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Alapvető ismeretek | A kézikönyvről

A kézikönyvről
Jelen útmutató kiterjed: StateMonitor Version 1.2.x.

Módosításokat javasolna vagy hibát fedezett fel?
Dokumentumainkat folyamatosan igyekszünk az Ön érdekében
javítani. Kérjük, segítsen minket ebben és ossza meg változtatási
javaslatait alábbi email címre írt levélben:
tnc-userdoc@heidenhain.de

4 HEIDENHAIN | StateMonitor kezelési útmutató | 10/2018

mailto:tnc-userdoc@heidenhain.de


Alapvető ismeretek | Szövegkiemelések

Szövegkiemelések
Jelen útmutató alábbi szövegkiemeléseket alkalmazza:

Ábrázolás Jelentés

... Műveleti lépést jelöl
Példa:

Kattintson a TÁROL gombra

... A művelet eredményét jelöli
Példa:

A StateMonitor egy táblázatban sorolja fel az
összes regisztrált felhasználót.

... Felsorolást jelöl
Példa:
Hibacsoportok:

Megmunkálás
Programozás
PLC
Általános

Félkövér betű Jelöli alábbiakat
Menük
Regiszterkártyát
Gombot
Funkciók

Példa:
Váltson a Beállítások menüre
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Jogi útmutató
A StateMonitor szoftver használatára a
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbHlicencfeltételei érvényesek.
A StateMonitor olyan elemeket tartalmaz, amelyek a znt Zentren für
Neue Technologien GmbH, Lena-Christ-Straße 2, 82031 Grünwald,
szerzői jogvédelme alatt állnak. Ezek világszerte szerzői jogi
védelem alatt állnak. Az elemek vagy azok részeinek jogosulatlan
sokszorosítása, felhasználása vagy értékesítése tilos, büntető- és
polgári jogi eljárást von maga után.
© znt Zentren für Neue Technologien GmbH
A StateMonitor nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz, melynek
alkalmazása speciális használati feltételekhez kötött. Ezen
használati feltételek prioritással bírnak a StateMonitor
licencfeltételeivel szemben.
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Biztonság és adatvédelem | Felhasznált útmutatások1

Felhasznált útmutatások
Biztonsági útmutatások
Vegye figyelembe a jelen útmutatóban, valamint a
berendezésgyártó dokumentációjában szereplő biztonsági
útmutatásokat!
A biztonsági útmutatások a szoftver és berendezések kezelése
kapcsán fellépő veszélyekre figyelmeztetnek, rámutatva az ilyen
veszélyek elkerülésének módjára is. A veszélyek súlyosságuk
szerint különböző csoportokba sorolhatók:

VESZÉLY
Veszély személyekre vonatkozó veszélyhelyzetet jelez.
Amennyiben a veszélyek elkerülésére vonatkozó útmutatásokat
nem tartja be, úgy a veszélyhelyzet biztosan halálhoz vagy
súlyos testi sérüléshez vezet.

FIGYELMEZTETÉS
Figyelmeztetés személyekre vonatkozó veszélyhelyzetet jelez.
Amennyiben a veszélyek elkerülésére vonatkozó útmutatásokat
nem tartja be, úgy a veszélyhelyzet előreláthatóan halálhoz
vagy súlyos testi sérüléshez vezet.

FIGYELEM
Figyelem személyekre vonatkozó veszélyhelyzetet jelez.
Amennyiben a veszélyek elkerülésére vonatkozó útmutatásokat
nem tartja be, úgy a veszélyhelyzet előreláthatóan könnyű testi
sérüléshez vezet.

MEGJEGYZÉS
Útmutatás tárgyakra vagy adatokra vonatkozó veszélyhelyzetet
jelez. Amennyiben a veszélyek elkerülésére vonatkozó
útmutatásokat nem tartja be, úgy a veszélyhelyzet
előreláthatóan tárgyi károkhoz vezet.
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Biztonság és adatvédelem | Felhasznált útmutatások

Biztonsági útmutatások
A jelen útmutatóban lévő biztonsági útmutatások betartásával a
szoftver hibáktól mentes és hatékony használatát biztosítja.
A jelen útmutató alábbi biztonsági útmutatásokat tartalmazza:

Az információ szimbólum egy tippre utal.
A tipp fontos további vagy kiegészítő információkat ad.

A fogaskerék szimbólum azt jelöli, hogy a leírt funkció
gépfüggő , például:

az Ön berendezésének feltétlenül rendelkeznie kell
egy adott szoftver- vagy hardveropcióval
A funkciók működése a berendezés konfigurálható
beállításaitól függ

A könyvszimbólum más, külső dokumentációkra való
hivatkozást jelent, például a berendezésgyártó vagy
egy más gyártó dokumentációjára.

1
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Biztonság és adatvédelem | Rendeltetésszerű használat1

1.1 Rendeltetésszerű használat
A StateMonitor szoftvert kizárólag rendeltetésének megfelelően
szabad alkalmazni.
Rendeltetésének célja a gépadatok központi kiértékelése a hibák
gyorsabb felismerése és a kapacitások hatékonyabb kihasználása
érdekében.
A StateMonitor rendeltetésszerű használatáért a berendezést
alkalmazó vállalkozás felel.
A személyes adatok és kommunikációs csatornák adatvédelem
alatt állnak. Ezért nem megengedett a rendeltetéstől eltérő
felhasználásuk vagy harmadik fél adatokhoz való hozzáférésének
biztosítása.
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Biztonság és adatvédelem | Adatbiztonság

1.2 Adatbiztonság
Hozzáférési jogok
A StateMonitor-ban lévő adatokhoz kizárólag az a személy férhet
hozzá, aki rendelkezik hozzáféréssel ahhoz a szerverhez vagy
számítógéphez, amelyre a StateMonitor telepítésre került.
A StateMonitoron belül az adatok használatát különböző
jogosultsági körökkel lehet korlátozni. Kizárólag az adminisztrátori
jogosultsággal rendelkező felhasználó férhet hozzá minden
adathoz.
A StateMonitor használatához a termináloknak, mint például az
okostelefonoknak vagy tableteknek kliensként be kell jelentkezve
lenniük a szerverre.
Mivel a StateMonitor egy helyi kliens-szerver alkalmazás, a
terminálokon nem kell további szoftvereket vagy applikációkat
telepíteni.
További információ: "User management almenü", oldal 108

Jelentések küldése
Előfeltételek:

19000 és 19034 közötti és a 28001TCP portok engedélyezése a
tűzfalon
Egy SMTP szerver csatlakoztatása

További információ: "Előfeltételek", oldal 22

Amennyiben IT részlege nem engedélyezi a jelentési
funkciókat (Információ) IT biztonsági okokból, úgy a
StateMonitor nem képes az üzeneteket automatikusan,
e-mailen a felhasználónak elküldeni.

Az Információ menüben tudja a jelentéseket kiváltó eseményeket
konfigurálni, illetve azokat jelentési profilhoz hozzárendelni.
További információ: "Információ menüInformáció", oldal 74

MEGJEGYZÉS
Figyelem, adatvesztés lehetséges!
Amennyiben túl sok üzenetet választ ki, úgy a címzett email
postafiókja hamar megtelhet. További emaileket a címzett ekkor
már nem tud fogadni.

Hozzon létre egy külön postafiókot a StateMonitor részére
Gondosan válassza ki a szükséges üzeneteket

MEGJEGYZÉS
Figyelem, adatvesztés lehetséges!
Ha a StateMonitor túl sok üzenetet küld a címzettnek, az email
szolgáltató azokat esetlegesen spamként kezeli. A címzett ekkor
az értesítéseket már nem a beérkező levelek postafiókba kapja.

Gondosan válassza ki a szükséges üzeneteket

1
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Biztonság és adatvédelem | Biztonság hálózatra való csatlakozásnál1

1.3 Biztonság hálózatra való csatlakozásnál
A vezérlő hálózatra való csatlakoztatását egy IT
szakemberrel végeztesse.

A vezérlés kettő hálózati porttal rendelkezhet. Mindegyik hálózati
portnak saját IP címe van.
Ha két hálózati port áll rendelkezésre, akkor ezek HEIDENHAIN-
vezérlőknél az alábbiak szerint vannak meghatározva:

X26 a helyi céges hálózatra való csatlakozáshoz(kapcsolat a
StateMonitorhoz)
X116 gépen belüli használatra

Vegye figyelembe a gépkönyvet!
A berendezés gyártója eltérhet a HEIDENHAIN által a
hálózati portokra előre meghatározott hozzárendeléstől.

MEGJEGYZÉS
Figyelem, működési zavar!
Ha módosítja a berendezés saját portjának IP címét, úgy
megszakítja a más berendezési részekkel való kommunikációt,
valamint a vezérlő sem fog tudni így működni.

A berendezés saját portjának beállításait ezért ne módosítsa
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Telepítés | Előfeltételek2

2.1 Előfeltételek
Gépvezérlők
Ön az alábbi HEIDENHAIN-vezérlőket csatlakoztathatja a
StateMonitor-hoz:

Vezérlő Legkisebb szoftververzió

iTNC 530 34049x-03

TNC 640 34059x-01

TNC 620 34056x-01

TNC 320 340551-03

TNC 128 771841-01

CNC PILOT 620 688945-01

CNC PILOT 640 68894x-01

MANUAL Plus 620 548328-05

Az Ön szoftver-opciójának függvényében az alábbi portokon más
vezérlőket is csatlakoztathat a StateMonitoron:

Interfész Legkisebb szoftververzió

Modbus Connect/Read

OPC UA 1.02.x

MTConnect 1.2

További információ: "Gépek almenü", oldal 111
A StateMonitor üzemeltetéséhez az alábbi előfeltételek
szükségesek:

A gépvezérlők csatlakoztatása a helyi céges hálózatra
További információ: "Csatlakozás a hálózatra", oldal 138
A #18 opció (HEIDENHAIN-DNC port) engedélyezése a
HEIDENHAINvezérlőn
További információ: "Opció #18 engedélyezése", oldal 136
vagy
A megfelelő opció engedélyezése más típusú vezérléseken
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Telepítés | Előfeltételek

hardver
A StateMonitor üzemeltetéséhez az alábbi minimális feltételekkel
rendelkező PC-re vagy szerverre van szüksége:

Dual-Core processzor
USB-port (hardverkulcs a teljes verzióhoz)
2 GB munkamemória és 10 GB tárhely a StateMonitor
alkalmazáshoz (alapváltozat öt gépvezérlőhöz)

Minden további gépvezérlőhöz az alábbiakra van szüksége:
0,25 GB munkamemória
2 GB háttértár

Ha pl. 15 gépvezérlőt szeretne csatlakoztatni, akkor a PC vagy a
szerver a StateMonitor alkalmazáshoz 30 GB háttértár- és 3,5 GB
munkamemória kapacitást igényel.

20 vagy több gépvezérlő esetén a HEIDENHAIN Quad-
Core processzorral ellátott PC ill. szerver alkalmazását
javasolja.

Szoftver
A StateMonitor használatához Önnek legalább Windows 7, vagy
Windows Server 2008 R2. operációs rendszerre van szüksége.
A kommunikációhoz a tűzfal alábbi beállításai szükségesek:

19000 és 19034 közötti TCP portok kommunikációjának
engedélyezése a gépvezérlővel
28001 TCP portok engedélyezése PC, táblagép vagy
okostelefon kommunikációjához

A TCP portok tűzfalon belüli engedélyezését egy IT
szakemberrel végeztesse.

SMTP-szerver
A jelentési funkció (Információ) StateMonitor-ban való
használatához csatlakoztatnia kell egy SMTP szervert e-mail-
kimenőszoftverként. Az SMTP szerver hozzáférési adatait email
szolgáltatójától kaphatja meg.

A StateMonitor számára hozzon létre saját email címet

További információ: "Messenger beállítások almenü", oldal 119

2
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Telepítés | Telepítés2

2.2 Telepítés
Telepítő fájl letöltése
Mielőtt telepítené a StateMonitor-t, le kell töltenie a
HEIDENHAIN-www.heidenhain.de honlapjáról egy telepítő fájlt.

Aktuális verzió letöltése innen:
www.heidenhain.de
Válassza ki a letöltési könyvtárt a web-böngészőjében
Csomagolja ki a .zip végződésű letöltött fájlt az ideiglenes
könyvtárba
A StateMonitor.exe installációs fájl egy ideiglenes könyvtárban
ki lesz csomagolva.

A StateMonitor-t egy hardverkulcs védi. A
hardverkulcsot a telepítési útmutatóval együtt postai
úton küldjük el Önnek.
További információ: "Licencia", oldal 27

Telepítse a StateMonitor-t a Microsoft Windows-ban

A telepítés végrehajtásához jelentkezzen be
adminisztrátorként a Microsoft Windows-ban.

A StateMonitor telepítéséhez a számítógépen vagy szerveren,
kövesse alábbi lépéseket:

Indítsa el a StateMonitor.exe telepítő fájlt dupla kattintással
A telepítésvarázsló megjelenik.
Válassza ki a telepítő program nyelvét
Kövesse a telepítő program útmutatásait
Fogadja el a licencfeltételeket
A telepítés befejezéséhez kattintson a Befejezés gombra
A StateMonitor telepítése sikeresen lezárult.

