) och radiogivarna har ett ID-nummer med 8
siffror.
Hur busskabeln skall dras och skarvas beskrivs i avsnitt 3.2.1 Installation av busskabel
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Om en etikett saknas på en digital temperaturgivare eller om man misstänker att temperaturgivaren
kan vara felmärkt, finns möjlighet att identifiera givaren.
Koppla in endast den givaren till plinten "RS485/COM 2" på RadioStore®-centralen.
Tryck på Í två gånger (från någon ingångs huvudmeny) för att komma till menyalternativet
"Identifiering av 2-tråd tryck #".
Tryck # för att läsa givarens serienumret. Från det serienummer som visas ska de två första siffrorna
"10" och de två sista tecknen tas bort, resterande 12 siffror är de som matas in i PC-programmet. ( Ex.
10AE010900000001 )
OBS! Bara en givare får anslutas vid identifiering, och polariteten måste vara rätt

3.1.3

Fastsättning med clips

Temperaturgivarna kan fästas med medföljande sk clips. Dessa är självhäftande men det krävs att
underlaget är torrt och fett fritt och dessutom har samma temperatur (rumstemperatur) som clipsen.
För att snabbt värma upp underlaget kan t.ex. en hårtork användas.

3.1.4

Montering och placering av radiosändare

Sändaren består av en plastkapsling med två kablar ; den mindre kabeln fungerar som yttre antenn och
den andra längre kabeln är själva temperaturgivarkabeln. Temperaturgivaren, metallhylsan i änden på
kabeln, placeras i frysdisken på samma sätt som de trådbundna givarna. Själva sändarlådan måste dock
placeras i temperatur mellan +0 till +40 grader. Sändarlådan bör även placeras så att batteribyte
underlättas. Tänk även på att antennen skall placeras på ett sådant sätt att radiosignalen kan nå fram till
centralenheten. Om sändaren t.ex. döljs innanför ett plåthölje kan radiosignalen dämpas så att
mottagningen vid centralenheten blir dålig.
Med radiosändaren följer ett kardborre fäste som kan användas för att fästa radiosändaren.
När RadioStore® tar emot ett radiomeddelande visas en antennsymbol ”¥”, i nedre högra hörnet av
displayen i utgångsläget, under cirka en sekund. Denna funktion kan användas vid räckviddskontroll
av en sändare.

-Dagkoppling970421 14:32:15¥

Utgångsläge med antennsymbol

Temperatur sensorn skall rapportera aktuell temperatur med jämna tids intervall, ställbart via bygelfält.
Det finns 8 olika sändningsintervall att välja mellan.
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Bilden visar en sändare byglad för 16 min. sändningsintervall, sändarna är byglade för detta intervall
vid leverans.

Byglingsfält på kretskort

a b c

0
1

Minuters
intervall
½
1

2

2

8

3

4

4

8

5

16

6

32

7

64

8

8
8

8
8

8
8

Art. 0355

Art. 92-00355

8
8
8
8
A
B

A
B

C

C
Exempel: Bygling 16 min.

För att inte fördröja rapporteringar av stora temperatur förändringar utförs alltid, oavsett byglat
sändningsintervall, en temperatur kontroll var 30:e sekund. Ifall den avviker >2°C från sist
rapporterade värde kommer fördröjningen till nästa rapportering avbrytas och aktuell temperatur
sändas iväg.
Batterilivslängden är beroende på olika faktorer som batteriets kvalitet, sändningsintervall enl. ovan,
samt omgivningstemperatur. Vid ett sändningsintervall på 16 minuter uppnås en livslängd på cirka 4
månader med ett vanligt 9 volts batteri.
Det finns även en meny för felsökning av radiosändare, där man kan se senaste radiomeddelandet med
avseende på sändarens serienummer och temperatur, t.ex.
”07557620 -18C”. Denna meny kommer man till om man trycker ”Vänster-pil” från menyn som visar
RadioStore® eget telefonnummer.

Eget telefonnr :
671300
Om man misstänker att en sändare kan vara felmärkt kan man temporärt ta bort alla eventuella övriga
sändare, lossa och sätta tillbaka batteriet på den sändare man vill undersöka och titta i menyn att
senaste meddelandets serienummer överensstämmer med serienumret som finns på sändarens låda.

Last RADIO-MSG
07557620 -18 C
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Elektrisk Installation

3.2.1

Installation av Busskabel

Nedan följer en beskrivning av hur buskabeln skall kopplas. En detaljerad beskrivning av hur givarna skall
placeras beskrivs i avsnitt 3.1.2 Montering och placering av temperaturgivare
Trådanslutna givare ska parallellkopplas på en slinga som dras runt i lokalen. Slingans ena ände ansluts till
centralen och den andra slutar med den sista givaren. Om kabeln är skärmad ska skärmen inte anslutas.. Givarna
är polaritetsberoende, så se till att + och - inte förväxlas.
+ = Vit kabel, - = Brun kabel…
En slinga kan grenas i flera grenar, och flera kablar får anslutas till samma ingång på kortet. Den givare som är
längst bort från centralen, får inte ha längre kabel än 300 meter. Max två slingor på vardera 300 meter får
anslutas.
Busskabeln skall uppfylla följande specifikationer:
• partvinnad kabel avsedd för datatrafik med hög frekvens - låg överhörning
• låg kapacitans mellan ledarna (50 - 70 pF/m)
• resistans 100 - 200 ohm/km
• Lämplig kabel kan beställas från Cetronic.

Skarvning: Rekommenderas att fettfyllda skarvdon användes, bör skyddas på något sätt
Eventuellt skydda kabeln i plaströr ute i disken
Lämna slack för eventuell senare byte av givare etc.

Plint 1 eller
3

1
röd eller vit kabel

Central
Plint 2 eller
4

Givare

4-

Givare

Givare

svart eller brun kabel
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Anslutningar till centralen

Bilden på nästa sida visar var respektive plintar sitter på kortet. Se till att kablarna är tillräckligt långa för att
kunna öppna centralen utan att sträcka sönder kablar eller plintar.

3.3.1

Teleanslutning

Centralen ska anslutas till en analog telelinje, anslutning till en digital växel fungerar inte. De två mittre
anslutningarna är för inkommande ledningar, och de två yttre är utgående telelinje.
Cetronic rekommenderar att centralen kopplas in direkt på telelinjen i stället för att använda mellanpropp. Detta
minskar risken för att skarvproppen av misstag plockas ut eller att någon annan teleutrustning bryter bort
telelinjen.

3.3.2

Fasta ingångar

Centralen har sex fasta ingångar som alla kan användas på olika sätt.

Analog ingång

Till ingången ansluts en analog givare med spännings område 0-5 VDC. För att
använda ingången som analog, ska byglingen vid ingången tas bort.

Temp. (Pt1000)

För anslutning av Pt1000-givare. När Pt1000 givare används ska byglingen sitta på
plats för att förse givaren med matningsspänning.

Digital puls

Slutande pulser på ingången räknas, för t ex drifttidsmätning. Byglingen ska sitta på
plats om inte den utrustning som är inkopplad ger 5 V-pulser.

Digital tid

Registrerar hur många sekunder en ingång är sluten eller öppen. Spänning högre än
2,5 V betyder öppen ingång och spänning lägre än 2,5 V betyder sluten ingång.
Normalt ska byglingen sitta på plats.

3.3.3

Trådanslutna givaringångar

Centralen har ingångar för två slingor med trådanslutna temperaturgivare. Den ena slingan kopplas in på 1(+)
och 2(-), den andra kopplas in på 3(+) och 4(-).

3.3.4

Reläanslutningar

Centralen har två skiftreläer för att starta t ex ljus- och/eller ljudsignaler vid larm. Om 12V-utgången kopplas till
reläets C-anslutning, kan reläet driva en summer eller liknande.
OBS! Maximum reläbelastning 42 VAC (peak), 50 VDC, 1 A, 50 W

3.3.5

12V utgång

Kan användas för att driva signaler eller liknande. Strömuttaget får vara maximalt 500 mA.

3.3.6

Spänningsmatning

Centralen ska spänningsmatas med 17 VAC, min 1 A. Cetronic rekommenderar att ett nätaggregat av typ
Tufvasson PSV40 art:nr 6018-0015 används.
OBS! Se till att koppla spänningsmatningen till rätt plint, annars skadas centralen.

Bilden på nästa sida visar var respektive plintar sitter på centralenhetens kretskort.
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Bilden visar var respektive plintar sitter på centralenhetens kretskort
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Driftsättning

4.1

Installation av mjukvara

Om inget annat angivits levereras programvaran på en CD skiva. När CDn sätts in i PCn startar
programmet och nedanstående meny kommer upp. I de fall inte meny kommer upp av sig själv går det
att starta den genom att starta utforskaren, välja enheten för CD och välja programmet sldcmenu.exe .

StoreControl PC32
StoreContorlPC16
CC Flash
Info
Avsluta

4.2

Programversion för PC med Windows 95/98
Programversion för PC med Windows 3.X
Program för uppdatering av programvaran i RadioStore centralenheten
Kort information om programalternativen
För att avsluta installationsprogrammet.

Registrering av grunduppgifter

En ny RadioStore-enhet kan programmeras på två sätt, antingen görs helt ny programmering, eller så används
en befintlig som grund.

4.2.1

Ny RadioStore

Att göra en installation från grunden innebär mera jobb, och här listas de moment som behövs för en fullständig
installation. De inledande momenten visas i rätt ordning, medan övriga inställningar finns under respektive
avsnitt.
Klicka på
eller på menyn ARKIV|NY RADIOSTORE för att börja installationen av den nya enheten.
Då kommer menyn för val av programmering upp.

Välj alternativ för programmering, tom programmering eller en tidigare programmering som mall, och klicka
.
sedan på
En tidigare programmering används bara i de fall en centralenhet byts ut och man vill behålla den tidigare
programmeringen.
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Nästa meny frågar efter enhetens serienummer.

. Serienumret finns på lockets undersida. PCSkriv in enhetens serienummer i rutan och tryck
programmet försöker sedan automatiskt att etablera kommunikation till RadioStore, oavsett om den lyckas eller
ej så kommer fönstret för detta serienummer upp, här kan alla inställningar göras. För att få fram inställningarna
klickar du med höger musknapp på bilden som föreställer en RadioStore enhet.

RadioStore enhet

4.2.2

Tidsinställningar:

.
Tid för testlarm / Rapport
Dagtid Vardagar/

Inställning av tid för rapportering från centralenhet till PC

Dagtid Helgdagar

Ställ in butikens öppettider på vardagar OBS timknappen för t.ex.
8 betyder 8.00-8.59
Som för vardagar

Extra Söndagar

Möjlighet att ange extra helgdagar

Tillfällig larmblockering

Här kan en tillfällig larmblockering göras för alla ingångar
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Övriga inställningar:

Grundinställningar

Affärens namn

Mottagarinställningar för Radio Store

Ange maskinvaruversion i centralenheten. För nyinstallationer är
det 3.xx

Larmmeddelanden

Här kan egna larmmeddelanden skrivas

Teleinställingar

I normalfallet skall endast telefonnumret till RadioStore
centralenheten matas in.

Skriv ut inställningar

Skriver ut de inställningar som är gjorda för centralenheten.

Händelselogg för RadioStore

Visar händelselogg för centralenheten

Begär rapportering nu

Programmet tar kontakt med centralenheten och hämtar filer samt
sänder eventuella programmeringsfiler

Fjärrkontroll

Fjärrmanövrering av centralenheten

Visa senaste mätvärden i tabellform

Visar de senaste inrapporterade mätvärdena för centralenhetens
alla ingångar.

Batteriingång

Här markeras om symbolen (textrutan) för batteriingången skall
visas i fönstret eller ej.

4.2.3.1 Dagtid vardagar
Här anges den tid under vardagar som ur larmsynpunkt ska anses som dagtid, dvs larmlistan för dag ska följas.
Under all annan tid kommer larmlistan för natt att följas.

Markera i menyn för de tider som önskas. Exemplet ovan ger att dagtid vardagar är Mån-Fre mellan 10:00 och
17:59.
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4.2.3.2 Dagtid helgdagar
Här anges den tid under helgdagar som ur larmsynpunkt ska anses som dagtid, dvs larmlistan för dag ska följas.
Under all annan tid kommer larmlistan för natt att följas.

Markera i menyn för de tider som önskas. Exemplet ovan ger att dagtid helgdagar är Lör mellan 10:00 och
13:59.
4.2.3.3 Extra söndagar
Här kan extra helgdagar, både fasta och flytande, läggas in. De extra helgdagarna behandlas ur larmsynpunkt
som övriga söndagar.

Markera en dag i kalendern och klicka på
under Fasta eller Flytande söndagar för att lägga in
en extra helgdag.
Exemplet ovan visar att den 25 December är inlagd som extra fast helgdag.
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4.2.3.4 Teleinställningar
Här görs de allmänna teleinställningarna.

Centralens telefonnummer
Skriv i det telefonnummer som RadioStore-enheten är kopplad till.
Antal ringsignaler innan svar
Ange hur många signaler som ska gå fram innan modemet ska svara. Det gäller framför allt då enheten är
kopplad till ett telefonnummer som också används som vanlig telefon. Det går inte att skriva noll, eftersom
modemet då aldrig svarar.
Fördröjning av rapportering
Den här funktionen används framför allt om flera enheter rapporterar till samma PC. Eftersom det inte går att
ange rapporttiden noggrannare än jämn timme i tidsinställningen för rapporttiden, kan tidpunkten för rapporten
förskjutas. Ange här hur många minuter efter jämn timme som rapporten ska ske.
Antal uppringningsförsök
Skriv in hur många uppringningsförsök som ska göras om det råkar vara upptaget eller om det är någon annan
störning.
Tid mellan uppringningsförsök
Skriv in hur många minuter systemet ska vänta mellan uppringningsförsöken vid rapporteringen.
Växelsiffra/siffror
Skriv in den siffra/siffror som krävs för att komma ut på linjen..
Avancerade modeminställningar
Inställningarna för modemet behöver normalt inte ändras. Om så ändå är fallet, finns uppgifter om
initieringssträng och uppringningsprefix i modemets instruktionsbok.

4-40

Manual: Radiostore
Utfärdad av:

4.3

Kapitel: Driftsättning
Godkänt av:
Gäller från

Dokumentnr: 4000
Utgåva:

Butikslayout

Till varje RadioStore kan ett grafiskt gränssnitt byggas upp, om RadioStore är installerad i t.ex. en butik kan
grafiken byggas upp efter butikens utseende vad gäller placering av frys och kyldiskar. Det är inte nödvändigt
att rita upp butiken för att systemet skall fungera men det blir överskådligare.
Grafiken är uppdelad i objekt, vilka kan representera olika föremål. Vissa objekt kan också innehålla bilder. Här
presenteras de olika objekten i den ordning de är placerade i programmet:
Golv (plan) , kan exempelvis representera ett vånings plan , eller del av byggnad. Detta grafikobjekt ligger
alltid underst i programmet. Till detta objekt kan en bildfil importeras, bakgrundsfärgen ändras och ett namn
kan tilldelas, namnet visas sedan i den s.k ”Tool tip text” (Visas när muspekaren förs över objektet). För att
göra dessa inställningar: ställ muspekaren på objektet, klicka sedan med höger musknapp.

RadioStore (bild), representerar din RadioStore, genom att klicka med höger musknapp på denna, kan
inställningar göras för din RadioStore. Detta objekt kan ej ändras.
Disk (rum) , kan exempelvis representera en frys eller kyl disk/rum. Detta grafikobjekt ligger ovanför Golv
(plan) i programmet. Till detta objekt kan en bildfil importeras, bakgrundsfärgen ändras och ett namn kan
tilldelas, namnet visas sedan i den s.k ”Tool tip text” (Visas när muspekaren förs över objektet). För att göra
dessa inställningar: ställ muspekaren på objektet, klicka sedan med höger musknapp.
Ingång Ingångarna representeras av en grönfärgad textruta i olika färgnyanser, trådbundna givare =
normalgrön, radiosändare = ljusgrön, fasta ingångar = mörkgrön. Om kommunikation finns mellan RadioStore
och PC programmet skall textrutan innehålla temperatur eller mätvärdet för ingången samt ingångens
ordningsnummer. Om en ingång larmar blir textrutan rödfärgad och är ingången tillfälligt blockerad så visas den
i gul färg. Du kan tillfälligt blockera en ingång för larm genom att välja alternativet ”Tillfällig larmblockering”
som visas vid högerklick på textrutan för ingången.
Om en ingång visar gråfärgad textruta betyder det att det aldrig har varit någon kommunikation mellan
centralenheten och ingången.
Om en ingång visar svartfärgad textruta betyder det att kommunikationen mellan centralenheten och ingången
har upphört att fungera.Den svarta textrutan visas med en viss fördröjning, trådbundna givare = 2 min,
radiosändare = 180 min.
När en ny RadioStore skapas visas alltid ingång nummer 7 som är batteriingången. Textrutan för ingång går ej
att ändra, textrutor för ingångar ligger ovanpå de övriga objekten.

Disk (rum)
Ingång

Funktionsknappar

RadioStore enhet
Batteriingång
Golv (plan)
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Funktions knappar
Nytt golv plan klicka här för att skapa ett nytt golv plan.

Ny disk/rum klicka här för att skapa en ny disk.
.
Ny fri text, , här kan du skriva din egen text att placera på disk eller golv
Ny fast ingång klicka här för att skapa en ny fast ingång , gäller ingång 1 till 6 på RadioStore. Fasta
ingångar kan användas på olika sätt, se avsnittet ”Fasta ingångar”.

Ny extern ingång här defineras externa ingångar, gäller ingång 8 till 72 på RadioStore. Externa
ingångar kan vara antingen trådanslutna temperatur givare eller temperaturgivare med radiosändare. Se
avsnittet ”Externa ingångar”.

Spara grafik och inställningar den grafik som skapas till en RadioStore sparas i en speciell
fil. Med denna knapp sparas grafiken samt de övriga inställningar som gjorts.

Online kommunikation , med denna knapp upprättar du eller avbryter online kommunikation
med din RadioStore enhet. Se även ”Online kommunikation” i kapitlet om användning av
systemet.
Stäng stänger aktuellt fönster.

4.4

Externa ingångar

Börja med att se till så att listan med alla temperaturgivare med id nummer och var de monterats finns
tillgänglig.. Tänk på att alla temperaturgivare måste matas in i en följd innan programmeringen skickas till
centralenheten.
De externa ingångarna kan ställas in för antingen trådanslutna temperaturgivare eller temperaturgivare med
radiosändare. Om du vill ändra på en befintlig ingång högerklickar du på textrutan för ingången och väljer
”Inställningar” från nedanstående meny.
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Klicka på
för att lägga till en ingång och komma direkt till menyn för inställning.
Börja med att välja Ingångstyp med hjälp av rullgardinsmenyn. Det finns två ingångstyper att välja på.

Radio temp.
Digital temp.

4.4.1

Används när temperaturgivaren för över informationen med radiosignaler
Används när temperaturgivaren än ansluten till enheten med kabel.

Digital temp.

Ingången används för digitala temperaturgivare anslutna via tvåtrådsbuss.
Inställningarna är uppdelade i mindre grupper med varsin ruta.
4.4.1.1

Allmänna inställningar

Beskrivning

En beskrivning av vad ingången används till, t.ex. "Köttdisk". Maximalt 16 tecken inklusive
blanksteg får användas.

Enhet

En beskrivning av vad ingången mäter. Maximalt tio tecken inklusive blanksteg får användas i
fältet för enhet. Temperaturen visas alltid i grader Celsius.
Det finns två färdiga enhetstexter att välja på, ’C och celsi.

4.4.1.2
Givar-ID

Typberoende inställningar
Fyll i temperaturgivarens ID-nummer,12 tecken, det kan vara både bokstäver (A till F) och
siffror.
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Radio temp.

Ingången används när temperaturgivaren för över informationen med radiosignaler.

Inställningarna är uppdelade i mindre grupper med varsin ruta.

4.4.2.1

Allmänna inställningar

Beskrivning

En beskrivning av vad ingången används till, t.ex. "Köttdisk". Maximalt 16 tecken inklusive
blanksteg får användas.

Enhet

En beskrivning av vad ingången mäter. Maximalt tio tecken inklusive blanksteg får användas i
fältet för enhet. Temperaturen visas alltid i grader Celsius.
Det finns två färdiga enhetstexter att välja på, ’C och celsi.

4.4.2.2

Typberoende inställningar

Sändar-ID

Fyll i temperatursändarens ID-nummer, 8 siffror ex: [ 06033471 ]
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Trendinställningar

Trendinställningar – 500 bytes visar hur stor plats denna konfigurering tar av
minnet, vid förändring av Lagringsintervall & Max. lagringstid kommer denna fil
öka eller minska i storlek, detta kan man använda vid kontroll av max filstorlek
som ej får överstiga totalt 45000 bytes.. t.ex. 500 bytes x 36 st givare = 18000
bytes.. Skulle antalet bytes bli mer än 45000 så kan man endera minska antalet
dagar eller ändra lagringsintervallet..
Lagringsintervall

Här anges hur lång tid som ska gå mellan varje lagring av mätvärden. Skriv in
tiden i minuter eller välj från menyn.