A telepítés során az alábbi asztalikonok jönnek létre:

StateMonitor 90 napos ingyenes próbaverzió
aktiválása
StateMonitor indítása
StateMonitor honlap

StateMonitor módosítása, javítása, eltávoíltása
Ha a StateMonitor.exe telepítő fájlt újból elindítja, alábbi
lehetőségek állnak rendelkezésére:

Változtat
Amennyiben módosítani kívánja a telepítendő
programfunkciókat, úgy válassza a Módosítás-t.
Javítás
Ha a StateMonitor nem megfelelően működik, mivel a telepítés
során hiba lépett fel, úgy válassza a Javítás-t.
Eltávolít
Ha azonban le szeretné törölni a StateMonitor-t, úgy válassza
az Eltávolítás-t.
További információ: "Eltávolítás", oldal 26
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2.3 Fájlstruktúrák
A StateMonitor telepítése az alábbi elemeket tartalmazza:

StateMonitor (alkalmazás)
ControlCenter
HEIDENHAIN DNC
WIBU CodeMeter
OpenJDK (Java)

A fájlok az alábbiak szerint vannak rendezve:
A \Programme (x86)\HEIDENHAIN\StateMonitor könyvtárban a
StateMonitor és az OpenJDK van lementve,
Ebben a könyvtárban találhatók meg azon adatok is, melyekhez
a felhasználó kizárólag adminisztrátori jogosultságokkal férhet
hozzá.
A \ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor könyvtárban az
alábbi adatok vannak lementve:

Adatbank
Géppel kapcsolatos képek
Log-fájlok

Ezekhez az adatokhoz adminisztrátor-jogosultság nélküli
felhasználó is hozzáférhet.

2
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2.4 Eltávolítás
StateMonitor eltávolítása
A StateMonitor eltávolításához az alábbiak szerint járjon el:

Indítsa el a StateMonitor.exe telepítő fájlt dupla kattintással
A telepítésvarázsló megjelenik.
Nyomja meg az Eltávolítás gombot
Kövesse az eltávolító program útmutatásait
A StateMonitor eltávolításra kerül.
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2.5 Licencia

Próba változat (hardverkulcs nélkül)
Ön a StateMonitort-t 90 napig ingyenesen kipróbálhatja próba
verzióként. A próba verzióban a szoftver teljes funkcionalitással
működik, azonban legfeljebb csak öt berendezést csatlakoztathat.
A próba változat időtartama a szoftver telepítésével kezdődik.
Amennyiben a próba idő lejártát követően tovább kívánja használni
a StateMonitor-t, úgy meg kell vásárolnia a szoftvert.

A StateMonitor-t egy hardverkulcs védi. A próba
időtartam lejárta után az StateMonitor már csak
érvényes hardverkulccsal működik.
A próba változat nem telepíthető virtuális szerverre.

A telepítés során a próba változathoz licenc jön létre. A licencet a
CodeMeter Kontrollzentrum-on keresztül tudja megnézni.

Teljes verzió (hardverkulccsal)
A teljes verzió megvásárlását követően a próba változat teljes
verzióvá válik. Öt gép automatikusan engedélyezett. Azonban még
további öt berendezés csatlakoztatható.

A próba változatban elmentett adatok a teljes verzióban
is megmaradnak.

A teljes verzió használatához a PC-n/szerveren szüksége van egy
USB-portra a hardverkulcshoz.

Ha a StateMonitor virtuális szerverre van installálva,
akkor a hardverkulcsot egy arra alkalmas USB-szerverre
kell csatlakoztatni.

2
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Engedélyezés
Próba változat engedélyezése a PC-n/szerveren
Ahhoz, hogy engedélyezze a StateMonitor próba változatát azon a
PC-n/szerveren, amelyre telepítve lett, kövesse alábbi lépéseket:

Kattintson kétszer a tálcán található Activate
StateMonitor 90 Days Trial ikonra
A CodeMeter Kontrollcentrum jelenik meg.
A CodeMeter Kontrollcentrum aktualizálja az
importot.
Kattintson az OK gombra
A próba változat immár 90 napig aktív.
Zárja be a CodeMeter Kontrollcentrum-ot

A StateMonitor próba változatának használata csak
egyszer engedélyezett.
Ha újra ráklikkel a StateMonitor aktiválása ikonra egy
hibaüzenet jelenik meg.

Teljes változat engedélyezése a PC-n/szerveren
Ahhoz, hogy engedélyezze a StateMonitor teljes változatát azon a
PC-n/ szerveren, amelyre telepítve lett, kövesse alábbi lépéseket:

Csatlakoztassa az USB hardverkulcsot egy szabad USB
csatlakozóhoz
Indítsa el a StateMonitor-t
A StateMonitor teljes verziója engedélyezésre kerül.

Ha a StateMonitor virtuális szerverre van installálva,
akkor a hardverkulcsot egy arra alkalmas USB-szerverre
kell csatlakoztatni.
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2.6 Elindítás és befejezés
Szoftver elindítása
Ahhoz, hogy elindítsa a StateMonitor-t azon a PC-n/szerveren,
amelyre telepítve lett, kövesse alábbi lépéseket:

Kattintson kétszer a tálcán található Start
StateMonitor ikonra

vagy
Indítsa el a tálcán a ControlCenter-t és kattintson
a Restart-ra

További információ: "ControlCenter", oldal 31

Amennyiben más számítógépekről, tabletekről vagy
okostelefonokról kíván a StateMonitor-hoz hozzáférni,
úgy a StateMonitor-t el kell előtte indítania a PC-n/
szerveren.

Amennyiben a StateMonitor alkalmazást azon a PC-n/szerveren
kívánja megnyitni, amelyre a StateMonitor telepítve lett, kövesse
alábbi lépéseket:

Kattintson kétszer a tálcán található
StateMonitor honlap ikonra
Standard Web böngésző megnyitja a
StateMonitor-t.

Nyissa meg a kliens alkalmazást a PC-n, táblagépen vagy az
okostelefonon
A StateMonitor kliens-alkalmazásának PC-n, táblagépen vagy
okostelefonon való megnyitásához kövesse az alábbi lépéseket:

Nyissa meg a Web böngészőt, például
Microsoft Edge
A Google Chrome-ot
A Mozilla Firefox-ot

Írja be alábbiakat a könyvjelzősávba: http:\\szervernév:28001 
A szervernév helyett azon számítógép vagy szerver host nevét
vagy IP címét adja meg, amelyre telepítette a StateMonitor-t.
Nyomja meg az Enter gombot
A StateMonitor megnyílik.

Ahhoz, hogy a StateMonitort a jövőben gyorsabban
meg tudja nyitni, mentse el a címet kedvencként vagy
könyvjelzőként a Web böngészőjében.

2

HEIDENHAIN | StateMonitor kezelési útmutató | 10/2018 29



Telepítés | Elindítás és befejezés2

Szoftver befejezése
Ahhoz, hogy bezárja a StateMonitor-t a PC-n/szerveren, kövesse
alábbi lépéseket:

Jelentkezzen ki a Logout menün keresztül

Kattintson a ControlCenter ikonra
A ControlCenter ablak megjelenik.
Klikkeljen a Shutdown-ra
Ekkor megszakad a szerver kapcsolat minden
klienssel.

MEGJEGYZÉS
Figyelem, adatvesztés lehetséges!
Ha a StateMonitort bezárja a szerveren, míg más felhasználók
még csatlakoznak a StateMonitor-hoz más PC-ken,
táblagépeken vagy okostelefonokon, úgy a kapcsolat a kliens és
s szerver között azonnal megszakad. A felhasználók még nem
mentett bevitelei a StateMonitor-ban, elvesznek.

A befejezés előtt ezért bizonyosodjon meg arról, hogy minden
felhasználó kijelentkezett.

Kliens-alkalmazás bezárása
A StateMonitor kliens-alkalmazásának bezárásához az alábbiak
szerint járjon el:

Jelentkezzen ki a Logout menün keresztül

Zárja be a Web böngészőt

A StateMonitor a bezárást követően, a berendezés újbóli
indításakor megjeleníti a berendezéseket az adatbankban elmentett
utolsó gépstátusszal együtt.
Csak miután a StateMonitor egy új státuszt észlel, jeleníti meg az
aktuális gépállapotot.
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2.7 ControlCenter
A rendszer a StateMonitor telepítésekor automatikusan a
ControlCenter-t is telepíti, a tálcán pedig megjelenik a StateMonitor
ikonja.

Kattintson a ControlCenter ikonra
A ControlCenter ablak megjelenik.

A ControlCenter az alábbi funkciókat és információkat nyújtja:
Restart: a StateMonitor újraindítása
Shutdown: a StateMonitor bezárása
State: Státuszinformációk megjelenítése a StateMonitor-hoz
Logfile: aktuális StateMonitor log fájlok mentése tömörítve
Database: aktuális StateMonitor adatbank mentése tömörítve
Port: Port GUI web szerver port megváltoztatása és
StateMonitor újbóli indítása

2
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Általános használati útmutatások | Célcsoport3

3.1 Célcsoport
A StateMonitor a gépek adatainak központi kiértékelésére és a gépi
kapacitások hatékony felhasználására szolgál.
A StateMonitor az alábbi célcsoportokkal rendelkezik:

Gépkezelők (pl. több műszakos kezelésnél, készenlétben,
hétvégi üzemeltetéskor)
A mesteriroda és a gyártáselőkészítés dolgozói
Kontroller és menedzsment
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3.2 Megnyitás és bezárás
Nyissa meg a kliens alkalmazást a PC-n, táblagépen vagy az
okostelefonon
A StateMonitor kliens-alkalmazásának PC-n, táblagépen vagy
okostelefonon való megnyitásához kövesse az alábbi lépéseket:

Nyissa meg a Web böngészőt, például
Microsoft Edge
A Google Chrome-ot
A Mozilla Firefox-ot

Írja be alábbiakat a könyvjelzősávba: http:\\szervernév:28001 
A szervernév helyett azon számítógép vagy szerver host nevét
vagy IP címét adja meg, amelyre telepítette a StateMonitor-t.
Nyomja meg az Enter gombot
A StateMonitor megnyílik.

Ahhoz, hogy a StateMonitort a jövőben gyorsabban
meg tudja nyitni, mentse el a címet kedvencként vagy
könyvjelzőként a Web böngészőjében.

Kliens-alkalmazás megnyitása a vezérlőn

Ahhoz, hogy a StateMonitort a vezérlőn érintőképernyő
nélkül is tudja kezelni, feltétlenül szüksége lesz egy
egérre vagy egy touchpadre.

A StateMonitor kliens-alkalmazásának HEIDENHAIN vezérlőn való
megnyitásához kövesse az alábbi lépéseket:

Vezesse az egeret a vezérlő képernyőjének alsó
széléhez
Megjelenik a HEROS tálca.
Kattintson a Diadur ikonra
Válassza a Web böngésző menüpontot
A Mozilla Firefox megnyílik.
Írja be alábbiakat a könyvjelzősávba:
http:\\szervernév:28001 
A szervernév helyett azon számítógép vagy
szerver host nevét vagy IP címét adja meg,
amelyre telepítette a StateMonitor-t.
A képernyőn megjelenik a StateMonitor.
Nagyítsa a kijelzést teljes képernyőre
A képernyőváltó gombbal tud a vezérlő
képernyője valamint a StateMonitor között
átváltani.

A StateMonitor valamint a vezérlő közötti, tűzfalon
keresztüli kommunikációhoz engedélyeznie kell a 28001
TCP-portot a tűzfalon.

3
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Kliens-alkalmazás bezárása
A StateMonitor kliens-alkalmazásának bezárásához az alábbiak
szerint járjon el:

Jelentkezzen ki a Logout menün keresztül

Zárja be a Web böngészőt

A StateMonitor a bezárást követően, a berendezés újbóli
indításakor megjeleníti a berendezéseket az adatbankban elmentett
utolsó gépstátusszal együtt.
Csak miután a StateMonitor egy új státuszt észlel, jeleníti meg az
aktuális gépállapotot.
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3.3 Bejelentkezés/Logout
Bejelentkezés
A StateMonitor indítását követően a felhasználónak
felhasználónevével és jelszavával be kell jelentkeznie.

Egyszerre akár több felhasználó is bejelentkezhet.

Ha a StateMonitor telepítését követően legelsőként bejelentkezik,
és még nem hozott létre felhasználói fiókot, úgy egy
alapértelmezett jelszóval kell bejelentkeznie.
További információ: "Alapértelmezett jelszó", oldal 38

Logout
A StateMonitor bezárása előtt minden felhasználónak ki kell
jelentkeznie.
A kijelentkezéshez kövesse alábbi lépéseket:

Jelentkezzen ki a Logout menün keresztül
Megjelenik az üres bejelentkező-ablak.

3
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3.4 Alapértelmezett jelszó
A StateMonitor telepítését követő első bejelentkezéshez alábbi
alapértelmezett jelszó áll rendelkezésére:

Használó admin
Jelszó Admin

A StateMonitor a bejelentkezett felhasználót mint alapértelmezett
adminisztrátort jeleníti meg.

Megjegyzések:
Ahhoz, hogy az első alkalommal az alapértelmezett
jelszóval bejelentkezhessen, a Windows-ba
adminisztrátorként kell bejelentkezve lennie.
Az alapértelmezett jelszóval való visszaélés
megakadályozása érdekében az első bejelentkezés
után változtassa meg az alapértelmezett jelszót.
Csak az adminisztrátor ismerheti a megváltoztatott
alapértelmezett jelszót.
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3.5 Általános beállítások
Ábrázolás
A StateMonitor szoftver egy web-alkalmazás, amelyeket különböző
terminálokon, mint például PC-n, táblagépen vagy okostelefonon
tud használni.
Az ábrázolás automatikusan az adott terminálhoz illeszkedik.