Max lagringstid

Ange hur många dagar det ska gå innan mätvärdena i RadioStore enheten får
skrivas över. Skriv in tiden i dagar eller välj från menyn.
Kombinationen av lagringsintervall och lagringstid måste väljas så att det användbara minnet i enheten räcker.
Hur mycket minne som används beror på hur många ingångar som används totalt, hur ofta ingångarnas värde
lagras och hur ofta rapportering till PC sker. Med utgångspunkt från det måste max lagringstid väljas så att inga
mätvärden försvinner.
Vid varje lagring sparas minimivärdet medelvärdet och maximivärdet för det passerade intervallet om ingången
är av typen temperatur eller analog. För digital puls och digital tid lagras antal pulser respektive antalet sekunder
under det passerade intervallet.
Lagringsintervallet måste väljas enligt Livsmedelsverkets rekommendationer, f.n. lagring av mätvärden minst
var 4:e timme.
I bilagorna finns ett nomogram som kan användas för att välja lagringsintervall och lagringstid.
4.4.2.4 Larmgränser och Larmmeddelanden.
De inställningarna är lika oavsett typ av ingång. Se avsnitt 4.7.1 Larmgränser för beskrivning av larmgränser
och 4.10 Larmmeddelande för beskrivning av larmmeddelanden.
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Inställning av fasta ingångar

Det finns 6 fasta ingångar som alla kan användas på olika sätt, och en ingång för batterikontroll. Klicka på den
ingång som ska ställas in, någon av ingångarna 01-06 eller 07 (batteriingång). För varje ingång finns en meny
för Inställningar och en meny för Tidsstyrning av larmblockering .
Klicka på knappen

4.5.1

för att lägga till en fast ingång.

Inställningar ingång 01-06

Dubbelklicka på Inställningar för att få upp menyn.

Det finns fyra ingångstyper att välja på. Varje ingångstyp har dels några specifika inställningar beroende på typ
och dels inställningar som är lika för alla typerna.

4.5.2

Analog ingång

Ingången ansluts till en analog givare med spännings område 0-5 VDC.

Inställningarna är uppdelade i mindre grupper med varsin ruta.
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Allmänna inställningar

Beskrivning

En beskrivning av vad ingången används till, t.ex. "Grönsakskyl". Maximalt 16 tecken inklusive
blanksteg får användas.

Enhet

Här kan en beskrivning av vad ingången mäter skrivas in. Maximalt fem tecken inklusive
blanksteg får användas i fältet för enhet.
Det finns en färdig enhetstext att välja på i rullgardinsmenyn för analog givare
Volt
anger spänningen i volt
Enhetsvalet påverkar inte visningen av mätvärdet.

4.5.2.2

Typberoende inställningar

Div.konst.
Nollpunktjusteringen

För att få värdet i önskad enhet, t.ex. 1 volt till 50 % relativ fuktighet om man har
en fuktighetsmätare som ger 0 till 2 volt signal för 0 till 100% relativ luftfuktighet.
används till att justera nollpunkten i förhållande till verkligheten. Om det faktiska
mätområdet är t.ex. 2 - 7 volt, skriv in 2.0 för att få rätt mätvärden.

4.5.2.3 Larmgränser, Trendinställningar och Larmmeddelanden.
De inställningarna är lika oavsett typ av ingång. Se avsnitt 4.7.1 Larmgränser för beskrivning av larmgränser,
avsnitt 4.10 Larmmeddelanden för beskrivning av larmmeddelanden och avsnitt 4.4.2.3 Trendinställningar för
beskrivning av trendinställningar..
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Temp. (Pt1000)

För anslutning av Pt1000-givare.

Inställningarna är uppdelade i mindre grupper med varsin ruta.
4.5.3.1

Allmänna inställningar

Beskrivning

En beskrivning av vad ingången används till, t.ex. "Grönsakskyl". Maximalt 16 tecken inklusive
blanksteg får användas.

Enhet

Här kan en beskrivning av vad ingången mäter skrivas in. Maximalt fem tecken inklusive
blanksteg får användas i fältet för enhet..
Det finns två färdiga enhetstexter att välja på i rullgardinsmenyn för Pt1000-givare
°C och celsi
Enhetsvalet påverkar inte mätvärdet.

4.5.3.2 Typberoende inställningar
Nollpunktjusteringen används t.ex. för att korrigera för ledningsresistans, om den är så stor att den påverkar
mätvärdet.

4.5.3.3

Trendinställningar, Larmgränser och Larmmeddelanden

De inställningarna är lika oavsett typ av ingång. Se avsnitt 4.7.1 Larmgränser för beskrivning av larmgränser,
avsnitt 4.10 Larmmeddelanden för beskrivning av larmmeddelanden och avsnitt 4.4.2.3 Trendinställningar för
beskrivning av trendinställningar.
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Digital puls

Slutande pulser på ingången räknas, för t.ex. drifttidsmätning.

Inställningarna är uppdelade i mindre grupper med varsin ruta.
4.5.4.1

Allmänna inställningar

Beskrivning

En beskrivning av vad ingången används till, t.ex. "Kylmaskin". Maximalt 16 tecken inklusive
blanksteg får användas.

Enhet

Här kan en beskrivning av vad ingången mäter skrivas in. Maximalt fem tecken inklusive
blanksteg får användas i fältet för enhet.
Det finns tre färdiga enhetstexter att välja på i rullgardinsmenyn för Digital puls
Wh, kWh och liter.

4.5.4.2

Enhetsvalet påverkar inte mätvärdet.

Typberoende inställningar

Det finns tre typberoende inställningar för pulsingången
Div.konst.

En konstant som används för elmätare, den kan vara t.ex. 640 pulser/kWh

Startvärde

För att synkronisera med en befintlig elmätare

Maxvärde

Här anges samma siffermängd som den befintliga elmätaren, t.ex. en tresiffrig mätare ger max
1000

4.5.4.3 Trendinställningar, Larmgränser och Larmmeddelanden
De inställningarna är lika oavsett typ av ingång. Se avsnitt 4.7.1 Larmgränser för beskrivning av larmgränser,
avsnitt 4.10 Larmmeddelanden för beskrivning av larmmeddelanden och avsnitt 4.4.2.3 Trendinställningar för
beskrivning av trendinställningar.
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Digital tid

Registrerar hur många sekunder en ingång är sluten eller öppen.

Inställningarna är uppdelade i mindre grupper med varsin ruta.
4.5.5.1

Allmänna inställningar

Beskrivning

En beskrivning av vad ingången används till, t.ex. "Kylmaskin". Maximalt 16 tecken inklusive
blanksteg får användas.

Enhet

Här kan en beskrivning av vad ingången mäter skrivas in. Maximalt fem tecken inklusive
blanksteg får användas i fältet för enhet.
Det finns en färdig enhetstext att välja på i rullgardinsmenyn för Digital tid.
Sec

4.5.5.2

Enhetsvalet påverkar inte mätvärdet.

Typberoende inställningar

Det finns fyra typberoende inställningar för pulsingången.
Div.konst.

För att få totalvärdet i önskat enhet, t.ex. 3600 ger timmar (det går 3600 sekunder på en timme)

Startvärde För att synkronisera med ett befintligt räkneverk
Maxvärde

Här anges samma siffermängd som det defintliga räkneverket, t.ex. ett tresiffrigt verk ger max 1000

N.O./N.C.

Anger om mätning ska ske när ingången är sluten (N.C.), eller när den är öppen (N.O.)

4.5.5.3 Trendinställningar, Larmgränser och Larmmeddelanden
De inställningarna är lika oavsett typ av ingång. Se avsnitt 4.7.1 Larmgränser för beskrivning av larmgränser,
avsnitt 4.10 Larmmeddelanden för beskrivning av larmmeddelanden och avsnitt 4.4.2.3 Trendinställningar för
beskrivning av trendinställningar.
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Ingång 07 (Batteriingång)

Högerklicka på Ingång 07 (Batteriingång).

Det finns en meny för Inställningar och en för Tidsstyrning av larmblockering (se sidan 4-54).
4.5.6.1 Inställningar
Batteriingången används för att övervaka backupbatteriet och varna när spänningen sjunker för lågt.

4.5.6.2

Allmänna inställningar och Typberoende inställningar

Alla allmänna och typberoende inställningar är fasta för batteriingången.
4.5.6.3 Larmgränser
Här bestäms vid vilken spänningsnivå på batteriet som larmet ska aktiveras. Larmgränserna går att justera för att
passa till aktuell belastning, så att batteriet alltid räcker för larmning, innan det är helt tomt.
4.5.6.4 Trendinställningar och Larmmeddelanden
De inställningarna är lika oavsett typ av ingång. Se avsnitt 4.7.1 Larmgränser för beskrivning av larmgränser,
avsnitt 4.10 Larmmeddelanden för beskrivning av larmmeddelanden och avsnitt 4.4.2.3 Trendinställningar för
beskrivning av trendinställningar.
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Tid för testlarm/rapport

Nås via ”Tid för testlarm/rapport” i grundinställningar för enheten.
Här ställs tidpunkterna in för rapportering av mätvärdena från enheten till PC:n.

Underlag för att välja tidpunkterna för rapporteringen är trendinställningen som görs för varje ingång.
Om den ger en max lagringstid på 7 dagar, är det lämpligt att välja tidpunkterna för rapport till var 3:e dag, för
att ha reservplats för en misslyckad överföring.
För att välja var tredje dag t.ex. klockan 01:00, välj först alla månader genom att klicka på krysset under Alla
vid Månadsval så markeras alla månader.

Markera sedan i var tredje dag under Datumval för att ställa in intervallet.

Markera sedan timme 1 under Timval för att skicka rapporten 01:00. Tidpunkten kan vid behov förskjutas från
hel timme under menyn för Teleinställningar under Grundinställningar.

Om man vill prova denna funktion bör man se till att klockan i RadioStore passerar ett timskifte, annars kommer
testlarmet att utebli. Exempelvis har en test-larmtid angivits till 10:00, fördröjningen under menyn för
Teleinställningar har satts till 40 min. Testlarmstiden är alltså satt till 10:40. Om programmeringen skickas till
RadioStore kl 10:30 kommer provlarmet att utebli första dygnet, men om programmeringen sänts före 10:00
kommer testlarmet att utföras samma dygn som programmeringen sker.
Klicka på

för att spara inställningarna.
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Inställning av larmgränser och larmblockering

För att kunna ställa in larmgränser och avfrostningar korrekt bör systemet få registrera mätvärden under en tid,
c:a en vecka, där lagringintervallen bör vara ca 30 min. Dessa data ger ett underlag som används för att ställa in
larmgränser och larmblockering vid avfrostning. Detta underlag kan även användas för att justera temperaturen i
frysdiskarna. Mätvärdena kan avläsas i ett loggformulär som nås via ”Händelselogg för RadioStore och ”visa
larmperioder för ingång” i grundinställningar för enhet. För att loggformuläret skall visa några mätvärden måste
en larmgräns t.ex –15 0 C och en fördröjning = 255 minuter (maxvärde) skrivas in under analysperioden.

4.7.1

Larmgränser

Skriv in de temperaturgränser och fördröjningar som ska gälla.
Hög larmgräns

larmar när temperaturen i kyl/frys blir för hög.

Låg larmgräns

larmar när temperaturen i kyl/frys blir för låg, kan indikera felande termostater och undvika
onödig energiförbrukning.