Nyelv
A globális nyelvi beállításokat kizárólag adminisztrátor
jogosultsággal rendelkező felhasználók tudják megváltoztatni.
További információ: "System language almenü", oldal 123
A felhasználók a Felhasználói beállítások almenüben tudják saját
maguk részére a nyelvet beállítani, ami nem hat ki a globális nyelvi
beállításokra.
További információ: "Felhasználói nyelv beállításainak
megváltoztatása", oldal 107

Időzóna
A StateMonitor az időzónából számítja ki az aktuális időt a gép
adatainak megjelenítéséhez.
Ezért azon a szerveren, amelyre telepítette a StateMonitort, be kell
állítania a megfelelő időzónát.
Ezen túlmenően a berendezésen is be kell állítania a pontos időt,
hogy a StateMonitor az időket megfelelően fel tudja dolgozni és
meg is tudja jeleníteni.

3
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3.6 Menük áttekintése
Az egyes menük és almenük elérhetősége az
alábbiaktól függ:

aktivált opcióktól
a mindenkori felhasználó funkciójától
További információ: "Szerepek", oldal 108

A StateMonitorban alábbi menük és almenük állnak rendelkezésre:

Szimbólum Menük és almenük

Home

Géppark
Mozaik nézet
Gépstátusz

Gépállapotok szerkesztése
Az utóbbi 3 nap részletes adatai
Gépi vészjelzések
Programfutási idők

Státusz összefoglaló

Információ
Event konfigurátor
Jelentési profilok
Jelentések

Jobs (Szoftver-opció)
Create job
Assign job
Adjust machining sequence

Kiértékelések
Napos nézet
Gépállapotok
Jellemzők
Programfutási idők
Gépi vészjelzések
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Szimbólum Menük és almenük

Beállítások
Felhasználói beállítások
Használó
Gépek
Gép hozzárendelés
Machine statuses / Job statuses (Szoftver-
opció)
Messenger beállítások
Fájl backup
System language
Külső jelentés DB
Infó

3
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3.7 Táblázatokban és diagramokban
található funkciók

A táblázatokban és diagramokban különböző funkciók állnak
rendelkezésére: Hogy melyik funkció és kapcsológomb érhető el,
az attól az almenütől függ, amiben Ön éppen tartózkodik.

Keresés táblázatban
A Keresés: beviteli mező segítségével tetszőleges karaktersorra
kereshet a táblázaton belül. Ehhez az alábbiak szerint járjon el:

Adja meg a keresett fogalmat a Keresés: beviteli mezőben
A táblázat ekkor csak azokat a sorokat fogja megjeleníteni,
amelyek tartalmazzák a keresett szöveget.

A keresett fogalom állhat betűkből, számokból és különleges
karakterekből is.
A keresett fogalmakat az ÉS vagy VAGY relációkkal tudja
összekapcsolni.

Összekapcsolás Leírás Példa

ÉS És-kapcsolás A táblázat minden olyan sort megjelenít, amely
mindkettő fogalmat tartalmazza.

TNC 640 ÉS 100.0 %

VAGY Vagy-kapcsolat A táblázat minden olyan sort megjelenít, amely vagy
az egyik, vagy pedig a másik fogalmat tartalmazza.

TNC 640 VAGY iTNC 530

Táblázattartalom rendezése
A táblázat bejegyzéseit oszlop szerint rendezheti. Ehhez az
alábbiak szerint járjon el:

Kattintson az adott oszlop fejlécére
A StateMonitor a táblázat bejegyzéseit adott oszlop szerint
csökkenő sorba rendezi.

A táblázat adott fejlécére való minden egyes további
kattintással a StateMonitor az értékeket csökkenő és
növekvő sorrend között váltva jeleníti meg.

Oszlopszélesség beállítása
Az oszlopszélesség beállításához húzza az elválasztó vonalat
lenyomott egérgombbal a kívánt pozícióba

Diagram megjelenítése táblázathoz
Több helyen megjeleníthet egy diagramot kiegészítésképp a
táblázatnézethez, ami a táblázat adatait grafikusan ábrázolja.

Klikkeljen a diagram ikonra vagy a Graphically
visualize a table gombra
A StateMonitor megjelenít a táblázat alatt egy
diagramot.
Egy pont, oszlop vagy szelvény részletes
információinak megjelenítéséhez kattintson a
kívánt elemre (ha rendelkezésre áll)
Megjelenítés beállítása jelölőnégyzetek vagy
kiválasztómezők segítségével (ha rendelkezésre
áll)
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Táblázat- és diagramadatok mentése CSV-fájlként
Több ponton is lementheti táblázat- vagy diagramadatait CSV-
fájlként. A CSV fájlokat z. B. Microsoft Excelbe tudja importálni, és
ott tovább feldolgozni.

Kattintson az Exportálja a táblázatot gombra
Válassza ki a mentés helyét
Klikkeljen a Mentés-re

3
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Általános használati útmutatások | Funkcióbővítés szoftveropciókkal3

3.8 Funkcióbővítés szoftveropciókkal
A StateMonitor működése további szoftver-opciókkal bővíthető.
A szoftver-opciók licenceit a HEIDENHAIN kereskedelmi osztályán
keresztül tudja beszerezni. Ezután egy licenckulcsot kap, amivel
aktiválja a szoftver-opciót a hardverkulcson.
Az alábbi szoftver-opciók érhetőek el:

Opció Funkcióbővítés ID

1 5 további gépvezérlő 1220884-01

2 Modbus Interface 1268670-01

3 OPC UA Interface 1268673-01

4 JobTerminal 1268674-01

5 MTConnect Interface 1268675-01

További információ: "Szoftver-opciók és licencek", oldal 127
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Kezdőoldal menü | Home menü4

4.1 Home menü
A Home menüben kell felhasználónevét és jelszavát megadnia.
További információ: "Bejelentkezés/Kijelentkezés ", oldal 47

Ha egy felhasználó már be van jelentkezve, úgy a StateMonitor
a bejelentkezett felhasználó Jogosultsági állapotát valamint az
utolsó bejelentkezés időpontját jeleníti meg.

Cégspecifikus kezdőoldal
Amennyiben a Home menüben meg kívánja jeleníteni cége logóját
vagy valamilyen más képfájlt szeretne beilleszteni, úgy kövesse
alábbi lépéseket:

Másolja a kívánt képfájlt a C:\ProgramData\HEIDENHAIN
\StateMonitor\homeImage könyvtárba
A StateMonitor a képet a Home menüben fogja megjeleníteni.

A StateMonitor csak egy képet képes megjeleníteni.
Ezért csak egy képfájlt másoljon a C:\ProgramData
\HEIDENHAIN\StateMonitor\homeImage könyvtárba
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Kezdőoldal menü | Bejelentkezés/Kijelentkezés

4.2 Bejelentkezés/Kijelentkezés
Bejelentkezés
A StateMonitor indítását követően a felhasználónak
felhasználónevével és jelszavával be kell jelentkeznie.

Egyszerre akár több felhasználó is bejelentkezhet.

Ha a StateMonitor telepítését követően legelsőként bejelentkezik,
és még nem hozott létre felhasználói fiókot, úgy egy
alapértelmezett jelszóval kell bejelentkeznie.
További információ: "Alapértelmezett jelszó", oldal 38

Automatikus bejelentkezés
Megfigyelői jogosultságú felhasználók egy speciális URL-en
keresztül automatikusan bejelentkezhetnek a web-böngészőben.

Nyissa meg a Web böngészőt, pl.
Microsoft Edge
A Google Chrome-ot
A Mozilla Firefox-ot

Adja meg a címsorban:
http:\\szervernév:28001/jh-tnc-sm-app/operator#!login/Username/Password

A Servername helyett adja meg a host-nevet vagy annak
a PC-nek vagy szervernek a nevét, amire a StateMonitor
telepítve van.
A Username és Password helyett adja meg a
felhasználónevet és a jelszót

Nyomja meg az Enter gombot
A StateMonitor bejelentkezőablak nélkül nyílik meg.

Ahhoz, hogy a StateMonitort a jövőben gyorsabban
meg tudja nyitni, mentse el a címet kedvencként vagy
könyvjelzőként a Web böngészőjében.

Logout
A StateMonitor bezárása előtt minden felhasználónak ki kell
jelentkeznie.
A kijelentkezéshez kövesse alábbi lépéseket:

Jelentkezzen ki a Logout menün keresztül
Megjelenik az üres bejelentkező-ablak.

4
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Géppark menü | Géppark menü5

5.1 Géppark menü
A Géppark menüben látható minden berendezés, amelyet a
Beállítások menüben beállított és aktivált.
További információ: "Gépek almenü", oldal 111
A Géppark menü alábbi almenüket tartalmazza:

Mozaik nézet
Státusz összefoglaló
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Géppark menü | Mozaik nézet almenü

5.2 Mozaik nézet almenü
A StateMonitor a Mozaik nézet almenüben minden aktivált
berendezést megjelenít gépstátusz kártyaként.
A gépstátusz kártya következő információkat tartalmazza:

Információ Jelentés

Kép a gépről Amennyiben a berendezés regisztrációja
során arról egy képet is feltöltött, úgy a
StateMonitor itt jeleníti meg azt a képet

Státuszlámpa A gép aktuális státusza

Job number Az éppen legyártott megbízás száma
(szoftver-opció)

Part number Az éppen legyártott alkatrész száma
(szoftver-opció)

Programnév Azon NC program neve, amelyet aktuálisan
a Folyamatos programfutás vagy a
Mondatonkénti programfutás betöltött

Teljsen
elvégezve

A kompletten végrehajtott aktuális
programfutások száma

Státuszlámpa
A státuszlámpa színei következőket jelentik:

Szín Jelentés

Szürke A gép nincs bekapcsolva vagy csatlakoztatva

Piros A gép nem üzemkész

Sárga A gép üzemkész, de nem produktív

Sötétzöld/
világoszöld

A gép produktív
Sötétzöld = Produktív (előtolás&gyorsj.OVR
>=100%)
Világos zöld = Produktív (előtolás&gyorsj. OVR
<100%)

5
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Géppark menü | Státusz összefoglaló almenü5

5.3 Státusz összefoglaló almenü
A Státusz összefoglaló almenüben a StateMonitor a
gépstátuszokat grafikusan, kördiagrammokként ábrázolja.
Ekkor a StateMonitor különbséget tesz az alábbiak között:

Teljes géppark
Favorizált gépek

Teljes géppark
A Teljes géppark kördiagramm a gépparkban megtalálható
összes aktív gép gépstátuszát foglalja össze. A StateMonitor
ezen túlmenően megjeleníti még az Availability és Utilization
rateparamétereket a gépparkban lévő összes aktív gép átlagaként.

Favorizált gépek
A Favorizált gépek kördiagramm csak azon gépek státuszait
jeleníti meg, amelyek a Kedvencek listája felsorolásban mint
Kedvenc meg vannak jelölve.

Kedvencek listája
A Kedvencek listája a gépparkban lévő összes aktív gépet
felsorolja, és alábbi információkat tartalmazza:

az aktuális Állapot-ot
A Gép (gép megnevezése)
A gépen aktuálisan aktív Üzemmód-ot
A gépre aktuálisan betöltött Program-ot
A Programstátusz-t
Azon programok számát, amelyek Teljesen elvégezve státuszt
kaptak
A Kedvenc-ként való megjelölést
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Géppark menü | Gépstátuszok áttekintése

5.4 Gépstátuszok áttekintése
Alább egy áttekintést talál arról, hogy az aktív Üzemmód,
Programstátusz és Override állások különböző kombinációja
milyen gépstátuszt vált ki:

Gépstátusz Üzemmód Programstátusz Override állások

Sötétzöld = Produktív
(előtolás&gyorsj.OVR
>=100%)

Folyamatos
programfutás

Fut >= 100 %

Folyamatos
programfutás

Fut < 100 %Világos zöld = Produktív
(előtolás&gyorsj. OVR
<100%)

Mondatonkénti
programfutás

Fut > 0 %

Folyamatos
programfutás

Fut = 0 %

Folyamatos
programfutás

Mondatonkénti
programfutás

Kiválasztva
Leállítva
Megszakítva
Befejezve
Hiba
Nincs
kiválasztva
program

Tetszőleges

Sárga = Rendben, de nem
produktív

Kézi üzemmód

Elektronikus
kézikerék

Pozicionálás kézi
adatbevitellel

Tetszőleges

5
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Géppark menü | Gépstátuszok áttekintése5

Gépstátusz Üzemmód Programstátusz Override állások

Piros = Nem üzemkész Folyamatos
programfutás

Mondatonkénti
programfutás

Hiba Tetszőleges

Világos szürke =
Várakozási idő

A Várakozási idő státusz nem a géptől ered. A felhasználók a Várakozási idő
állapotot a sárga vagy sötétszürke állapot helyett határozhatják meg.

Sötétszürke = A gép nincs
használatban

A gép ki van kapcsolva vagy
A StateMonitor nem képes kapcsolatot létrehozni a géppel

A StateMonitor a gépek státuszszíneit a gépállapot oszlopokban
kronologikus sorrendben jeleníti meg. Ezáltal a gép állapota és gépi
ideje azonnal áttekinthető.
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Géppark menü | Gépstátusz

5.5 Gépstátusz
A Gépstátusz nézet alábbi információkat tartalmazza:

Gépstátusz lámpa
Gépnév
SIK-szám és gépvezérlés
A vezérlő NC szoftver-verziója
Override állások
Üzemmód
Program, amely éppen aktív a gépen
Alprogram, amely éppen aktív a gépen
Programstátusz, Indítási idő és Időtartam az aktuális
programra vonatkozóan
Current job
Programstatisztika
A gép közlései
Aktív Messenger státusz
Current job (szoftver-opció)
Gépállapotok gépállapot oszlopokkal (amely a Gépstátusz ból
ered)
Utilization rate

A Gépstátusz kijelzésbe való váltáshoz az alábbiak szerint járjon
el:

Váltson Géppark menübe
Klikkeljen a kívánt gép Gépstátusz gombját
A StateMonitor ekkor megnyitja a Gépstátusz
nézetet.

A Gépstátusz nézetből pedig alábbi almenükbe tud továbblépni:
Gépállapotok szerkesztése
További információ: "Gépállapotok szerkesztése almenü",
oldal 62
Az utóbbi 3 nap részletes adatai
További információ: "Az utóbbi 3 nap részletes adatai almenü",
oldal 68
Gépi vészjelzések
További információ: "Gépi vészjelzések almenü", oldal 69
Programfutási idők
További információ: "Programfutási idők almenü", oldal 71
Jobs (szoftver-opció)
További információ: "Job terminal almenü (szoftver-opció)",
oldal 65

5
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Géppark menü | Gépstátusz5

Override állások
A StateMonitor grafikusan, százalékban megjeleníti a Override
állások az Orsó (fordulatszám), az Előtolás valamint a Gyorsjárat
vonatkozásában.
A kijelzés megfelel a vezérlőn lévő tényleges potenciométer
értéknek, függetlenül az aktuális üzemmódtól.
Amennyiben gépén a gyorsjárat és az előtolás egy
potenciométeren van, úgy a StateMonitor mindkét Override állások
vonatkozásában ugyanazon értéket jeleníti meg.
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Géppark menü | Gépstátusz

Üzemmód
A StateMonitor azon Üzemmód jeleníti meg, amely aktuálisan a
gépen ki van választva.
A kijelzés a gép üzemmódjára valamint az adott szimbólumára
korlátozódik. A programozási üzemmódot a StateMonitor nem
jeleníti meg.

Gépi üzemmódok

Szimbólum Üzemmód

Kézi üzemmód

Elektronikus kézikerék

Pozicionálás kézi adatbevitellel (MDI)

Mondatonkénti programfutás

Folyamatos programfutás

5
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Géppark menü | Gépstátusz5

Programstátusz
A Programstátusz tájékoztat a gépen lévő NC program aktuális
állapotáról.
Alábbi programstátuszok lehetségesek:

Programstátusz Jelentés

Fut A gép éppen NC-programot hajt végre.

Nincs kiválasztva
program

A gép nem NC programot végrehajtó
üzemmódban van.

Inaktív A gép aktuális Üzemmód Folyamatos
programfutás vagy Mondatonkénti
programfutás.

Jelenleg nincs NC program elindítva
vagy
A programfutást valamilyen hiba
megszakította vagy
A kezelő megszakított a
programfutást BELSŐ STOP

Hiba Valamely hiba megszakította az aktuális
NC program végrehajtását.
A Hiba státusz csak rövid ideig láthat, azt
követően a státusz Inaktív ra vált.

Kiválasztva A gép aktuális Üzemmód Folyamatos
programfutás vagy Mondatonkénti
programfutás.
Bár a kezelő már kiválasztott egy
programot, de még nem indította azt el.

Leállítva A gép aktuális Üzemmód
Mondatonkénti programfutás és
a kezelő még nem indította el a
következő NC mondatot
Az NC programban lévő M0-parancs
megszakította a programfutást

Megszakítva A kezelő a programfutást NC-Stopp
alkalmazásával megszakította.

Befejezve Az aktuális NC program lefutott. Az M30
vagy M2 parancs befejezte a programot.

Amennyiben a gép kikapcsolt állapotban van, úgy a
Programstátusz nem jelentik meg.
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Géppark menü | Gépstátusz

Current job (szoftver-opció)
A Current job tartományban a StateMonitor információkat mutat
arról a megbízásról, ami éppen a gépen fut.
Előfeltételek:

Megbízás létrehozva
Megbízás hozzárendelve a géphez
Megbízás fut

A megbízások futtatásának megkezdéséhez kövesse az alábbi
lépéseket:

Klikkeljen a Job terminal gombra
A Jobs alprogram jelenik meg.
További információ: "Job terminal almenü (szoftver-opció)",
oldal 65

Programstatisztika
A Programstatisztika tartományban összegzi a StateMonitor a
teljesen végrehajtott és megszakított NC programok számát.
Az összegzés kiterjed alábbiakra:

Minden program (Összes)
Aktuális program (Aktív PGM)

A StateMonitor az alábbi eseteket különbözteti meg:

Párbeszéd Jelentés

Teljesen elvégezve A kompletten végrehajtott programok
száma

Felhasználó által
megszakítva

A felhasználó által megszakított
programok száma

Hibaüzenettel
megszakítva

Valamely hibaüzenet következtében
megszakadt programok száma

5
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Géppark menü | Gépstátusz5

A gép közlései
A A gép közlései tartományban a StateMonitor a gép utolsó hat
üzeneteit jeleníti meg.

Minden felhasználó egyénileg határozhatja meg, hogy mely
üzenetek jelenjenek meg a A gép közlései tartományban. Ehhez
az alábbiak szerint járjon el:

Kattintson a Fogaskerék szimbólumra
Egy ablak jelenik meg egy kiválasztó
szűrővel. A szűrési feltételek hibaosztályokat,
hibacsoportokat és üzeneteket foglalnak
magukban.
További információ: "Gépi vészjelzések
almenü", oldal 69
A szűrési feltételek kiválasztásához tegyen pipát
eléjük egérkattintással
Kattintson a Mentés gombra
A A gép közlései tartományban csak azok az
üzenetek jelennek meg, amelyek a kiválasztott
szűrési feltételeknek megfelelnek.
A szűrés csak a A gép közlései szelvényben, a
Gépstátusz almenüben érvényes.

A további közlések megtekintéséhez kövesse alábbi lépéseket:
Kattintson a További gombra
Ekkor megjelenik A gép közlései almenü.
További információ: "Gépi vészjelzések almenü", oldal 69

Aktív Messenger státusz
Az Aktív Messenger státusz tartományban a StateMonitor az aktív
Jelentések jeleníti meg.
További információ: "Jelentések almenü", oldal 81
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Géppark menü | Gépstátusz

Gépállapotok
A Gépállapotok tartományban a StateMonitor az adott nap
gépállapotainak oszlopait, valamint a gép aktuális Kihasználtság-át
jeleníti meg.
Bizonyos gépállapotok másokkal való helyettesítéséhez illetve azok
pontosabb meghatározásához kövesse alábbi lépéseket:

Klikkeljen a Gépállapotok szerkesztése gombra
Megjelenik a Gépállapotok szerkesztése almenü.
További információ: "Gépállapotok szerkesztése almenü",
oldal 62

Állapítsa meg a vizsgálat időtartamát
A gépállapot oszlopa alapesetben a 0-tól 24 óráig terjedő
időtartamot mutatja. Minden felhasználó egyénileg beállíthatja a
vizsgálat időtartamát. A maximális vizsgálati időtartam 24 óra.

A vizsgálati időtartam beállításához az alábbiak szerint járjon el:

Kattintson a Fogaskerék szimbólumra
Megjelenik a User-specific adaptation of
machine statuses ablak.
Válassza ki a kívánt időtartamot (időtartam -
tól...--ig )
Kattintson a Mentés gombra
A gépállapot oszlop a kiválasztott időtartamot
jeleníti meg.

A vizsgálati időtartam beállítása a Gépállapotok
szerkesztése és Az utóbbi 3 nap részletes adatai
almenükre van kihatással. Ott is beállíthatja a vizsgálati
időtartamot.

Részletes adatok
Az Az utóbbi 3 nap részletes adatai megtekintéséhez kövesse
alábbi lépéseket:

Kattintson a A legutóbbi napok gépállapotainak mutatása
gombra
Az Az utóbbi 3 nap részletes adatai almenü megjelenik.
További információ: "Az utóbbi 3 nap részletes adatai almenü",
oldal 68

5
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Géppark menü | Gépállapotok szerkesztése almenü5

5.6 Gépállapotok szerkesztése almenü
Gépállapotok megjelenítése
A Gépállapotok szerkesztése almenüben a StateMonitor először
megjeleníti az aktuális nap gépállapotait egy gépállapot oszlopban,
majd azokat kronologikus sorrendben egy táblázatban is felsorolja.
Ahhoz, hogy a StateMonitor egyetlen napra vonatkozóan mutassa
csak meg a gépállapotokat, az alábbiak szerint kell eljárnia:

Kattintson a Mutatott nap mezőnél a
naptárszimbólumra
Válassza ki a dátumot
Alternatívaként naponta visszafele is lapozhat

Alternatívaként naponta előre is lapozhat

A táblázat bejegyzéseit alábbiakra szűrheti:
Gépállapotokat megjelenítő színekre (Szűrő)
Az egyes gépállapotok időtartamára
(Mutassa azokat az állapotokat, melyek hosszabbak mint...)

További információ: "Táblázatokban és diagramokban található
funkciók", oldal 42
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Géppark menü | Gépállapotok szerkesztése almenü

Gépállapotok helyettesítése és meghatározása
A Gépállapotok szerkesztése almenüben lehetősége
van gépállapotok kiegészítésére illetve azok pontosabb
meghatározására.

A gépállapotok további specifikációit a Beállítások
menüben tudja megadni.
További információ: "Machine statuses / Job statuses
almenü", oldal 117

A gépállapot változtatásához az alábbiak szerint járjon el:

Váltson Géppark menübe
Klikkeljen a kívánt gép Gépstátusz gombját
Válassza ki a Gépállapotok szerkesztése
almenüt
A táblázatban kattintson az Új állapot oszlopba
Válassza ki a felugró menüben a kívánt állapotot
Klikkeljen a Sor mentése gombra
A gépállapot megváltozik a gépállapot
oszlopban.

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy mely eredeti gépállapotokat
tudja meghatározásokkal helyettesíteni:

Eredeti állapot Új állapot (Meghatározás)

Sötétzöld Produktív Sötétzöld, világoszöld, sárga,
piros vagy szürke

Világoszöld Produktív,
előtolás
< 100 %

Sötétzöld, világoszöld, sárga,
piros vagy szürke

Sárga Rendben, de
nem produktív

Sárga, piros vagy szürke

Piros Nem
üzemkész

Piros

Sötétszürke A gép nincs
használatban

Sötétszürke vagy világos
szürke

A Várakozási idő világos szürke állapota nem a géptől ered, így
azáltal nem számít eredeti állapotnak.
A világos szürke állapot helyettesítheti és pontosabban meg is
határozhatja a sárga eredeti állapotot vagy a sötétszürke eredeti
állapotot.
Példa: 
Amennyiben a gép karbantartási munkálatok miatt ki van kapcsolva
(sötétszürke állapot), úgy az adott állapotot a StateMonitorban
utólag várakozási időre (világos szürke állapot) állíthatja.
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További információk rögzítése
A gép állapotoszlop része felett látható kék vonal arra utal, hogy az
adott rész további információkat tartalmaz.

További információk rögzítéséhez az alábbiak szerint járjon el:
Váltson Géppark menübe
Klikkeljen a kívánt gép Gépstátusz gombját
Válassza ki a Gépállapotok szerkesztése
almenüt
Írja be a táblázat Kommentár oszlopába a kívánt
kiegészítő információkat
Klikkeljen a Sor mentése gombra
A StateMonitor a gépállapot oszlopban a
szakaszon egy kék vonalat jelenít meg.

Ha kék vonallal jelzett szakaszra klikkel, a StateMonitor egy
felugró ablakot jelenít meg a beillesztett megjegyzésekkel és adott
esetben a módosított vagy specifikált gépállapotokkal kapcsolatos
információkkal.

Állapítsa meg a gépállapot oszlopok vizsgálati időtartamát
A gépállapot oszlopa alapesetben a 0-tól 24 óráig terjedő
időtartamot mutatja. Minden felhasználó egyénileg beállíthatja a
vizsgálat időtartamát.
További információ: "Állapítsa meg a vizsgálat időtartamát",
oldal 61
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5.7 Job terminal almenü (szoftver-opció)
A Job terminal almenüben a StateMonitor minden olyan megbízást
megjelenít, ami a géphez hozzá van rendelve. A gépen folyó
megmunkálással párhuzamosan a kezelő itt megbízásokat tud
előjegyezni és előjegyzéseket utólag megváltoztatni.
A megbízások létrehozása és gépekhez történő hozzárendelése a
Jobs menüben történik. Itt beállíthatja a megbízások megmunkálási
sorrendjét is.
További információ: "Jobs menü (szoftver-opció)", oldal 86
A foglalt megmunkálási idők és darabszámok a megbízások
kiértékelésében jelennek meg.
További információ: "Job times (szoftver-opció)", oldal 103

5
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Megbízási státusz foglalása
Megbízási státusz foglalásához és a megmunkálási idők
meghatározásához kövesse az alábbiakat:

Váltson Géppark menübe
Klikkeljen a kívánt gép Gépstátusz gombját
Válassza ki a Job terminal almenüt
Klikkeljen a Assigned jobs for machine
táblázatban a kívánt megbízásra
A megbízás információi a Currently selected
job szakaszban tűnnek fel.
Klikkeljen a Enter a job status szakaszban a
Start job gombra
Az időadatok rögzítése elindul.
Egymás után kattintson a gombokra, amelyek
megfelelnek a gép megbízási státuszának
A StateMonitor rögzíti az időket megbízási
státuszonként.
A megmunkálás lezárásához vagy
megszakításához kattintson a Stop job gombra
Az időadatok rögzítése befejeződik.
Szükség esetén a megbízást újra lehet indítani.
Tényleges mennyiség visszajelentése: válassza
a Actual amount-t a kiválasztómezőn
A beviteli mezőben adja meg a gyártott
alkatrészek számát
Kattintson a Report gombra
Selejt visszajelentése: válassza a Scrap-et a
kiválasztómezőn
A beviteli mezőben adja meg a selejt alkatrészek
számát
Kattintson a Report gombra
A tényleges mennyiség és a selejtes alkatrészek
száma rögzítve van a megbízásban.
A megmunkálás lezárásához vagy
megszakításához kattintson a Finish job gombra
A megbízás már nem látszik a Assigned jobs for
machine táblázatban.
A rögzített idők és darabszámok megtekinthetők
a Kiértékelések menüben.
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Előjegyzések szerkesztése
Az aktuális megbízás előjegyzéseinek szerkesztéséhez kövesse az
alábbi lépéseket:

A legutóbb befejezett megbízás változtatásához kattintson a
Rescind last completed job gombra

vagy
Klikkeljen a Assigned jobs for machine táblázatban a kívánt
megbízásra
A megbízás információi a Currently selected job szakaszban
tűnnek fel.
Feltűnik a Entries for job táblázat.
Szükség esetén ismételten indítsa el a megbízást
Szükség esetén jelentsen vissza más mennyiséget
A Entries for job táblázatban kattintson a kívánt sorra
Szükség esetén válasszon ki útmutatást (megbízás állapotának
specifikálása)

A megbízásállapotok további specifikációit a Beállítások
menüben tudja megadni.
További információ: "Machine statuses / Job statuses
almenü", oldal 117

Szükség esetén adjon meg kommentárt
Klikkeljen a Save line gombra
A megmunkálás lezárásához vagy megszakításához kattintson
a Finish job gombra

Előírt határidő kijelzése
Az előírt határidő a táblázatban színezve van. A szín az idő
betartásáról ad információt:

Zöld: a határidő több mint 24 óra múlva esedékes
Narancs: a határidő 24 órán belül van
Piros: határidő átlépve

5
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5.8 Az utóbbi 3 nap részletes adatai almenü
Az Az utóbbi 3 nap részletes adatai almenü az alábbi
információkat tartalmazza:

Az utóbbi 3 nap gépállapot oszlopai
Rendelkezésre állás az utolsó 3 napban
Kihasználtság az utolsó 3 napban

További információ: "Jellemzők almenü", oldal 98

Állapítsa meg a gépállapot oszlopok vizsgálati időtartamát
A gépállapot oszlopa alapesetben a 0-tól 24 óráig terjedő
időtartamot mutatja. Minden felhasználó egyénileg beállíthatja a
vizsgálat időtartamát.
További információ: "Állapítsa meg a vizsgálat időtartamát",
oldal 61
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5.9 Gépi vészjelzések almenü
A Gépi vészjelzések almenüben a StateMonitor A gép közlései
sorolja fel az elmúlt négy hétből.
A vezérlőn lévő hibaüzenetek Hibaosztályok valamint
Hibacsoportok vannak osztva:

A Hibaosztályok a hibaüzenet okára engednek következtetni.
A Hibacsoportok pedig a hibaüzenetek eredetéről
tájékoztatnak.

A felhasználó a HEIDENHAIN vezérlőknél az NC programhoz az
FN 38 speciális funkcióval saját üzeneteket is létre tud hozni.
További információ: "FN 38: jelentések küldése az NC
programból", oldal 82
Ezen üzeneteket a StateMonitor Információ-ként jeleníti meg.

5
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Üzenetek szűrése
Bizonyos üzenetek gyorsabb megtaláláshoz a Hibaosztályok,
Hibacsoportok valamint Információ szűrni is tudja.
A StateMonitor a szűrő kiválasztásánál csak az elmúlt négy hétben
fellépő Hibaosztályok, Hibacsoportok és Információ jeleníti meg.
A szűrés az alábbi Hibaosztályok szerint lehetséges:

Emergency stop
hiba
Figyelmeztetés
Infó
Megjegyzés
Programmegszakítás
Program állj
Előtolás leállítva
Reset
Nincs

A Nincs hibaosztály minden olyan hibaüzenetet tartalmaz, amely
nincs egyetlen hibaosztályhoz sem hozzárendelve.
A szűrés alábbi Hibacsoportok szerint lehetséges:

üzem
Programozás
PLC
Általános
Remote
Python
Nincs

A Nincs hibacsoport minden olyan hibaüzenetet tartalmaz, amely
nincs egyetlen hibacsoporthoz sem hozzárendelve.
Szűrés Információ szerint:

FN 38
FN 38 Job
A program teljesen végrehajtva
A programot a felhasználó szakította meg
A programot hibaüzenet szakította meg

Ahhoz, hogy a felsorolásban megjelenítsen bizonyos üzeneteket,
kattintson az egérrel a megfelelő szűrőfeltételre, így pipálva ki azt.
Ahhoz, hogy a felsorolásban kizárólag a kiválasztott üzeneteket
lássa, kattintson az Aktualizálás gombra.
További információ: "Táblázatokban és diagramokban található
funkciók", oldal 42
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5.10 Programfutási idők almenü
A Programfutási idők almenüben a StateMonitor egy
Programtáblázat-ban sorolja fel időrendben a gépen az adott
időtartam alatt elindított NC programokat.
Az időintervallum behatárolására alábbi kiválasztási lehetőségek
állnak rendelkezésére:

Idő ettől ... eddig ...
Napok száma (az aktuális naptól visszafele számolva)

1 nap
3 nap
7 nap

Dátum ettől ... eddig ...
A táblázaton belüli keresés (Keresés: beviteli mező) a Program,
Alprogram és Állapot oszlopokra vonatkozik.
További információ: "Táblázatokban és diagramokban található
funkciók", oldal 42

Grafikus ábrázolás
A Programtáblázat-hoz további két diagramot jeleníthet emg:

A(z) {0} gép programfutási ideje diagram: a táblázat összes
programjának részletes kiértékelése
Programanalízis diagram: egy program részletes kiértékelése

A(z) {0} gép programfutási ideje diagram
A diagram tájékoztatást ad a programfutási időkről és az átlagos
override-állásokról a táblázat összes programjára vonatkozóan.

A táblázat megjelenítéshez kattintson a Táblázat grafikus
megjelenítés gombra a táblázat alatt

A diagram az alábbi információkat tartalmazza:
A rács minden függőleges vonala egy programot jelöl
A vízszintes tengelyen lévő értékek megfelelnek a táblázatban
található programszámoknak
A zöld adatpont a program futási idejét ábrázolja (érték a
Programfutási idő tengelyen)
A további adatpontok az átlagos override-állásokat ábrázolják
az Orsó, Gyorsmenet és Előtolás programokhoz (az Override
átlagértéke a teljes programfutási időre számítva tengely
értékei)
Egy program részletes információinak ábrázolásához vigye az
egeret a program egyik adatpontjára
Felugró ablak mutatja a diagramértékeket, a programstátuszt és
a gépállapotok százalékos kiértékelését.
A diagram szűréséhez egy adott programra válassza ki a kívánt
program kiválasztási mezőjét
A diagram csak a kiválasztott program értékeit mutatja.

További információ: "Diagram megjelenítése táblázathoz",
oldal 42

5
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Programanalízis diagramProgramanalízis
A diagram tájékoztatást ad az átlagos override-állásokról és a
gépállapotokról a programfutás ideje alatt.
A diagram megjelenítéséhez az alábbiak szerint járjon el:

Klikkeljen a Táblázat grafikus megjelenítés gombra a táblázat
alatt
Megjelenik az A(z) {0} gép programfutási ideje diagram
Klikkeljen egy tetszőleges adatpontra a program vízszintes
során
Megjelenik a Programanalízis diagram

A diagram az alábbi információkat tartalmazza:
A vízszintes tengely a programfutási időt mutatja
A függőleges tengely az átlagos override-állást mutatja
A vonalak az Orsó, Gyorsmenet és Előtolás override-állásait
ábrázolja tetszőleges időpontban
Az FMAX állapotoszlop az Előtolás-t és a Gyorsmenet
(FMAX)-et ábrázolja a programfutás ideje alatt
A gépállapot oszlop a gép jellemzőit ábrázolja a programfutás
ideje alatt

Az FMAX állapotoszlop csak akkor jelenik meg, ha jóvá
van hagyva a hozzáférés a PLC-hez.
További információ: "PLC jelszó beállításaiPLC jelszó",
oldal 164
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6.1 Információ menüInformáció
Az Információ menüben azt határozhatja meg, hogy a gépen
megjelenő mely üzenetnél mely felhasználó mikor és milyen módon
legyen értesítve.
Az Információ menü alábbi almenükből áll:

Event konfigurátor
Jelentési profilok
Jelentések

Az, hogy a StateMonitor mely almenüket és funkciókat
jeleníti meg, az az adott felhasználó jogosultságától
függ.

Az alábbiak szerint járjon el:
Hozzon létre egy jelentési profilt a Jelentési profilok
almenüben 
(Kit, mikor értesítsen a rendszer?)
További információ: "Jelentési profilok almenü", oldal 79
Konfigurálja az eventeket (eseményeket) az Event konfigurátor
almenüben 
(A gép mely üzeneteinél legyen a felhasználó értesítve?)
További információ: "Event konfigurátor almenü", oldal 75
Rendelje a létrehozott eseményeket és a jelentési profilokat
egymáshoz a Jelentések almenüben 
(Mely event mely jelentési profilt váltson ki?)
További információ: "Jelentések almenü", oldal 81
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6.2 Event konfigurátor almenü
Az event egy olyan esemény, amely a gépen léphet fel, mint pl.:

Egy figyelmeztető üzenet
gépleállás hibaüzenettel
szervizüzenet/karbantartási üzenet
riasztás

A StateMonitor a vezérlőn fellépő üzeneteket közvetlenül felveszi,
majd a Gépstátusz nézetben a Géppark menüben fel is sorolja.
A vezérlőüzenetek Hibaosztályok és Hibacsoportok tagolódnak.
Az event konfigurációjánál lehetősége van arra, hogy egész
Hibaosztályok vagy Hibacsoportok válasszon ki.
Ezen túlmenően Információ  és Gépállapotok képezhetik az
event kiválasztásának részét: Ekkor az Információ-k vagy a
HEIDENHAIN vezérlőkre generálódnak egy NC-programban
(FN 38) vagy a StateMonitor hozza létre azokat a vezérlő
információiból.

Hibaosztályok
A vezérlőn a hibaüzenetek a következő Hibaosztályok
tartozhatnak:

Emergency stop
hiba
Figyelmeztetés
Infó
Megjegyzés
Programmegszakítás
Program állj
Előtolás leállítva
Reset
Nincs

A Nincs hibaosztály minden olyan hibaüzenetet tartalmaz, amely
nincs egyetlen hibaosztályhoz sem hozzárendelve.

Hibacsoportok
A Hibacsoportok a hibaüzenetek eredetéről tájékoztatnak.
A vezérlő az alábbi Hibacsoportok-at különbözteti meg:

üzem
Programozás
PLC
Általános
Remote
Python
Nincs

A Nincs hibacsoport minden olyan hibaüzenetet tartalmaz, amely
nincs egyetlen hibacsoporhoz sem hozzárendelve.

6
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Információ
Az Információ alatt alábbi kiválasztási lehetőségek állnak
rendelkezésére:

FN 38
A HEIDENHAIN vezérlőknél az FN 38 speciális funkcióval
üzeneteket generálhat az NC programban. A StateMonitor
képes ezen üzenetek fogadására és elküldésére a
felhasználónak e-mailben
FN 38 Job
A HEIDENHAIN vezérlőknél az FN 38 speciális funkcióval
jelentheti a megbízás állapotát az NC programban. A
StateMonitor képes ezeket a státuszokat kiértékelni
A program teljesen végrehajtva
A StateMonitor akkor hozza létre ezt az üzenetet, ha a vezérlő a
PGM END programvégét olvassa be
A programot a felhasználó szakította meg
A StateMonitor akkor hozza létre ezt az üzenetet, ha a
felhasználó a programot BELSŐ STOP vagy VÉSZLEÁLLÍTÁS
használatával megszakítja
A programot hibaüzenet szakította meg
A StateMonitor akkor hozza létre ezt az üzenetet, ha egy
hibaüzenet szakítja meg a programfutást

Vegye figyelembe a gépkönyvet!
A gép konfigurálható beállításaitól függ, hogy a vezérlő
mely információkat küldi el.

Gépállapotok
A Gépállapotok alatt meghatározhatja, hogy a StateMonitor mennyi
idő után váltson ki egy event-et. Ekkor minden gépállapothoz
hozzárendelhet egy meghatározott értéket (percben).

Egyéni üzenetek
A táblázatban kipipálhatja az eddigi gépi üzeneteket és így a
kiválasztást hozzáfűzheti az event-hez.
További információ: "Táblázatokban és diagramokban található
funkciók", oldal 42
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Event létrehozása
Gondosan válassza ki az eventet előidéző üzeneteket.

MEGJEGYZÉS
Figyelem, adatvesztés lehetséges!
Amennyiben túl sok üzenetet választ ki, úgy a címzett email
postafiókja hamar megtelhet. További emaileket a címzett ekkor
már nem tud fogadni.

Hozzon létre egy külön postafiókot a StateMonitor részére
Gondosan válassza ki a szükséges üzeneteket

MEGJEGYZÉS
Figyelem, adatvesztés lehetséges!
Ha a StateMonitor túl sok üzenetet küld a címzettnek, az email
szolgáltató azokat esetlegesen spamként kezeli. A címzett ekkor
az értesítéseket már nem a beérkező levelek postafiókba kapja.