Fördröjning

anger hur många minuter systemet ska vänta efter första indikationen innan larmet utlöses,
förutsatt att ingången hela tiden ligger utanför sin larmgräns. Den tiden bör ställas in så att minst
två mätningar hinner göras, för att säkerställa att något är fel. Om temperaturen t.ex. läses av en
gång i timmen, kan fördröjningen ställas på 70 min för att kolla två gånger innan larmet går.
Fördröjningen används även vid tidstyrd larmblockering för att förhindra larm vid avfrostning om
tiduret som styr avfrostningen är oregelbundet. Om en ingång återgår till sin normala nivå under
fördröjningstiden börjar fördröjningen om igen.
Alla fasta ingångar mäts en gång per sekund, en trådansluten temp.givare mäts per sekund d.v.s.
mätning av 30 givare tar en halv minut.
Radiotempgivare ställs individuellt in på hur ofta de ska sända mätvärden till centralen
(inställbart mellan 32 sek - 64 min här kan det vara bra att lägga in en fördröjning 35min,
sändaren skickar normalt temperatur värden var 16min).

4.7.2

Larmblockering

Larmblockering är ett sätt att undvika larm vid normala temperaturhöjningar t.ex avfrostningar.
Larmblockering för en RadioStore kan utföras på två olika sätt.
•

Ett sätt är en tidstyrd larmblockering där tiduret i RadioStore enheten styr under vilka tider en larmblockering
ska gälla.

•

Det andra sättet är automatisk larmblockering där RadioStore enheten jämför temperaturförändringarna med
en beräknad avfrostningstid. Fördelen med automatisk larmblockering är att man kommer ifrån eventuell
oregelbundenhet i tiduret, ingen hänsyn behöver tas till sommar och vintertid m.m. Dessutom motsvarar tiden
för larmblockering mer exakt den verkliga avfrostningstiden.
Tidstyrning av larmblockering.
Se avsnitt 4.8 Tidsstyrning av larmblockering

•
Automatisk larmblockering.
Se avsnitt 4.9 Automatisk larmblockering
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Tidsstyrning av larmblockering

Här definieras de tider då ett eventuellt larm ska ignoreras. Används t.ex. för att inte få larm vid avfrostning av
frysdiskar. För att tidsstyrningen av larmblockering ska fungera krävs det att avfrostning sker med ett
regelbundet intervall. Om avfrostningarna sker oregelbundet måste larmfördröjningen justeras i stället, för att
inte få larm vid avfrostning (se sidan 4-53).
Larmblockeringen fungerar på samma sätt för alla typer av ingångar.
OBS Alla tider för larmblockering gäller vintertid (normaltid), p.g.a. att tiduren som styr avfrostning normalt
inte ställs om mellan sommar och vintertid. Om programmeringen sker under sommartid måste en timme dras
ifrån, d.v.s. om avfrostning sker mellan klockan 01.00 och 03.00 på natten måste larmblockeringen ställas in
mellan 00.00 och 02.00.
RadioStore® använder sommartid mellan den sista söndagen i mars klockan 02.00 och den sista söndagen i
oktober klockan 03.00.
Här visas ett exempel på hur tidsstyrd larmblockering fungerar.
Avfrostning varje dygn
Om en frysdisk avfrostas automatiskt varje natt klockan 01:00, är det lämpligt att blockera larmet under tiden
01:00 till 03:00 varje dygn (mellan 00.00 och 02.00 om programmeringen sker under sommartid).
För att det ska fungera hela året ska alla månader markeras. Det går lättast genom att klicka på krysset under
Alla vid Månadsval.

Då alla datum ska markeras, går det lättast genom att klicka på krysset under Alla vid Datumval.

Klicka sedan på 1 och 2 under Timval för att blockera larmet i två timmar.

Så här ska det se ut med de inställningarna.

Klicka på

för att spara inställningarna.
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Automatisk larmblockering

Här erbjuds ett alternativ till ”Tidstyrning av larmblockering”. Automatisk larmblockering ger möjlighet att
hantera avfrostningarna utan att använda klockfunktionen (tiduret).
Programfunktionen i den nya hanteringen är individuellt programmerbar för varje ingång som är kopplad till
givare, trådanslutna alternativt radiosändare, och speciellt anpassad för problematiken kring avfrostning som en
del av den normala driften av kylanläggningar och frysanläggningar.
Den nya funktionen kräver att man under inkörningsperioden efter installationen analyserar mätvärden från
varje ingång och bestämmer ett medelvärde för hur länge en avfrostning orsakar att temperaturen ligger över
larmgränsen. Detta värde kallas normaltid och ska användas som larmfördröjning.
Mätvärdena (periodlängd) kan avläsas i loggformuläret för respektive ingång. (se nedanstående bild)
Loggformuläret nås via ”Händelselogg för RadioStore” och ”larmperioder för ingång” i grundinställningar för
enhet.

Därefter gör man en bedömning hur mycket den tiden kan förlängas under olika extrema driftsförhållanden utan
att det är onormalt. Detta värde kallas förlängning och används som parameter i den nya programfunktionen.
När förlängningen är bestämd kan den delas upp i ett antal lika stora perioder.
Exempel:
Den aktuella enheten har en hög larmgräns = -15,0 0C
Analysen ger att normaltid är 50 min.
Man bedömer att rimlig förlängning är 20 min.
Man väljer att dela upp förlängningen i 4 perioder om 5 min. vardera.
Inställningen för den aktuella enheten blir då enligt nedanstående.

Avsnitt 4.9.1 till 4.9.4 Programlogik visar några möjliga händelseförlopp när RadioStore enheten är
konfigurerad enligt ovanstående exempel. Avsnitt 4.9.5 Analys visar en analys av ett larmmeddelande via
SMS/Personsökare.
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Programlogik vid direkta larm

Detta visar ett möjligt händelseförlopp när systemet är konfigurerat enligt exempel på sid 4-20 och orsaken till
att temperaturen går över larmgränsen inte är en avfrostning utan t.ex. ett strömavbrott.
Temp

Larm ( Typ A )

C Max
B
Hög larmgräns

Tid
T(b)

T(c)
Normaltid

Förlängning

T(b) = Tidpunkt då hög larmgräns passeras
T(c) = Tidpunkt då larmfördröjning går ut.

SMS / Personsökare
Vidstående textruta visar hur ett larm kan ser ut om mottagaren
är en GSM-telefon (Telia GSM text).
Förklaring av texten i meddelandet visas på sidan 4-34

Kalles Livs
991019 21:05:30
Frysdisk Glass
Högt larm !!!!
A
max -3.2 C’
==============
991019 21:07:45
Högt larm !!!!
- 3.0 C’

Tidpunkt

Programlogiskt beslut

T(c)

Eftersom temperaturen är stigande är det inte troligt att orsaken är en
avfrostning, därför utlöses larm direkt.
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Programlogik avfrostning med kompressorhaveri

Detta visar ett möjligt händelseförlopp när systemet är konfigurerat enligt exempel på sid 4-20 och kompressorn
upphör att fungera i samband med avfrostning.
Temp

Max

Larm ( Typ B )
C

E
D

A

B
Hög larmgräns

Tid
T(a)

T(b)

T(c)

T(d)

Normaltid

T(a) = Tidpunkt
T(b) = Tidpunkt
T(c) = Tidpunkt
T(d) = Tidpunkt
T(e) = Tidpunkt

T(e)

Förlängning

då avfrostning startar
då hög larmgräns passeras
då larmfördröjning går ut.
då Period 1 slutar och Period 2 startar
då Period 2 slutar
SMS / Personsökare

Vidstående textruta visar hur ett larm kan ser ut om mottagaren
är en GSM-telefon (Telia GSM text).
Förklaring av texten i meddelandet visas på sidan 4-34

Kalles Livs
991019 21:05:30
Frysdisk Glass
Högt larm !!!!
B
max 2.7 C’
==============
991019 21:07:45
Högt larm !!!!
- 3.2 C’

Tidpunkt

Programlogiskt beslut

T(c)
T(d)

Eftersom temperaturen är fallande startar förlängning 1 period
Eftersom temperaturen är fallande men fortfarande över larmgränsen
startar förlängning 1 period
Eftersom temperaturen är stigande inom perioden orsakas larm direkt

T(e)
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Programlogik vid felbedömd förlängning

Detta visar ett möjligt händelseförlopp när systemet är konfigurerat enligt exempel på sid 4-20 men man har
felbedömt den nödvändiga förlängningen.
Temp

Max
Larm ( Typ C )

A

B
Hög larmgräns

Tid
T(a)

T(b)

T(c)

T(d)

Normaltid

T(a) = Tidpunkt
T(b) = Tidpunkt
T(c) = Tidpunkt
T(d) = Tidpunkt
T(e) = Tidpunkt
T(f) = Tidpunkt
T(g) = Tidpunkt

T(e)

T(f)

T(g)

Förlängning

då avfrostning startar
då hög larmgräns passeras
då larmfördröjning går ut.
då Period 1 slutar och Period 2 startar
då Period 2 slutar och Period 3 startar
då Period 3 slutar och Period 4 startar
då Period 4 slutar
SMS / Personsökare

Vidstående textruta visar hur ett larm kan ser ut om mottagaren
är en GSM-telefon (Telia GSM text).
Förklaring av texten i meddelandet visas på sidan 4-34

Kalles Livs
991019 21:05:30
Frysdisk Glass
Högt larm !!!!
C
max 2.7 C’
==============
991019 21:07:45
Högt larm !!!!
- 13.2 C’

Tidpunkt

Programlogiskt beslut

T(c)
T(d)

Eftersom temperaturen är fallande startar förlängning 1 period
Eftersom temperaturen är fallande inom perioden men fortfarande över
larmgränsen startar förlängning 1 period
Samma som vid T(d)
Samma som vid T(d)
Eftersom temperaturen inte har återgått under larmgränsen orsakas larm

T(e)
T(f )
T(g)

4-58

Manual: Radiostore
Utfärdad av:

4.9.4

Kapitel: Driftsättning
Godkänt av:
Gäller från

Dokumentnr: 4000
Utgåva:

Programlogik vid förlängd avfrostning

Detta visar ett möjligt händelseförlopp när systemet är konfigurerat enligt exempel på sid 4-20 och extrema
driftsförhållanden medför en avfrostning som pågår längre än normalt, men en riktig bedömning av den
nödvändiga förlängningen förhindrar att larm utlöses.
Temp

Max

Inget larm !
A

B
Hög larmgräns

Tid
T(a)

T(b)

T(c)
Normaltid

T(a) = Tidpunkt
T(b) = Tidpunkt
T(c) = Tidpunkt
T(d) = Tidpunkt
T(e) = Tidpunkt
T(f) = Tidpunkt
T(g) = Tidpunkt

T(d)

T(e)

T(f)

T(g)

Förlängning

då avfrostning startar
då hög larmgräns passeras
då larmfördröjning går ut.
då Period 1 slutar och Period 2 startar
då Period 2 slutar och Period 3 startar
då Period 3 slutar och Period 4 startar
då Period 4 slutar

Tidpunkt

Programlogiskt beslut

T(c)
T(d)

Eftersom temperaturen är fallande startar förlängning 1 period
Eftersom temperaturen är fallande men fortfarande över larmgränsen
startar förlängning 1 period
Samma som vid T(d)
Samma som vid T(d)
Eftersom temperaturen har återgått under larmgränsen orsakas inget
larm.

T(e)
T(f )
T(g)
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Analys av meddelande via SMS / Personsökare

Meddelandet kan riktas till mottagare som klarar 160 tecken.
Textmeddelande
Kalles Livs
installerad
991019 21:05:30

Frysdisk Glass

Högt larm !!!!

Text som identifierar var centralenheten är installerad

Tidpunkt när larm utlöstes i centralenheten

Text som beskriver den mätpunkt som orsakat larm

Visar vilket tillstånd som orsakat larmet.

Visar vilken av tre huvudtyper(A,B,C) som
programlogiken anser att larmet tillhör.

C

Max

2.3 C’

Den högsta temperatur som uppmätts på ingången
sedan larmgränsen passerats.
Visar att här slutar beskrivningen av larmet.
Tidpunkt för senaste mätning på ingången

991019 21:09:45
Senaste tillstånd hos ingången
Högt larm !!!!
Senaste mätvärde från ingången
- 11.7 C’

4.9.6

Bedöming av olika larmtyper

Metoden att indela larm i olika typer (A,B,C) används bara vid larm för hög temperatur, och syftar till underlätta
bedömningen av vilka åtgärder ett larm kräver.
Larm av A kan orsakas av t.ex strömavbrott och kräver normalt en åtgärd av något slag.
Larm av typ B kan orsakas av t.ex kompressorhaveri och kan också kräva någon åtgärd men har lägre prioritet
än ett A larm
Larm av C typ kan orsakas av felbedömd förlängningstid och har lägre prioritering än A och B larm.
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Larmmeddelanden

Standardinställningen är att systemet skapar ett meddelande vid larm. Om man istället vill sända ett eget
meddelande via t.ex GSM Text markeras cirkeln till vänster om Meddelandenr och aktuellt meddelandenummer
skrivs in i rutan till höger. Det rekommenderas att använda de automatiskt skapade larmmeddelandena eftersom
all väsentlig information såsom klockslag, ingång, larmtyp m.m. då kommer med. Hur egna meddelanden
skapas beskrivs nedan.

4.10.1 Egna Larmmeddelande
Nedanstående meny nås via ”Larmmeddelande” i grundinställningar för enheten.
Här kan egna larmmeddelanden skrivas in. Att samla alla meddelanden på en plats i stället för att de skrivs in
vid varje mätingång, gör det enklare att använda samma meddelande till många ingångar. Vilket meddelande
som ska skickas iväg skrivs in på respektive ingångs meny (Se ovanstående)
Om meddelanden skall sändas via Minicall Numerik så måste egna meddelanden skapas ( som består av
siffrorna 0-9, maxlängd 15 tecken)

för att skapa ett nytt meddelande. Skriv in meddelandet i textrutan till
Klicka på
höger. Teckenräknaren längst ner till höger håller reda på hur många tecken meddelandet innehåller.
Meddelandet får ett ordningsnummer ex. ”Meddelande 01”
Klicka på

när meddelandet är klart.

Klicka på
för att skapa ytterligare ett meddelande. Meddelandet får ett
ordningsnummer ex. ”Meddelande 02” o.s.v.
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4.11 Inställning av Larmmottagare
Nås via ”Mottagarinställningar för RadioStore” i grundinställningar för enheten.
Alla uppgifter om larminställningar, vart respektive larm och rapportering ska gå och i vilken ordning de olika
larmanropen ska ske fylls i här.
Menyn för mottagarinställningar är indelad i tre huvuddelar: Destinationslistor , Larmtyper och Larmmottagare.

4.11.1 Destinationslistor
4.11.1.1 Destinationer
En destinationslista kan bestå av upp till max .10 destinationer (eller ingen destination alls). Destinationslistan
är en lista på åtgärder som RadioStore skall utföra vid larm.
När en larmmottagare har valts och dess parametrar ställts in skapas en destination. En RadioStore fr.o.m. ver.
3.00 kan innehålla upp till 31 olika destinationer. Dessa destinationer kan fördelas valfritt på
destinationslistorna för de olika larmtyperna. Destinationslistan för ”Systemlarm-dag” kan t.ex. innehålla 2
destinationer och ”Övriga driftlarm-dag” kan innehålla 10, vi får då sammanlagt 12 destinationer.PCprogrammet håller reda på hur många destinationer som skapats , du kan se dem i fönstret ”Antal destinationer”.
En larmmottagare kan förekomma i flera listor och fortfarande räknas som en destination, detta förutsätter att
alla dess parametrar är lika. Om vi t.ex. använder larmmottagaren ”PC via RS-232” i två olika
destinationslistor, i listan för ”Hög temp. Larm-dag” och i listan ”Låg temp. Larm-natt”, kommer denna larmtyp
att räknas som en destination eftersom dess parametrar är lika. Om vi däremot hade valt larmmottagaren
”Vanlig telefon” och matat in olika telefonnummer så får vi två destinationer. Detta illustreras av bilden ovan
där det står ”6 Destinationer av 31” trots att 10 st fält är ifyllda.
Vid larm går RadioStore igenom destinationslistan för larmtypen så fort som möjligt, i ovanstående bild så
startas båda utgångarna och fördröjningen i stort sett samtidigt. Exemplet på nästa sida baserar sig på
ovanstående bild och med 15 min. aktiv tid på Utgång 1, 30 min. aktiv tid på Utgång 2 och
45 min aktiv tid på Fördröjningen . Detta ger följande olika larmsekvenser:
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4.11.1.2 Destinationslista Test
1
2

Modemet ringer upp det angivna numret och lämnar ett meddelande eller för över mätvärden från
RadioStore enheten.
RadioStore enheten lämnar ett meddelande eller för över mätvärden via lokal port (RS232)

4.11.1.3 Destinationslista Hög temp.larm-Dag
1

Utgång 1 aktiveras i 15 minuter

2

Utgång 2 aktiveras i 30 minuter (samtidigt som utgång 1)

3

Fördröjningen som startar samtidigt som utgångarna gör att ingenting mer händer förrän 45 minuter efter att
larmet aktiverades

4

Telia GSM Text ringer upp det nummer som angivits och lämnar ett meddelande

5

Modemet ringer upp en PC och lämnar ett larmmeddelande

4.11.1.4 Destinationslista Hög temp.larm-Natt
1

Telia GSM Text ringer upp det nummer som angivits och lämnar ett meddelande

2

Modemet ringer upp en PC på det angivna numret och lämnar ett larmmeddelande

3

Utgång 2 aktiveras i 30 minuter

4.11.2 Larmtyper
Det finns 13 olika larmtyper i RadioStore från ver. 3.00:
Test
Denna lista utförs vid rapportering d.v.s för att föra över mätvärden från
RadioStore-enheten till PC:ns databas och även för regelbunden
funktionskontroll. Se även avsnittet ”Tid för testlarm/rapport”.
Hög temp.larm-Dag
Denna lista kommer att utföras när ett högt temperaturlarm under dagtid
uppstår. Gäller alla temperaturlarm d.v.s. PT-1000, Radio-givare eller
trådgivare. För inställning av dag/natt tid se avsnittet ”Dagtid vardagar”.
Hög temp.larm-Natt
Denna lista kommer att utföras när ett högt temperaturlarm under natt-tid
uppstår. Gäller alla temperaturlarm d.v.s PT-1000, Radio-givare eller
trådgivare. För inställning av dag/natt tid se avsnittet ”Dagtid vardagar”.
Hög temp.larm-åter
Denna lista kommer att utföras när ett högt temperaturlarm uppstått och
temperaturen sedan gått tillbaka under larmgränsen som definierats under
”Hög larmgräns” för ingången .
Låg temp.larm-Dag
Denna lista kommer att utföras när ett lågt temperaturlarm under dagtid
uppstår. Gäller alla temperaturlarm d.v.s PT-1000, Radio-givare eller
trådgivare.
Låg temp.larm-Natt
Denna lista kommer att utföras när ett lågt temperaturlarm under natt-tid
uppstår. Gäller alla temperaturlarm d.v.s PT-1000, Radio-givare eller
trådgivare. För inställning av dag/natt tid se avsnittet ”Dagtid vardagar”.
Låg temp.larm-åter
Denna lista kommer att utföras när ett lågt temperaturlarm uppstått och
temperaturen sedan gått tillbaka över larmgränsen som definierats under
”Låg larmgräns” för ingången .
Övriga driftlarm-dag
Till övriga driftlarm räknas larmtyperna: Digital puls, Analog ingång och
Digital tid. Om någon av dessa larmar under dagtid kommer denna
destinationslista att utföras.
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Om någon av ovanstående larmtyper (se Övriga driftlarm-dag ) larmar under
natt-tid kommer denna destinationslista att utföras.
Om någon av ovanstående larmtyper (se Övriga driftlarm-dag ) larmar och
sedan återgår till normalläge kommer denna lista att utföras.
Till systemlarm räknas följande fel: Alarm på batteriingången (ing. 7) , Alarm
om givare inte kunnat läsas av på 3 timmar. Vid ett sådant larm under dagtid
kommer denna destinationslista att uföras.
Om någon av ovanstående larmtyper (se Systemlarm-dag ) larmar under natttid kommer denna destinationslista att utföras
Om någon av ovanstående larmtyper (se Systemlarm-dag ) larmar och sedan
återgår till normalläge kommer denna lista att utföras.

4.11.3 Larmmottagare
Här fylls uppgifterna i för de larmmottagare som ska användas. Det finns 18 typer av larmmottagare.
Varje larmmottagare har olika parametertyper att ställa in och fylla i värden på. En del larmmottagare har inga
parametrar, några har en parameter och ytterligare några har flera parametrar. En del larmmottagare är alltid
tillgängliga, medan en del är landsberoende.
För att skapa en destinationslista börjar du med att klicka i position 1 för den destinationslista du önskar ändra.
Välj sedan larmmottagare för denna position genom att klicka på rullgardinsmenyn i rutan ”Typ av mottagare” .
Fyll sedan i värdet (eller värdena för de som har flera parametertyper), t.ex. minuter eller nummer, i fältet
LARMMOTTAGARE.
Gå vidare och ställ på samma sätt in så många larmmottagare som önskas, om en destinationslista lämnas tom
kommer RadioStore inte att uföra någon åtgärd vid denna typ av larm.
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4.11.3.1 ”Obligatorisk” och ”Kvittera vid OK”
I rutan ”Typ av mottagare” finns även, till vissa larmmottagare, alternativen ”Obligatorisk” och ”Kvittera vid
OK”. Om du väljer alternativet ”Kvittera vid OK” för en larmmottagare kommer destinationslistan, vid larm, att
avbrytas om RadioStore får ett OK från larmmottagaren. ”Obligatorisk” innebär att larmmottagaren
(destinationen) i fråga alltid skall utföras även om den destination som är före i destinationslistan är kvitterande.
I exemplet nedan har vi skapat en destinationslista för ”Hög temp.larm-dag”. Vid högt temperaturlarm skall
RadioStore först ringa till en larmcentral med P100 protokoll, ett s.k. primär nummer. Nästa uppgift är att ringa
ytterligare ett P100, ett s.k. sekundärnummer.
Bägge dessa destinationer har parametern ”Kvittera vid OK” ifylld, vilket innebär följande: om RadioStore får
kvittens av den första larmcentralen så kommer den ej att ringa upp den andra. Som tredje destination har vi
Telia Minicall, och denna har parametern ”Obligatorisk” ifylld, i detta fall kommer RadioStore alltid att ringa
till Minicall oavsett om larmcentral 1 eller 2 har kvitterat eller ej.