Gondosan válassza ki a szükséges üzeneteket

Event létrehozásához alábbiak szerint járjon el:

Lépjen át az Információ menübe
Válassza ki az Event konfigurátor almenüt
Válassza ki a Gép, amely vonatkozásában az
eventet létre kívánja hozni
Válassza ki azon Hibaosztályok, Hibacsoportok,
Információ , Gépállapotok és egyéni
üzeneteket, amelyek majd kiváltják az eventet
Adja meg az Ezt az Event-et ... néven alatt a
megfelelő nevet
Klikkeljen a Save gombra

A kiválasztási lista segítségével határozhatja meg, hogy mely
gépüzeneteket tartozzanak egy adott jelentéshez.
A táblázat az A és B oszlopokat tartalmazza:

A = Automatikus kiválasztás osztályok/csoportok szerint
B = A kiválasztás eltér az automatától

A kiválasztási listában lévő A oszlop azt adja meg, hogy a
hibaüzenetek a Hibaosztályok vagy Hibacsoportok keresztüli
automatikus kiválasztással kioldjanak-e egy eventet.
A StateMonitor akkor helyez pipát az A oszlopba, ha a megfelelő
hibaosztályt vagy hibacsoportot kiválasztotta.
A B oszlopban pedig célzottan deaktiválni tud egyes üzeneteket,
amelyeket a felsorolás a Hibaosztályok és Hibacsoportok
keresztül tartalmaz.
A B oszlopban azonban ki is választhat bizonyos üzeneteket, ha
nem szeretné, hogy az adott hibaosztályhoz vagy hibacsoporthoz
tartozó összes üzenet kioldja az adott eventet.

A StateMonitor egy további táblázatban felsorolja az összes
létrehozott eventet.
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Bizonyos eventek tartalmának megtekintéséhez kövesse alábbi
lépéseket:

Kattintson a táblázatban a megfelelő eventre
A StateMonitor ekkor betölti a Hibaosztályok, Hibacsoportok,
Információ és egyéni üzenetek listáját.

Event törlése
Event törléséhez alábbiak szerint járjon el:

Lépjen át az Információ menübe
Válassza ki az Event konfigurátor almenüt
Válassza ki a Gép, amely vonatkozásában az
eventet törölni kívánja
Klikkeljen a táblázatban a lomtár szimbólumra
A StateMonitor törli az eventet és eltávolítja azt a
táblázatból is.
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6.3 Jelentési profilok almenü
A Jelentési profilok almenüben a létrehozott felhasználókhoz
jelentési információkat rendelhet hozzá, és ezeket jelentési
profilként el is tudja menteni.
A jelentési profil alábbi információkat tartalmazza:

Utalás az User-reUser
Továbbítási információk e-mailek elküldéséhez
(Jelentés per ...)
Továbbítási időtartam (Napok, Idők)
a Jelentési gyakoriság

A User kiválasztási menüben minden létrehozott felhasználó
megtalálható.
A jelentéseket a rendszer kizárólag emailben küldi el.

Jelentési gyakoriság
A továbbítási gyakoriság meghatározásához alábbiakat adja meg:

Hét azon napjai, amikor a StateMonitornak jelentést kell
küldenie a felhasználónak
A kezdő és befejező időpont, amelyek között a StateMonitor
jelentéseket küld a felhasználónak

Lehetséges jelentési gyakoriságok:
haladéktalanul
Once a day
Collected (1-től 60 percig beállítható))

Jelentési profilok létrehozása
Egy felhasználóhoz több Jelentési profilok is létrehozhat: például
egy profilt arra az esetre, ha a munkatárs a cégnél tartózkodik, és
egy profilt arra, ha készenléti szolgálatban van.

Ha egy jelentési profilt szeretne egy felhasználóhoz létrehozni,
alábbiak szerint járjon el:

Lépjen át az Információ menübe
Válassza ki a Jelentési profilok almenüt
Válassza ki azt a felhasználót, akihez a
Jelentési profilok létre kívánja hozni
Válassza ki az emailen keresztüli kommunikációt
(pipálja ki)
Adja meg az email címet
Válassza ki a hét azon napjait, amelyeken a
felhasználó értesítést szeretne kapni
Válassza ki az időt ettől ... eddig ...
Jelentési gyakoriság is adja meg
Adjon a jelentési profilnak nevet
Klikkeljen a Save gombra
A StateMonitor elmenti a jelentési profilt és
felsorolja azokat egy táblázatban.
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Jelentési profilok keresése
A StateMonitor felsorolja egy táblázatban az összes profilt, az előbb
kiválasztott felhasználó vonatkozásában.
A Keresés: beviteli mezőben célzottan tud bizonyos jelentési profil
után keresni. A keresés kiterjed a táblázat minden oszlopára.
További információ: "Táblázatokban és diagramokban található
funkciók", oldal 42

Jelentési profilok módosítása
Egy már meglévő jelentési profil módosításához alábbiak szerint
járjon el:

Lépjen át az Információ menübe
Válassza ki a Jelentési profilok almenüt
Válassza ki azt a felhasználót, akihez a
Jelentési profilok létre kívánja hozni
Válassza ki a módosítandó jelentési profilt
A StateMonitor betölti az adatokat a nézetbe.
Hajtsa végre a kívánt módosításokat
Klikkeljen a Save gombra
A StateMonitor elmenti a módosított jelentési
profilt.

Jelentési profilok törlése
Jelentési profil törléséhez alábbiak szerint járjon el:

Lépjen át az Információ menübe
Válassza ki a Jelentési profilok almenüt
Válassza ki a User, akihez az adott Jelentési
profilok létre kívánja hozni
Klikkeljen a táblázatban a lomtár szimbólumra
A StateMonitor törli a jelentési profilt a
táblázatból.
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6.4 Jelentések almenü
A Jelentések almenüben azt határozhatja meg, hogy mely
eventekhez mely jelentéseket aktiválják. Itt értesítéseket hozhat
létre, aktiválhat és törölhet.

Értesítés létrehozása
Új értesítéseket hozhat létre, amelyekben egy eventhez jelentési
profilt rendelhet hozzá.
Értesítés létrehozásához az alábbiak szerint járjon el:

Lépjen át az Információ menübe
Válassza ki a Jelentések almenüt
Válasszon ki egy gépet a Gép alatt
Egy táblázatban megjelennek a gép számára
elérhető eventek.
Pipálja ki a kívánt eventeket
A User alatt válasszon ki egy felhasználót
Megjelenik egy táblázat a felhasználó számára
rendelkezésre álló jelentési profilokkal.
Pipálja ki a kívánt jelentési profilokat
Klikkeljen a ...kijelöl gombra
A StateMonitor beilleszti a A jelentések listája-
ban az új jelentést.

Jelentések aktiválása
A jelentések aktiválásához pipálja ki azokat az Aktív oszlopban.

A StateMonitor csak akkor küld jelentéseket, ha azok
aktiválva vannak.

Törlés
A jelentések felsorolásból való törléséhez kövesse alábbi
lépéseket:

Lépjen át az Információ menübe
Válassza ki a Jelentések almenüt
Klikkeljen a táblázatban a lomtár szimbólumra
A StateMonitor törli a kiválasztott jelentést a
táblázatból.

További információ: "Táblázatokban és diagramokban található
funkciók", oldal 42

6
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6.5 FN 38: jelentések küldése az NC
programból

FN 38 vezérlőfunkció
HEIDENHAIN vezérlők esetén az FN 38 vezérlőfunkció olyan
jelentéseket generálhat, amelyeket a StateMonitor jelentésként tud
feldolgozni.
Az FN 38-t az alábbi HEIDENHAIN vezérlőkkel használhatja:

Vezérlő Legkisebb szoftververzió

iTNC 530 34049x-03, 60642x-01

TNC 640 34059x-05

TNC 620 81760x-01

TNC 320 771851-02

TNC 128 771841-02

CNC PILOT 640 68894x-04

MANUAL Plus 620 54843x-04

Az FN 38 alkalmazásához a Q paraméter-
programozásnál meg kell adnia a 555343 kulcsszámot a
speciális funkció engedélyezéséhez.
TNC esetén a Stand 34059x-07 szoftververziótól az
FN 38 funkció kulcsszám nélkül programozható.

Programozás
Az FN 38 vezérlőfunkció programozásához az alábbiak szerint
járjon el:

Nyomja meg a Q vezérlőgombot

Nyomja meg az EGYÉB MŰVELETEK gombot

Nyomja meg az FN38 KÜLDÉS gombot
A vezérlés ekkor kiírja a FN38: SEND /” sort.
A küldendő szövegek írása változók kiadási
formátumaival
példa:
FN 38: SEND /"Mért átmérő: %+3f"/+Q153

A formázási utasítások számának meg kell egyeznie a
formázandó értékek számával.
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Kiadási formátum
A formázási operátor segítségével meghatározhatja a számértékek
kiadási formátumát.
A százalékjel áll a formázási leírás előtt. Ezt követi az f betűjelzés a
valós szám jelöléseként decimális írásmódban.
A százalékjel és a betűjelzés között további előírásokat adhat meg:

A százalékjel utáni plusz jel azt jelenti, hogy a számértéknek
mindig előjellel együtt kell szerepelnie
A pont és egy adott szám a tizedes jegyek számát határozzák
meg

Az alábbi táblázat néhány szintaktikai példát jelenít meg a változók
kiadási formátumával kapcsolatban:

Kiadási
formátum

Jelentés

%f Valós szám megjelenítése eredeti
formátumban

%.0f Valós szám megjelenítése tizedes jegyek
nélkül

%.1f Valós szám megjelenítése egy tizedes
jeggyel

%+.2f Valós szám megjelenítése előjellel valamint
kettő tizedes jeggyel

Alkalmazási példa: darabszámláló
Cél: minden egyes programfutással a darabszám eggyel
növekedjen.

Q1 = Q1 + 1 Darabszámláló

Q2 = 1000 Összes darabszám

Q3 = 0815 Megbízás

FN 38: SEND/"Number of Parts: %.0f von %.0f Order:
%.0f" /+Q1/+Q2/+Q3

Üzenet küldése

6
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7.1 Jobs menü (szoftver-opció)
A megbízások meghatározása és kiértékelése egy
kiegészítő funkció és nem tartalmazza a szoftver
alapváltozata.
További információ: "Szoftver-opciók és licencek",
oldal 128

A StateMonitorral meghatározhatja és kiértékelheti a gyártási
megbízások végrehajtását. Ehhez hozzon létre új megbízásokat a
Jobs menüben és rendelje ezeket hozzá egy géphez.
A Jobs menü az alábbi almenüket tartalmazza:

Create job
Assign job
Adjust machining sequence

A hozzárendelt megbízások a gép Job terminal almenüjében
jelennek meg. A kezelő itt megmunkálási időket foglalhat egy
megbízáshoz és visszajelentheti a legyártott darabszámokat.
További információ: "Job terminal almenü (szoftver-opció)",
oldal 65
Megmunkálási idők foglalásához a kezelő előre megadott
megbízási állapotokat használ. A megbízási állapotokat a
Beállítások menüben tudja közelebbről meghatározni.
További információ: "Machine statuses / Job statuses almenü",
oldal 117
A foglalt megmunkálási idők és darabszámok a megbízások
kiértékelésében jelennek meg.
További információ: "Job times (szoftver-opció)", oldal 103

Az, hogy a StateMonitor mely almenüket és funkciókat
jeleníti meg, az az adott felhasználó jogosultságától
függ.
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7.2 Create job almenü (szoftver-opció)
A Create job almenüben az alábbiakat teheti:

új megbízások létrehozása
megbízások módosítása
megbízások törlése

Megbízás létrehozása
Új megbízás létrehozásához alábbiak szerint járjon el:

Váltson a Jobs menübe
Válassza ki a Create job almenü
A Job number mezőben adja meg a megbízás
számát
A Working step mezőben adja meg a
munkaműveletet
Szükség esetén adjon meg további információkat
a megbízáshoz
Kattintson a Create job gombra
A megbízás megjelenik a Created jobs.
táblázatban.
Hozzárendelheti az új megbízást egy géphez.
További információ: "Assign job almenü
(szoftver-opció)", oldal 89

Így tud egyszerűen és gyorsan több munkaműveletet
egy megbízáshoz létrehozni:

Hozzon létre egy munkaműveletet a leírtak szerint
Válassza ki a munkaműveletet a Created jobs
táblázatban
A megbízás adatai át vannak véve a Create job
szakaszba.
Állítsa be az adatokat
Kattintson a Create job gombra
Az új munkaművelet be van illesztve.

Megbízás módosítása
Előfeltétel: A megbízás nincs hozzárendelve géphez.
Megbízás változtatásához az alábbiak szerint járjon el:

A Created jobs táblázatban kattintson arra a megbízásra,
amelyiket változtatni szeretné
A kiválasztott megbízás zölddel van jelölve a táblázatban.
A megbízás adatai át vannak véve a Create job szakaszba.
Állítsa be az adatokat
Klikkeljen a Change job gombra
A változtatások át vannak véve.

7
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Megbízás törlése
Előfeltétel: A megbízás nincs hozzárendelve géphez.
Egy megbízás törléséhez az alábbiak szerint járjon el:

A Created jobs táblázatban kattintson arra a megbízásra,
amelyiket törölni szeretné
A kiválasztott megbízás zölddel van jelölve a táblázatban.
Klikkeljen a Delete job gombra
A megbízás törlődik a táblázatból.
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7.3 Assign job almenü (szoftver-opció)
Megbízás hozzárendelése
Ahhoz, hogy valamely megbízást hozzárendeljen egy géphez és
jóváhagyja megmunkálásra, alábbiak szerint járjon el:

Váltson a Jobs menübe
Válassza ki a Assign job almenüt
A Created jobs táblázatban kattintson a
megbízásra
A kiválasztott megbízás zölddel van jelölve a
táblázatban.
Válassza ki a Select machine kiválasztási
mezőben a gépet
Szükség esetén adjon meg további információkat
a megbízáshoz
Klikkeljen az Assign job gombra
A megbízás megjelenik a Assigned jobs
táblázatban.
Megkezdheti a megbízás feldolgozását.
További információ: "Job terminal almenü
(szoftver-opció)", oldal 65

Hozzárendelés módosítása
Előfeltétel: A megbízás még nincs elindítva a megbízásterminálon.
Egy már hozzárendelt megbízás másik géphez történő
hozzárendeléséhez az alábbiak szerint járjon el:

Az Assigned jobs táblázatban kattintson arra a megbízásra,
amelyiket másik géphez szeretne hozzárendelni
A kiválasztott megbízás zölddel van jelölve a táblázatban.
A Select machine mezőben válassza ki azt a gépet, amelyikhez
a megbízást hozzá szeretné rendelni
Klikkeljen az Assign job gombra
A hozzárendelés meg lesz változtatva.

Megbízás törlése
További információ: "Megbízás törlése", oldal 88

7
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7.4 Adjust machining sequence almenü
(szoftver-opció)

Egy gép megbízástermináljában a StateMonitor megjeleníti a
hozzárendelt megbízásokat időrendi sorrendben. A sorrendet
beállíthatja kézzel. Ehhez az alábbiak szerint járjon el:

Váltson a Jobs menübe
Válassza az Adjust machining sequence
almenüt
A Jobs for machine táblázat minden olyan
megbízást mutat, ami a géphez hozzá van
rendelve.
Húzza a megbízásokat lenyomott egérgombbal a
kívánt pozícióba
A megbízások a Job terminal  almenüben a
meghatározott sorrendben jelennek meg.
További információ: "Job terminal almenü
(szoftver-opció)", oldal 65
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7.5 FN 38: Megbízásfunkciók az NC
programban

FN 38 vezérlőfunkció
HEIDENHAIN vezérlők esetén az FN 38 vezérlőfunkció olyan
jelentéseket generálhat, amelyeket a StateMonitor jelentésként tud
feldolgozni.
Az FN 38-t az alábbi HEIDENHAIN vezérlőkkel használhatja:

Vezérlő Legkisebb szoftververzió

iTNC 530 34049x-03, 60642x-01

TNC 640 34059x-05

TNC 620 81760x-01

TNC 320 771851-02

TNC 128 771841-02

CNC PILOT 640 68894x-04

MANUAL Plus 620 54843x-04

Az FN 38 alkalmazásához a Q paraméter-
programozásnál meg kell adnia a 555343 kulcsszámot a
speciális funkció engedélyezéséhez.
TNC esetén a Stand 34059x-07 szoftververziótól az
FN 38 funkció kulcsszám nélkül programozható.

Megbízási státusz foglalása
FN 38 jelentésekkel megbízási státuszt jelenthet a
StateMonitornak.
Az FN 38 jelentésben a következő szintaktikát kell használni: 
FN 38:
 SEND /"JOB:megbízásszám_STEP:munkaművelet_status"

Előfeltételek:
A vezérlő képes FN 38 jelentések küldésére
További információ: "FN 38: jelentések küldése az NC
programból", oldal 82
Megbízás létrehozva
Megbízás hozzárendelve a géphez

Példa:
Megbízás 1234 megbízási számmal és 1 munkaművelettel

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_START" Start job

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_PREPARATION" Start preparation

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_PRODUCTION" Production

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_STOP" Stop job

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_FINISH" Finish job

7
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Mennyiség visszajelentése
FN 38 jelentésekkel a megbízáshoz tartozó mennyiségeket
jelenthet a StateMonitornak. Ennek során a mennyiség
növekményesen vagy abszolút értékként is megadható:

Növekményes megadásnál a mennyiség mindig hozzá van adva
a megadott értékhez.
Abszolút megadásnál az új érték felülírja a régi értéket

Az FN 38 jelentésben a következő szintaktikát kell használni: 
FN 38:
 SEND /"JOB:megbízásszám_STEP:munkaművelet_kategória_menyiség"

Előfeltételek:
A vezérlő képes FN 38 jelentések küldésére
További információ: "FN 38: jelentések küldése az NC
programból", oldal 82
Megbízás létrehozva
Megbízás hozzárendelve a géphez
Megbízás fut

Példa:
Megbízás 1234 megbízási számmal és 1 munkaművelettel,
továbbá a 23 tényleges mennyiség, 12 selejt és 15 utómunka
megadása

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_OK_A:23" Actual amount (OK) abszolút

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_OK_I:1" Actual amount (OK) növekményes

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_S_A:12" Scrap (S) abszolút

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_S_I:1" Scrap (S) növekményes

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_R_A:15" Rework (R) abszolút

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_R_I:1" Rework (R) növekményes

Megbízás létrehozása
A StateMonitorral történő megadás alternatívájaként létrehozhat
megbízást a vezérlővel is az FN 38 jelzésen keresztül.
Az FN 38 jelentésben a következő szintaktikát kell használni: 
FN 38:
 SEND /"JOB:megbízásszám_STEP:munkaművelet_CREATE"

Előfeltételek:
A vezérlő képes FN 38 jelentések küldésére
További információ: "FN 38: jelentések küldése az NC
programból", oldal 82

Példa:
Megbízás 1234 megbízási számmal és 1 munkaművelettel

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_CREATE" új megbízás létrehozása
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8.1 Kiértékelések menü
A Kiértékelések menüben a StateMonitor a gépektől érkező
adatokat táblázatosan és grafikusan is ábrázolja.
A Kiértékelések menü alábbi almenüket tartalmazza:

Napos nézet
Gépállapotok
Jellemzők
Programfutási idők
A gép közlései
Job times

A Napos nézet és Gépállapotok almenükben a StateMonitor
gépállapotokat jeleníti meg időrendben gépállapot oszlopokban,
kiszámítva a Rendelkezésre állás és Kihasználtság paramétereket.
A Jellemzők, Programfutási idők és A gép közlései almenükben a
StateMonitor a vonatkozó adatokat táblázatokban jeleníti meg.
A Job times almenüben a StateMonitor az egyes megbízásokhoz
foglalt megmunkálási időket és darabszámokat listázza fel.

Az, hogy a StateMonitor mely almenüket és funkciókat
jeleníti meg, az az adott felhasználó jogosultságától
függ.

Kiértékelések mentése
A Gépállapotok, Jellemzők, Programfutási idők, A gép közlései
és Job times almenükben a Kiértékeléseim pont alatt mentheti el
aktuális kiértékeléseit.
Amennyiben a privát mező mellett pipát helyez el, úgy a
kiértékelés kizárólag sz Ön bejelentkezési adataival látható. Más
felhasználók ekkor nem látják a kiértékelést.
Amennyiben a privát mezőt nem pipálja ki, úgy az adott
kiértékelést a Jogosultsági állapot: Felhasználó plusz vagy
adminisztrátor jellemzőkkel bíró minden felhasználó láthatja.
A kiértékelések mentéséhez alábbiak szerint járjon el:

Kiértékelés neve kell először megadnia
Szükség esetén pipálja ki a privát mezőt
Kattintson a Mentés gombra
A StateMonitor elmenti az aktuális kiértékelést, és felvezeti azt a
Mentett kiértékelések táblázatba.

Elmentett kiértékelések betöltése
Amennyiben már rendelkezik elmentett kiértékeléssel, úgy alábbiak
szerint járjon el:

Válassza ki az elmentett kiértékelést a Kiértékeléseim alatt
A StateMonitor betölti a nézetbe a mentett kiértékelések
kiválasztási adatait.
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8.2 Napos nézet almenü
A Napos nézet almenüben a StateMonitor minden gép
vonatkozásában grafikusan ábrázolja az adott nap gépállapotait.
Ezen túlmenően megadja a gépekre vonatkozó Rendelkezésre
állás és Kihasználtság paramétereket is.
További információ: "Jellemzők almenü", oldal 98
A gépstátuszokból adódnak a gépállapot oszlopok.
A gép állapotoszlop része felett látható kék vonal arra utal, hogy az
adott rész további információkat tartalmaz.
További információ: "További információk rögzítése", oldal 64

Részletes információk megjelenítése
A gépállapot oszlop minden szakaszához részletes információkat
jeleníthet meg.
A részletes információk megjelenítéséhez az alábbiak szerint járjon
el:

Kattintson egy szakaszra a gépállapot oszlopban
A StateMonitor megjelenít egy ablakot, ami a gépállapothoz
tartozó részletes információkat és adott esetben kommentárokat
tartalmazza.

8
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8.3 Gépállapotok almenü
A Gépállapotok almenü tartalmazza a Gépállapotok kiértékelése
az előre megadott időtartamra.
Alábbi kiválasztási lehetőségek állnak rendelkezésére:

Idő ettől ... eddig ...
Napok száma (az aktuális naptól visszafele számolva)

1 nap
3 nap
7 nap

Dátum ettől ... eddig ...

Ha egy jelentési profilt szeretne egy felhasználóhoz létrehozni,
alábbiak szerint járjon el:

Váltson a Kiértékelések menübe
Válassza a Machine statuses almenüt
Válassza ki a gépet (tegyen pipát a gép neve
elé)
Válassza ki az időt ettől ... eddig ...
Válassza ki a napok számát (az aktuális naptól
visszafele számolva)
Vagy pedig válassza ki a dátumot innen ...
eddig ...
Kattintson az Aktualizálás gombra
A StateMonitor ekkor megjeleníti a gépállapot
oszlopokat valamint az Availability-t és az
Utilization rate-t a kiválasztott időtartamra.
További információ: "Jellemzők almenü",
oldal 98

Részletes információk megjelenítése
A gépállapot oszlop minden szakaszához részletes információkat
jeleníthet meg.
További információ: "Részletes információk megjelenítése",
oldal 95
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Oszlopdiagram megjelenítése
Minden gépállapot oszlophoz megjeleníthet egy oszlopdiagramot.
Az oszlopdiagram paraméterek alapján van csoportosítva, és
megadja a gépállapotok arányát százalékosan.
Oszlopdiagram megjelenítéséhez az alábbiak szerint járjon el:

Klikkeljen a gépállapot oszlop melletti
diagramszimbólumra
Megjelenik az oszlopdiagram.
Ha egy gépállapot részletesebben van
specifikálva, a StateMonitor kiemeli az oszlopot
vastag betűvel.
További információ: "Gépállapotok
helyettesítése és meghatározása", oldal 63
Specifikálások (alkategóriák) megjelenítéséhez
kattintson az oszlopra
A specifikálások külön oszlopként vannak
ábrázolva.

További információ: "Táblázatokban és diagramokban található
funkciók", oldal 42

Kiértékelés mentése
A Kiértékeléseim alatt tudja az adott kiértékelést elmenteni.
További információ: "Kiértékelések mentése", oldal 94

8
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8.4 Jellemzők almenü
A StateMonitor az Availability és Utilization rate paramétereket a
bejövő gépállapotokból számítja ki.
További információ: "Rendelkezésre állás", oldal 99
További információ: "Kihasználtsági arány", oldal 100

A kiválasztott gép paramétereinek kiértékeléséhez alábbiak
szerint járjon el:

Váltson a Kiértékelések menübe
Válassza ki az Jellemzők almenüt
Válassza ki a gépet (tegyen pipát a gép neve
elé)
Válassza ki az időt ettől ... eddig ...
Válassza ki a napok számát (az aktuális naptól
visszafele számolva)
Vagy pedig válassza ki a dátumot innen ...
eddig ...
A StateMonitor a kiválasztott gépek és a
kiválasztott időtartam vonatkozásában alábbi
paramétereket jeleníti meg táblázatos formában:

Rendelkezésre állás
Kihasználtság
Produktív idő
Tervezett fogl. idő
Foglaltsági idő
Összes kiesett idő

További információ: "Táblázatokban és diagramokban található
funkciók", oldal 42

Graphically visualize a table
A StateMonitor a paramétereket minden egyes kiválasztott gépre
külön ábrában jeleníti meg.
A Kiértékeléseim alatt tudja az adott kiértékelést elmenteni.
További információ: "Kiértékelések mentése", oldal 94
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Rendelkezésre állás
A rendelkezésre állás alatt általában azt az időt kell érteni, ameddig
valamely rendszer rendelkezésre áll.
A gép rendelkezésre állása a fő üzemeltetési idő és a tervezett
foglaltsági idő arányából számítódik.
A fő üzemeltetési idő pedig az összes kieső idővel csökkentett
teljes idő.

Figyelembe vett
teljes időtartam – Összes

kiesett időRendelkezésre
állás =

Tervezett foglaltsági idő

A tervezett foglaltsági idő a gép kikapcsolt állapotának
időtartamával csökkentett teljes idő.

Figyelembe vett teljes időtartam

– Az az idő, amikor a gép nincs használatban

= Tervezett foglaltsági idő (=az az idő, amikor a gép
használatban van)

A teljes kieső idő alábbi pozíciók összegéből ered:

Az az idő, amikor a gép nincs használatban

+ Várakozási idő

+ Az az idő, amikor a gép nem üzemkész

= Összes kiesett idő

Ezáltal a rendelkezésre állás így számítható:

Figyelembe vett
teljes időtartam – – –

Rendelkezésre
állás =

Figyelembe vett
teljes időtartam –

8
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Kihasználtsági arány
Általánosságban véve a kihasználtsági arány valamely vonatkozási
szám ténylegesen elért értékének és ugyanazon vonatkozási szám
legnagyobb lehetséges értékének aránya.
A géphasználat vonatkozásában a kihasználtsági arány a produktív
idő és a gép foglaltsági idejének aránya.

Produktív idő +
Kihasználtsági arány =

Foglaltsági idő

A foglaltsági idő a várakozási idővel és azon idővel csökkentett
teljes idő, amikor a gép nincs használatban.