4.11.3.2 Alltid tillgängliga
Utgång 1 (2)

Utgångarna används för att koppla in en larmsignal, t.ex. varningsfyr eller siren.
Utgångarna har två parametertyper. Det är hur många minuter utgången ska vara aktiverad vid larm och om den
skall vara obligatorisk eller ej.
Fördröjning

Precis vad det låter, en fördröjning mellan andra larmåtgärder.
Fördröjningen har två parametertyper att fylla i. Det är hur många minuter systemet ska vänta innan nästa steg i
larmlistan aktiveras och om den skall vara obligatorisk eller ej.

Skickar ett larm till en modemansluten PC, med StoreControl programmet igång. Ett larmmeddelande syns då
på skärmen. Om PC via modem finns i testlarm-listan sker en rapportering av alla mätvärden till PC:n vid den
tid som väljs i ”Tid för testlarm/rapport”.
Skriv in telefonnumret till PC:ns modem. Skriv riktnumret och telefonnumret i en följd. Kryssa i ”Obligatorisk”
ifall du önskar det.
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PC via RS232

Skickar ett larm till en kabelansluten PC, med StoreControl programmet igång. Ett larmmeddelande syns då på
skärmen. Om PC via RS232 finns i testlarm-listan sker en rapportering av alla mätvärden till PC:n vid den tid
som väljs i ”Tid för testlarm/rapport”.
Inga parametrar att fylla i.
Vanlig telefon ( DTMF-kvittering )
OBS! denna destinationstyp kräver att DTMF-krets finns monterad på din RadioStore.

RadioStore ringer det telefonnummer du matar in och spelar tonsekvenser, du har då 1 minut
på dig att kvittera med en tonvalstelefon. Kvittering sker i pausen mellan de tonsekvenser som
spelas. Du kvitterar med uppringande RadioStores "Lösenord". Exempelvis kvitterar du en
RadioStore med lösenord "1234", som är uppstartsvärdet.
När larmet är kvitterat spelar RadioStore en annan sekvens av toner, för att bekräfta.
Det finns även möjlighet att "mot ringa" och avbryta destinationslistan, det förutsätter
dock att man har lämpliga fördröjningar i destinationslistan.
När man ringer upp RadioStore för att avbryta ett larm, svarar den och väntar 4 sekunder på en DTMF ton.
Avge en DTMF-ton (vilken som helst) från din tonvalstelefon, avvakta tills RadioStore börjar spela
tonsekvenser och kvittera sedan (med t.ex. 1234) i pausen mellan dessa. Om du inte hinner trycka på någon
knapp inom 4 sekunder startar modemet och du måste lägga på och vänta en minut innan nästa försök att ringa
till RadioStore.
DTMF-kretsen svarar en ringsignal innan modemet skulle ha svarat, om man t.ex. har valt antal ringsignaler till
4, i ”Antal ringsignaler före svar” under grundinställningar i StoreControl PC, svarar DTMF-kretsen efter 3
ringsignaler.
Denna larmmottagare har även valen ”Obligatorisk” och ”Kvittera vid OK” .
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4.11.3.3 Överföring av larm med P100 - protokoll till larmcentral

Obs! Denna funktion kräver monterad DTMF-krets på din RadioStore.
Telefonnummer
Telefonnumret till P-100 mottagaren. Alla siffror skrivs in i en följd utan mellanrum.
Larmkod

Den 8-siffriga larmkod som du fått av larmcentralen, om det är färre än 8 siffror fyller
du upp med 0:or före så att det totalt blir 8 siffror.

Dessutom kan du fylla i alternativen ”Obligatorisk” , ”Kvittera vid OK” och ”Ingångsnummer i kod”.
Om du väljer alternativet ”Ingångsnummer i kod” kommer RadioStore vid larm att automatiskt byta ut de två
sista siffrorna i larmkoden mot larmande ingångsnummer. Om t.ex. ingång 11 larmar och vi har inställningar
enligt bilden ovan får larmcentralen följande kod: 12345611, och när ingång 2 larmar blir koden 12345612.

4.11.3.4 Larm till serieskrivare
Denna destinationstyp skall du endast välja om du har en serieskrivare kopplad till din RadioStore. Om du väljer
denna i en destinationslista så skrivs larmande temperatur ingångar (endast digitala tråd och radiogivare) ,
datum och tid samt aktuella mätvärden ut på skrivaren. Det naturliga valet är att lägga serieskrivare
destinationen först i larmlistor för hög och låg temperatur larm.
För att få periodiska utskrifter s.k dagrapporter skall man använda kommandon via
tangentbordet på RadioStore, se avsnittet som i detalj beskriver detta.
4.11.3.5 Tillgängliga i Sverige

Telia Minicall Text (via modem, kräver sändarabonnemang)

Ringer upp ett Minicallnummer och lämnar ett meddelande i textform.
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Telia Minicall Num (via modem, kräver sändarabonnemang)

Ringer upp ett Minicallnummer och visar ett numeriskt meddelande.
Telia Minicall Text och Telia Minicall Num har fem parametrar att fylla i.
Mottagarnummer
Telefonnumret, 10 siffror inklusive riktnummer, till den sökare som ska ringas upp
vid larm. Alla siffror skrivs in i en följd utan mellanrum.
Sändarnummer
Det abonnentnummer som fås vid teckning av sändarabonnemang. Består av 6
siffror.
Sändarlösen
Ett lösenord på 4-8 tecken, fås vid tecknandet av sändarabonnemang.
Legitimering
Förvalt värde är 000, ändras om mottagaren har legitimerad sökning.
Telefonnummer
Normalt till Telias Minicalltjänst som är förvalt. För att ringa genom växel måste
0W läggas till före numret, om det inte redan är valt i teleinställningarna (se sid 436).
4.11.3.6 Telia GSM Text

Ringer upp en GSM-telefon och lämnar ett meddelande i textform.
Mottagarnummer

Telefonnumret till den GSM-telefon som ska ringas upp. Alla siffror ska skrivas in
i en följd utan mellanrum.

Telefonnummer

Till telias modempool, 0740930000. För att gå genom växel måste 0W läggas till
först i numret.
Obs! Om man har valt ”Slå nolla för linje” eller ändrat uppringningsprefixet till
”ATDT0W” under PC-programmets meny ”Teleinställningar” (se sid 4-5) ska inte
0W läggas till.

4.11.3.7 Tillgängliga i Norge
Tele-Mobil PS-Text

Ringer upp en personsökare och lämnar ett meddelande i textform.
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Tele-Mobil PS-Num

Ringer upp en personsökare och visar vilket nummer som söker.
Tele-Mobil GSM Text

Ringer upp en GSM-telefon och lämnar ett meddelande i textform.
Tele-Mobil PS-Text, Tele-Mobil PS-Num och Tele-Mobil GSM Text har två parametrar
Mottagarnummer

Telefonnumret till den GSM-telefon som ska ringas upp. Alla siffror ska skrivas in
i en följd utan mellanrum.

Telefonnummer

Till TeleNor modempool. För att gå genom växel måste 0W läggas till först i
numret.
Obs! Om man har valt ”Slå nolla för linje” eller ändrat uppringningsprefixet till
”ATDT0W” under PC-programmets meny ”Teleinställningar” (se sid4-36) ska
inte 0W användas först i telefonnumret.

OBS!
Tele-Mobil PS-Tekst och PS-Tall (numerik) använder UCP-protokoll via telefonnummer "96890060" i Norge.
Det finns även en modemingång på telefonnummer 96890050 men den använder det s.k. TAP-protokollet som
RadioStore inte stödjer f.n.
Tele-Mobil GSM-Tekst använder UCP-protokollet via telefonnummer 90002198.

4.12 Underlag för temperatur optimering
I samband med att systemet driftsätts och larmgränser och larmblockering för avfrostning ställts in har
temperaturen i kyl och frysdiskar registrerats. Eftersom bara några enstaka graders ändring av temperaturen i
framförallt frysdiskar kan innebära betydande energi besparingar kan informationen om temperaturerna i kyl
och frysdiskarna eventuellt användas till att höja temperaturen och därmed minska energiförburkningen. I och
med att ett larmsystem finns installerat kan temperaturmarginalerna krympas.

4-69

Manual: Radiostore
Utfärdad av:

4.13

Kapitel: Driftsättning
Godkänt av:
Gäller från

Dokumentnr: 4000
Utgåva:

Programmering av RadioStore enhet

När alla inställningar är gjorda skall programmeringen sändas till den aktuella centralenheten.
Klicka på

och nedanstående meny visas

Här skapas en programfil med de ändringar som gjorts lokalt på
hårddisken (gäller vid kompletterande programmering)
Här skapas en programfil med alla inställningar lokalt på
hårddisken(gäller vid grundprogrammering av ny RadioStore)
Kommunikation skapas mellan PC och centralenhet via modem.
Centralenheten rapporterar sina ev. inställningar och programfilen
sänds till centralenheten.
Kommunikation skapas mellan PC och centralenhet via lokal
port.(normala kommunikationssättet vid grundprogrammering)
Centralenheten rapporterar sina ev. inställningar och programfilen
sänds till centralenheten.

4.13.1 Grundprogrammering av ny centralenhet

Klicka på
Klicka på

Programmeringen är klar
Kontrollera att alla ingångar finns med i centralenhetens display
Kompletterande programmering av en centralenhet
Klicka på

Klicka på

Den kompletterande programmeringen är klar
Kontrollera att alla ingångar finns med i centralenhetens display
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4.14 Systeminställningar
Klicka på

och

i huvudmenyn.

Nedanstående formulär visas

Vid öppnande av enheten kopplas förbindelsen
automatiskt upp via modem eller kabel.

Ger en grafisk bild på utnyttjat minne och
återstående minne när inställningarna sparas.
Ger utökade sökfunktioner i PC-loggfil, möjliggör
t.ex sökning på enbart larm eller enbart rapport.

Klicka på

Avgör om PC-programmet skall ställa klockan i de
enheter som rapporterar.
Denna inställning är gemensam för alla enheter ,
normalt är denna ruta markerad.
Är flera PC-program inblandade bör man bestämma
sig för vilket PC-program som skall ställa klockan.

Klicka på

Visar larmfönster på PC-skärmen vid larm.
Om programmet är minimerat, maximeras det och
får fokus vid larm.
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Felsökning
Loggfil

Information om ett antal händelser i Radio Store enheten och PC programmet lagras i en loggfil.
Loggfilerna kan öppnas via Arkiv menyn. Informationen i denna loggfil kan vara av stor hjälp vid
eventuell felsökning.

5.2

Givarslingor

Om värdet för en trådgivaringång visar ”Aldrig avläst” efter att systemet varit i drift några minuter
kontrollera följande:
1. Om RadioStore-centralen visar meddelandet ”Dålig busskabel” i utgångsläget för displayen betyder
det att kapacitansen i kabeln är för hög eller att ledarna i kabeln är kortslutna någonstans. Prova att
ta bort delar av givarslingorna tills meddelandet försvinner, på den borttagna delen finns då en
kortslutning. Om meddelandet ”Dålig busskabel” finns kvar trots att kontakten för givarslingan
lossas från anslutningen på kretskortet är felet förmodligen ett komponentfel på kretskortet –
kontakta din återförsäljare.

Dålig busskabel
971021 14:34:15
2. Om en skarv är dåligt utförd eller kabeln är av, saknas värden för en eller flera givare. Kontrollera
om de givare som inte fungerar sitter på samma gren av slingan. Mät att det finns 5 volt DC
mellan ledarna i viktiga skarvpunkter. Om bara en givare saknas mät i den skarv som sitter
närmast givaren (signalen kan fladdra till lite mellan 0 och 5 volt om mätinstrumentet är snabbt).
3. Kontrollera att det serienummer som finns märkt på givaren överensstämmer med det
serienummer som är angivet i programmeringen.
4. Om allt övrigt verkar fungera ta lös den felande givaren och kontrollera serienummret enligt testet
på sidan.
RadioStore-centralen larmar om inget nytt mätvärde inkommit inom 3 timmar.
Det finns även en systemmeny för avläsning av busskabelns kapacitans, denna meny återfinns om man
från någon ingång trycker "vänsterpil" 2 gånger och därefter "nedåt-pil" eller "uppåt-pil" några gånger
, se avsnittet "Menyer". Kapacitansen anges i 5 steg, "Väldigt låg", "Låg", "Bra", "Hög" samt "För
hög".
Om RadioStore har problem med att läsa en eller flera givare kontrolleras följande:
Om kapacitansen anges vara ”Väldigt låg” saknas förmodligen kondensatorn på 47 nF som normalt
ska sitta monterad på skruvplinten vid ingången ”RS485/COM2”. Montera kondensatorn och prova
igen.
Om kapacitansen anges vara ”För hög” kan det finnas en kortslutning på kabeln, en felvänd givare
eller också använder man väldigt långa kablar. Om man vet att kablarna är väldigt långa kan man
försöka ta bort kondensatorn på 47 nF som normalt ska sitta monterad på skruvplinten vid ingången
”RS 485/COM2”.
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Radiogivare

Om värdet för en Radioingång visar ”Aldrig avläst”
Mjölkkyl höger
Aldrig avläst
efter att systemet varit i drift någon timme kontrollera följande:

1. Om RadioStore-centralen visar meddelandet "Fel på radioin XX" i utgångsläget för displayen
beror det på att sändaren inte kan läsa temperaturen från temperaturgivaren.

Fel på radioin 15
971021 14:34:15
2. Att batterispänningen över sändarens batteri är c:a 9 volt.
3. Kontrollera att den identitet som finns märkt på sändarens låda överensstämmer med den identitet
som är angiven i programmeringen.
4. Prova att flytta sändaren närmare centralen, eller så att det finns fri sikt mellan sändaren och
centralen, om ni misstänker att räckvidden kan vara problemet. Sändarens räckvidd beror mycket
på störningsmiljön men ska normalt vara ett par hundra meter.
5. När RadioStore-centralen tar emot ett radiomeddelande visas en antennsymbol ”¥” i nedre högra
hörnet av displayen i utgångsläget, under en sekund. Om det bara finns en sändare som sänder och
antennsymbol dyker upp, men temperaturvärdet inte uppdateras, kan identiteten på lådan vara
felmärkt.

-Dagkoppling971021 14:34:15¥
OBS Om avståndet mellan centralen och sändaren är mindre än 2 meter kan mottagaren överstyra så
att inte meddelandet tas emot. Om ni vill prova sändaren närmare centralen kan ni temporärt ta lös
antennen från centralenheten. Se även avsnittet " Identifiering av radio givare " vilket kan vara till
hjälp vid felsökning.
RadioStore-centralen larmar om inget nytt mätvärde inkommit inom 3 timmar.

5.4

Pt-1000

•

Om det avlästa mätvärdet visar –50,8 º Celsius fast det borde visa en varmare temperatur eller om
det avlästa mätvärdet visar +151,8 ’C fast det borde visa en kallare temperatur kontrollera
följande:
1. Att bygeln sitter över stiftlisten vid den aktuella ingången.
2. Ta loss givaren och mät resistansen som ska vara 1000 ohm vid 0 º Celsius, 1078 ohm vid +20 º
Celsius och 922 ohm vid -20 º Celsius.
3. Mät spänningen över ingången, den ska vara 5 volt med givaren borttagen och c:a 2 volt vid 0 º
Celsius med ansluten givare.
4. Kontrollera inställningarna för nollpunktsjustering i programmeringen.
RadioStore-centralen larmar för saknat värde om mätvärdet under 3 timmar varit under –50 º Celsius
eller över +150 º Celsius
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Bilagor
CHECKLISTA 1

.

Planering av installation, Cetronic RadioStore System

Datum:………………

Butikens namn:

………………………………………………………

Kontaktperson:

………………………………………………………

Adress:

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Telefonnummer:

………………………………………………………

Faxnummer:
………………………………………………………
Kopiera ritning / skissa upp butikens aktuella layout med diskar och gondoler.
1. Föreslå lämplig placering av centralenhet (se även pkt 6), markera på ritning eller skiss.
2. Inspektera - tillsammans med butiksansvarig - diskar, gondoler och eventuella kylrum, fastställ
antal temperaturgivare för trådanslutning respektive radio.
Lista vad butiksansvarig vill benämna de olika diskarna och gondolerna, t.ex. ”Köttfrys 4”,
”Mejerikyl vänster” etc. Blankett för denna listning är bifogad denna checklista och skall senare
användas vid installation och driftsättningen. Markera också dessa benämningar på ritningen eller
skissen då även dessa uppgifter skall användas vid installation och driftsättning.
3. Uppskatta erforderlig längd busskabel för anslutning av temperaturgivarna till centralenhet. Lägg
till 15% som marginal.
4. Säkerställ att separat telelinje finns tillgänglig eller beställs av butiksansvarig och blir installerad
och framdragen till centralenheten.
5. I de fall centralenheten skall anslutas till en PC, säkerställ att denna uppfyller nedanstående
systemkrav:
• Microsoft Windows 95/98 operativsystem, Win NT och Win 2000.
• Min. Datorkrav = Pentium
• Min. 16 Mb RAM-minne, rekommenderat 32 Mb.
• Min. 200 Mb ledigt hårdiskutrymme .
• VGA eller kompatibelt grafikkort med högre upplösning.
• CD-ROM läsare eller 3,5” Diskettstation (beroende på beställning).
• Microsoft mus eller kompatibelt pekdon.
6. Max längd på RS 232-kabel ( = modemförlängningskabel ) mellan PC och centralenhet är 15 m.
7. Informera butiksansvarig om att diskarna och gondolerna skall vara urplockade under del av
installationsfasen och att butikspersonal bör göras tillgänglig för detta.
Tumregel: Räkna med att mekanisk monteringstid / givare i urplockad disk eller gondol kommer
att vara ~ 1/2 timme, m.a.o, en frysgondol med 3 givare bör vara urplockad under ~ 90 minuter.
Med mekanisk monteringstid avses att temperaturgivarens kabel ännu inte är elektriskt klammad i
disken eller gondolen och inte ansluten till butikens busskabel.
8. Informera butiksansvarig om installationsfasen och kom överens om en lämplig tidpunkt för
denna. På samma sätt diskuteras driftsättningen efter det att telefonlinjen är installerad.
9. Vid driftsättningen sker också utbildning av de personer i butiken som kommer att arbeta med
RadioStore systemet. Då kommer vidare användarmanualen att presenteras och överlämnas.
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CHECKLISTA 2

Driftsättning Cetronic RadioStore System.

Datum:………………

Butikens namn:
Kontaktperson:
Adress:

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Telefonnummer:
………………………………………………………
Faxnummer: ………………………………………………………
Uppgifter från kontaktpersonen:
1.
Butikens öppettider:
……………………………………………..
……………………………………………...
2.
Telefonnummer, linje till/från RadioStore: …./…………………
3.
Önskat ”Användarnamn”: (Std = Cetronic) ………………………...
Önskat ”Lösenord”:
(Std = 12345678)
……………………….
Destination av larm (normalt = telefonnummer + namn):
Under öppethållande
Namn
…………………
………………………………….
…………………
………………………………….
…………………
………………………………….
…………………
………………………………….
…………………
………………………………….
…………………
………………………………….
Övrig tid
Namn
…………………
………………………………….
…………………
………………………………….
…………………
………………………………….
…………………
………………………………….
…………………
………………………………….
…………………
………………………………….
…………………
………………………………….
Driftsatt av:
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Installationslogg

Butiken Namn

Kontaktperson

Apparattyp

Adress:

Telefon:

e-mail

Serienummer

Fax:

Tel RadioStore®

Programversion RadioStore® Centralens

Driftsatt den

RadioStore®
Nr
1
2
3
4
5
6
7
Nr
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Typ ing.
Analoga ing
Analoga ing
Analoga ing
Analoga ing
Analoga ing
Analoga ing
Analoga ing
Tråd
Radio

Benämning: max 16 tecken

Spänningsmätning för batteriingång
Benämning: : max 16 tecken

Id.nr:
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36
37
Nr
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Tråd

Dagtid vardagar

Radio

Kapitel: Introduktion
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Benämning: : max 16 tecken

Dagtid helgdagar

Destinationslista
PC via modem
Telia GSM Text (UCP)
Telia Minicall Text
Telia Minicall Numerik

Dokumentnr: 1000
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Användarnamn PC Lösenord PC

Id.nr:

Lösenord Store

Telefon-nummer
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Placering och montering av Centralenhet.
Centralenhetens mått är: L x H x D = 250 x 240 x 50 mm.
Vikt med batteri ~1 kg.
Normalt placeras centralenheten i anslutning till butikens kontor.
I de fall centralenheten skall sammankopplas med en PC bör RS 232 kabelns längd ej överstiga 15
m. Vanlig benämning av denna kabel är modemförlängningskabel.
Montera centralenheten på lämplig höjd över golvnivå, tillse att den högerhängda fronten går att
öppna 90°.
Koppla loss flatstiftskontakterna från batteriet.
Haka av frontpanelen innan väggmonteringen påbörjas.
Centralenheten väggmonteras med 3 skruvar, håldiameter i kapslingens bakvägg är 4 mm.
Återmontera frontpanelen och stäng denna om anslutning av elkablaget inte skall påbörjas
omgående.
Var noga med att återansluta den röda batterikabeln till batteriets rödmarkerade stift och den blå
kabeln till batteriets blå- eller svartmarkerade stift.
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Placering av temperaturgivare.

•

Temperaturgivare skall generellt sett inte monteras ovanför markering för högsta
fyllnadsgrad.

•

Givare placeras normalt i den ”varmaste punkten” som ofta är den del av disken eller gondolen där
kylluftens retur (insug) ligger.
Vid stående öppna diskar rekommenderas dessutom placering av en givare i framkant av ett
hyllplan.
Rekommenderad placering av temperaturgivare framgår av bifogade 6 skisser på typiska diskar
respektive gondoler.
Vid osäkerhet, kontakta Cetronic AB eller ifrågakommande Cetronic-representant.

•
•
•
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Montering av temperaturgivare.

För montering av temperaturgivare tillhandahåller Cetronic clips, artikelnummer 44-00270. Tidigare
artikelnummer är M270.
2 clips medlevereras varje temperaturgivare.
Clipsen är självhäftande och det är därför väsentligt att ytan på vilken de skall monteras är absolut torr
och fettfri.
Vidare skall ytan i fråga hålla rumstemperatur, ~20 °C, försiktig värmning med värmepistol
rekommenderas och krävs normalt.
Då givarna inte sällan monteras ”oskyddat” i diskens eller gondolens utrymme för varor,
rekommenderas att varje givare monteras med två clips.
I de fall där clipsens självhäftande tape inte bedöms fästa ordentligt, rekommenderas förstärkt
fastsättning med mindre plåtskruv genom bottenplattan på clipsen.
Som alternativ till Cetronic clips kan normala kabelklammer i plast användas och skall då vara i
storlek för att passa givarens cylindriska ytterdiameter, 7 mm. Lämplig klammer är ELFA
artikelnummer 55-022-16, ¼ ” för skruvmontering.
Det är lämpligt att förse den del av givarens kabel som löper oskyddad bland varorna i disk eller
gondol med någon form av mekaniskt skydd, t.ex. spiralslang eller rör.
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Montering av radiosändare i disk eller gondol.

Radiosändarens temperaturgivare monteras i disk eller gondol på samma sätt som trådbundna givare.
Radiosändarens kapsling har yttermått L x H x D = 60 x 100 x 22 mm.
Vikt inklusive batteri ~230 gram.
Temperaturgivarens kabel mellan givare och radiosändare är ~5 m.
Radiosändaren skall monteras i rumstemperatur och helst utanför diskens eller gondolens plåtkapsling.
Radiosändaren kan monteras med medlevererade självhäftande kardborreband.
Radiosändaren är batteridriven med 9 VDC standardbatteri, typ 6LR61. Placeringen av radiosändaren
måste möjliggöra smidigt batteribyte. Ungefärligt intervall mellan batteribyten är ~4 månader vid
kontinuerlig drift med sändningsintervallet var 16min.
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Nomogram för trendinställning

Nomogrammet ger ungefärligt den maximala lagringstiden baserat på antal givare och
lagringsintervall.
Lägg en linjal på punkterna för antal anslutna givare och tid mellan mätningarna. I skärningspunkten
på mittersta linjen ses då maximal lagringstid.
Exempel:
Antal givare 30, mätning varje timme ger att minnet räcker maximalt 15 dagar innan överföring till PC
måste ske.

Antal anslutna givare

Max lagringstid (dagar)

Tid mellan mätningarna

70

(minuter)

60

10
1

50
40

30

2

15

3
4

20
15

5
6
7
8
9
10

30

15
20

10
9
8
7
6
5

30

60

40
50
60
70
80
120

4

3
240
2

1
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Placering av temperaturgivare
Typexempel på placering av
temperaturgivare i diskar och gondoler
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6.10 Teknisk specifikation, Cetronic RadioStore System.
Applikation.
Cetronic RadioStore är ett komplett temperaturövervakningssystem för optimerad förvaring av
djupfrysta och kylda matvaror i livsmedelsaffärer och stormarknader. Placering av temperaturgivare
och systemets arrangemang anpassas enkelt till varje butiks inredning av diskar och gondoler, såväl
stationära som rörliga, det senare i samband med till exempel viss årstid eller kampanjer.
Systemets kontrollenhet, centralenheten är standardmässigt utrustad för såväl löpande
driftövervakning som för distribution av eventuella larmtillstånd till interna respektive externa
mottagare. Bägge dessa basfunktioner är programmerbara för dag- respektive nattdrift.

Centralenhet.
Den inbyggda minneskapaciteten i centralenheten är tidsmässigt proportionell mot antalet mätpunkter
för temperatur och frekvensen för registrering av dessa.
Exempel: Installation i butik med 30 temperaturgivare som vardera registrerar en gång per
timme innebär möjlighet till cirka 15 dygns kontinuerlig lagring av mätdata i centralenheten
innan dessa skall överföras till ett externt minne, t.ex. en PC.
Centralenhetens inbyggda modem är Hayes kompatibelt.

Strömförsörjning, Centralenhet.
Centralenheten strömförsörjes via en 220 - 240 VAC 50/60 Hz nättransformator med sekundärsida 17
VAC, 1 A. Nättransformatorn är avsäkrad med trög säkring 2.5 A.
Centralenheten har inbyggt batteri med aktiv laddningskontroll, 12 VDC, 2 Ah.
Systemets drifttid på batteri vid bortfall av ordinarie strömförsörjning är 12 – 24 h, beroende på antal
anslutna temperaturgivare.

Signalingångar, Centralenhet.
•

Upp till 64 trådanslutna temperaturgivare, - 55 ºC till + 125 ºC, anslutna till 1 eller 2 kabelslingor i
butiken, 2 separata plintar i centralenheten.
• Upp till 64 trådlösa radiogivare for temperatur, - 55 ºC till + 125 ºC.
Notera: I de fall en installation utgöres av en kombination av trådanslutna och trådlösa
temperaturgivare, kan det totala antalet givare inte överstiga 64 stycken per
centralenhet.
• 6 allmänna ingångar för analoga eller digitala signaler enligt några typexempel nedan:
- Valfri analog signal 0 – 5 VDC, t. ex. för fuktmätning i grönsaksdisk.
- Pt 1000 givare, - 50.8 ºC till + 151.8 ºC, t. ex. en rumstemperatur.
- Digital pulsgivare, upp till 10 Hz, t. ex. flödesmätning.
- Digital tidsingång, signalen mäts 1 gång / sek och sekundräknaren räknas upp
förutsatt att signalen är aktiv. Ingången kan användas för gångtidsmätning av en
kompressorenhet eller för en dörrkontakt till ett frysrum o.dyl.
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-

Signalutgång, Centralenhet.
12 VDC, 150 mA kontinuerligt, 500 mA intermittent för allmän indikation.
Denna plintanslutning användes också för fuktmätning.

Övriga anslutningar, Centralenhet.
Analog telefonanslutning för det inbyggda modemet, DTMF gränssnitt.
2 växlande och spänningsfria reläutgångar för allmän ljud- eller ljussignal vid larm.
Maximum reläbelastning 42 VAC (peak), 50 VDC, 1 A, 50 W.
Seriell 9-pinnars kontakt enligt RS-232-C standard. Anslutningskabeln skall vara en rak
seriekabel, max längd 15 m och försedd med hon- respektive hankontakt.

Kabelspecifikation, temperaturgivare.
Maximimal kabellängd 300 meter per slinga, 1 - 2 slingor per centralenhet.
• Parttvinnad högfrekvens datakabel, specificerad för låg överhörning.
• 50 – 70 pF kapacitans mellan parterna.
• Resistans 100 – 200 ohm/km.

Temperaturegivare.
Temperaturkänslighet +/- 0.5 °C inom arbetsområdet -20 °C till +10 °C.
Isolation klass IP 67, spolsäker.

Radiosändare.
Maximal räckvidd sändare – mottagare (centralenhet) 300 meter frifält. Vid svårare
sändnings / mottagningsförhållanden kan separat antenn monteras och anslutas till centralenheten, 50
ohm koaxialkabel, max 15 meter.
Radiosändaren är batteridriven, 9 VDC standard typ 6LR61, cirka 4 månader drifttid.
Som alternativ kan radiogivaren anslutas till en batterieliminator 9 V.

Anslutning till PC.
Processor:
RAM:
Hårddisk:

Intel Pentium kompatibel.
Min.16 MB.
Mjukvaran kräver initialt ~10 MB samt för löpande drift, övervakning och lagring,
ytterligare

~100 MB.
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Ändra temperatur offset på Dallas tråd/radio givare

I vissa fall kan det finnas behov att ändra temperatur offset på temperaturgivare, t.ex. vid kalibrering
av givarna för att överenstämma mer exakt med annan mätutrustning.
Normalt skall dock kalibrering ej behöva göras då temperatur omvandlingen sker digitalt av dallas
chipet i givaren. Tidigare har offset justering endast varit möjlig på centralenhetens tangentbord, denna
offset justering sparades dock ej i databas eller programmeringsfil vilket ledde till att offseten
återställdes till normala värden ( 0.0 C ) om en ny programmering skickades över eller enheten
startades om.
Med nedanstående beskrivna funktion skall man aldrig behöva göra offset justering via tangentbordet.
I PC-programmet finns det fullt stöd (från version 3.13 och framåt) för att kalibrera temperaturgivare
av typen dallas tråd (bus-givare) eller dallas radio i intervallet +- 2 C’.
Inställningarna lagras efter överföring i PC-programmets databas.
Funktionen är fullt kompatibel bakåt, d.v.s äldre RadioStore enheter kan programmeras om med det
nya PC-programmet.
För att få tillgång till denna funktion måste man dock logga in som användare: "FLASHPRO" och
passord "87654321".
För att ändra offset generellt på alla givare högerklickar du på
centralenhetens ikon, och väljer alternativet ”Ändra temperatur offset på
alla ingångar..”

Ställ in generell offset på tråd givare och radio
givare.
Upplösning är i tiondels grader.
Ändringen kommer ovillkorligen att påverka
givarnas offset oavsett tidigare inställning, du kan
alltså inte se här hur offseten är inställd sedan
tidigare.
Den generella offset justeringen skall alltid göras
först, efter den kan man gå in individuellt på varje
enskild givare och justera.

För att ändra offset individuellt för varje
enskild givare högerklickar du på den aktuella
ingången och väljer ”inställningar”, klicka i
listen ”Temp. Offset” och välj den offset som
önskas.
Här kan du se tidigare inställd offset.
Upplösning är i tiondels grader
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6.12 Lägga till dubbla larmgränser
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