Figyelembe vett teljes időtartam

– Várakozási idő

– Az az idő, amikor a gép nincs használatban

= Foglaltsági idő

Ezáltal a kihasználtsági arány így számítható:

Produktív idő +
Kihasználtsági

arány =
Figyelembe vett
teljes időtartam – –

A produktív idő eltérhet a programfutás idejétől. A
programfutási idő csak akkor érvényes produktív
időként, ha az override-értékek legalább 1 %-on állnak.
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8.5 Programfutási idők almenü
A Programfutási idők almenüben több gép NC programjának gépi
ideje értékelhető ki.

A Programfutási idők kiértékeléséhez alábbiak szerint járjon el:

Váltson a Kiértékelések menübe
Válassza a Programfutási idők almenüt
Válassza ki a gépet (tegyen pipát a gép neve
elé)
Válassza ki az időt ettől ... eddig ...
Válassza ki a napok számát (az aktuális naptól
visszafele számolva)
Vagy pedig válassza ki a dátumot innen ...
eddig ...
A StateMonitor felsorolja egy táblázatban
azon programokat, amelyek a kiválasztott
időtartamban futottak.

A Kiértékeléseim alatt tudja az adott kiértékelést elmenteni.
További információ: "Kiértékelések mentése", oldal 94

Graphically visualize a table
A programtáblázat és azok grafikus ábrázolásai funkcionálisan
megfelelnek a Programfutási idők-nek, melyet a Géppark
menüben a Gépstátusz-nál talál.
További információ: "Programfutási idők almenü", oldal 71

De a Géppark menüvel ellentétben a Kiértékelések
menüben egyszerre több gép diagramjait is
megjelenítheti, és azokat össze tudja hasonlítani. A
StateMonitor felsorolja az összes diagramot egymás
alatt.

8
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8.6 Gépüzenetek almenü
A gép közlései almenüben a kiválasztott gépekhez és a
meghatározott időtartamban megjeleníthet bizonyos üzeneteket.

A gép közlései felsorolásához alábbiak szerint járjon el:

Váltson a Kiértékelések menübe
Válassza a A gép közlései almenüt
Válassza ki a gépet (tegyen pipát a gép neve
elé)
Válassza ki az időt ettől ... eddig ...
Válassza ki a napok számát (az aktuális naptól
visszafele számolva)
Vagy pedig válassza ki a dátumot innen ...
eddig ...
Válassza ki a Hibaosztályok, Hibacsoportok,
Információ
Kattintson az Aktualizálás gombra
A StateMonitor egy táblázatban felsorolja az
összes gépi üzenetet, amely a kiválasztott
időtartam alatt a kiválasztott gépen fellépett, és a
kiválasztott Hibaosztályok-ba, Hibacsoportok-ba
vagy Információ-ba tartozik.

További információ: "Táblázatokban és diagramokban található
funkciók", oldal 42

A Kiértékeléseim alatt tudja az adott kiértékelést elmenteni.
További információ: "Kiértékelések mentése", oldal 94

102 HEIDENHAIN | StateMonitor kezelési útmutató | 10/2018



Kiértékelések menü | Job times (szoftver-opció)

8.7 Job times (szoftver-opció)
A Job times almenüben gyártási megbízásaihoz meghatározott
adatokat értékelheti ki.
A kiértékeléshez az alábbi formátumok állnak rendelkezésére:

A Jobs táblázat felsorolja az összes megbízást, ami megfelel a
keresési feltételeknek, a teljes idejükkel együtt
A Working steps for selected job táblázat a kiválasztott
megbízás összes munkaműveletét tartalmazza, és tájékoztatást
ad a megmunkálási időkről, a gyártott alkatrészek tényleges
mennyiségéről és selejtjéről, valamint tartalmazza azt a gépet,
amelyiken a munkaművelet végre lett hajtva
Az oszlopdiagram minden munkaművelethez ábrázolja a
felszerszámozási, gyártási és a nem definiált időtartamokat
A Entries for working step táblázat részletes információkat
tartalmaz a kiválasztott munkaművelet minden átfutó megbízási
státuszáról

A meghatározott adatok kiértékeléséhez az alábbiak szerint járjon
el:

Váltson a Kiértékelések menübe
Válassza ki a Job times almenüt
Válassza ki a gépet (tegyen pipát a gép neve
elé)
Válassza ki az időt ettől ... eddig ...
Válassza ki a napok számát (az aktuális naptól
visszafele számolva)
Vagy pedig válassza ki a dátumot innen ...
eddig ...
Szükség esetén adja meg a Job number-t, Part
name-t vagy Part number-t a megfelelő keresési
mezőben
A keresés korlátozásához a ledolgozott
megbízásokra tegyen egy pipát a Show only
completed jobs elé
Kattintson az Aktualizálás gombra
A StateMonitor felsorol a táblázatban minden
olyan megbízást, ami megfelel a keresési
feltételeknek.
A Jobs táblázatban kattintson egy megbízásra
Feltűnik a Working steps for selected job
táblázat.
A Working steps for selected job táblázatban
kattintson egy munkaműveletre
Feltűnik a Entries for working step táblázat.
Az oszlopdiagram megjelenítéséhez a Working
steps for selected job táblázatban kattintson a
Táblázat grafikus megjelenítés-ére

További információ: "Táblázatokban és diagramokban található
funkciók", oldal 42
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9.1 Beállítások menü
A Beállítások menü alábbi almenüket tartalmazza:

Felhasználói beállítások
Használó
Gépek
Gép hozzárendelés
Gépállapotok
Messenger beállítások
Fájl backup
System language
Külső jelentés DB
Infó

Az, hogy a StateMonitor mely almenüket és funkciókat
jeleníti meg, az az adott felhasználó jogosultságától
függ.
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9.2 Felhasználói beállítások almenü
Változtassa meg a jelszót

A felhasználók megváltoztathatják saját jelszavukat.

A felhasználói jelszó módosításához alábbiak szerint járjon el:

Váltson a Beállítások menüre
Válassza a Felhasználói beállítások almenüt
A Felhasználónév mezőben felhasználói nevét
találja.
Adja meg a Régi jelszó mezőben eddigi jelszavát
Adja meg az Új jelszó új jelszavát
Majd ismételje meg új jelszavát a Jelszó
megismétlése mezőben
Kattintson a Változtassa meg a jelszót gombra
A StateMonitor módosítja a jelszót.

Elfelejtette jelszavát?
Ha egy felhasználó elfelejtette jelszavát, úgy a jelszót az
adminisztrátor alaphelyzetbe vissza tudja állítani.
További információ: "Jelszó reset", oldal 110

Felhasználói nyelv beállításainak megváltoztatása
Minden felhasználó maga állíthatja be a StateMonitorban a
használni kívánt nyelvet.

A felhasználó nyelvi beállításainak módosításához alábbiak
szerint járjon el:

Váltson a Beállítások menüre
Válassza a Felhasználói beállítások almenüt
Válassza ki a felhasználói nyelvet
Klikkeljen a Változtatás mentése gombra
A StateMonitor módosítja a felhasználói nyelvet.

Minden más felhasználó nyelvi beállítása azonban
továbbra is változatlan marad.

9
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9.3 User management almenü
Szerepek
A StateMonitor felhasználói szerepük szerint különböző hozzáférési
és változtatási jogokkal bírnak.
Az alábbi szerepeket tudja a felhasználókhoz hozzárendelni:

Menü Jogosultság

Géppark Változtatási jogosultság
nélkül
Hozzáférés kizárólag
a Gépstátusz-hoz, Job
terminal-hoz (szoftver-
opció) és Az utóbbi 3 nap
részletes adatai-hoz

Információ Nincs hozzáférés

Jobs
(szoftver-opció)

Nincs hozzáférés

Kiértékelések Nincs hozzáférés

Viewer

Beállítások Hozzáférés kizárólag a
Felhasználói beállítások-
hoz és Infó-hoz

Géppark Minden jogosultság adott

Információ Változtatási jogosultság
nélkül

Jobs
(szoftver-opció)

Nincs hozzáférés

Kiértékelések Hozzáférés kizárólag a
gépállapotokra vonatkozó
Napos nézet

Felhasználók

Beállítások Hozzáférés kizárólag a
Felhasználói beállítások-
hoz és Infó-hoz

Géppark Minden jogosultság adott

Információ Minden jogosultság adott

Jobs
(szoftver-opció)

Minden jogosultság adott

Kiértékelések Minden jogosultság adott

Felhasználó
plusz

Beállítások Hozzáférés kizárólag a
Felhasználói beállítások-
hoz és Infó-hoz

adminisztrátor Minden menü Minden jogosultság adott

A felhasználói adatok rögzítése, módosítása és
törlése kizárólag adminisztrátor szereppel rendelkező
felhasználók számára lehetséges.
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Felhasználó meghatározása
Ha a StateMonitorban felhasználót szeretné létrehozni, alábbiak
szerint járjon el:

Váltson a Beállítások menüre
Adja meg a Használó almenüben alábbi
adatokat:

Keresztnév
Vezetéknév
Felhasználónév
E-mail

Jogosultsági állapot: hozzárendelés
Kattintson a Mentés gombra
A StateMonitor a létrehozott felhasználót felveszi
a felhasználói felsorolásba.
A StateMonitor a felhasználónak e-mailben
elküldi a jelszót.

A felhasználó bármikor megváltoztathatja saját jelszavát.
További információ: "Felhasználói beállítások almenü", oldal 107
A Felhasználónév és a Jelszó együttesen szükségesek a Login
érdekében.
További információ: "Home menü", oldal 46
A megadott email címen keresztül kapják meg a felhasználók a
jelentéseket is, amelyeket az Információ menüben számukra meg
vannak határozva.
További információ: "Információ menüInformáció", oldal 74

Felhasználói adatok módosítása
A felhasználói adatok utólagos változtatásához alábbiak szerint
járjon el:

Váltson a Beállítások menüre
Válassza ki a Használó almenüt
Válassza ki a felhasználói felsorolásban a
módosítani kívánt felhasználót
A StateMonitor kijelöli a felhasználót, adatait
pedig betölti a beviteli mezőkbe.
Hajtsa végre a módosításokat
Klikkeljen a Változtatások mentése gombra
A StateMonitor átveszi a módosított adatokat a
felhasználói listába.
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Felhasználó törlése
Ha a StateMonitorban felhasználót szeretne törölni, alábbiak
szerint járjon el:

Váltson a Beállítások menüre
Válassza ki a Használó almenüt
Válassza ki a felhasználói felsorolásban a törölni
kívánt felhasználót
A StateMonitor kijelöli a felhasználót, adatait
pedig betölti a beviteli mezőkbe.
Klikkeljen a Felhasználó törlése gombra
A StateMonitor törli a felhasználót a listából.

Jelszó reset
Ha egy felhasználó elfelejtette jelszavát, úgy a jelszót az
adminisztrátor alaphelyzetbe vissza tudja állítani.

Jelszó visszaállításához alábbiak szerint járjon el:

Váltson a Beállítások menüre
Válassza ki a Használó almenüt
Válassza ki a felhasználói felsorolásban azt a
felhasználót, akinek jelszavát vissza szeretné
állítani
A StateMonitor kijelöli a felhasználót, adatait
pedig betölti a beviteli mezőkbe.
Klikkeljen a Jelszó reset gombra
A StateMonitor visszaállítja a jelszót, majd egy e-
mailt küld a felhasználónak az új jelszóval.
A felhasználó bármikor megváltoztathatja a
jelszót.

Amennyiben az Ön cégénél a StateMonitor jelentési
funkciója (Információ) nem adott, úgy a StateMonitor
nem tud e-mailt küldeni az új jelszóval.
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9.4 Gépek almenü
Gép meghatározása

Ez a funkció csak adminisztrátoroknak hozzáférhető.

Ha a StateMonitorban egy új gépet szeretne létrehozni, alábbiak
szerint járjon el:

Váltson a Beállítások menüre
Válassza a Gépek almenüt
Adja meg a gép nevét a Gépnév mezőben
Típus (vezérlő) is válassza ki
A kiválasztás függvényében a StateMonitor
megjeleníti a Gépspecifikus beállítások
tartományt.
A kiválasztás függvényében hajtsa végre a
szükséges beállításokat
További információ: "Vezérlőspecifikus gépi
paraméter", oldal 162
Az IP cím / DHCP mezőben adja meg a gép IP
címét (eth0) vagy pedig host nevét
Kattintson a Ellenőrzés gombra
A StateMonitor ellenőrzi a gép hálózati
csatlakozását.
További információ: "Ellenőrizze a hálózati
csatlakozást", oldal 112
Amennyiben rendelkezik képpel a gépről,
kattintson a Kép betöltése gombra
Válassza ki Windows Explorerben a képfájlt
A StateMonitor betölti a kiválasztott képet a
nézetbe.
Klikkeljen a Gép meghatározása gombra
A rendszer elmenti a gépet a gépek
felsorolásába.
Helyezze ki a pipát az Aktív oszlopba
Válassza ki a rögzített gépet a gépek
felsorolásából
A StateMonitor kijelöli a gépet.
Klikkeljen a Gép mentése gombra
A gép mostantól fogva már látható a Géppark
menüben.

Amennyiben az Aktív oszlopban nem helyezi ki a pipát,
úgy a StateMonitor a gépet nem fogja megjeleníteni a
Géppark menüben.

9
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Ellenőrizze a hálózati csatlakozást

Amennyiben a hálózati csatlakozás ellenőrzése
sikertelenül záródott, alábbi hibaüzenet jelenik meg:
"Érvénytelen IP cím"

Ha a hálózati csatlakozás nem épül fel, ellenőrizze az alábbiakat:
helyesen írta-e be a gép IP címét
az a szerver vagy számítógép, amelyre telepítette a
StateMonitort, csatlakozik-e a helyi céghálózatra
a gép csatlakozik-e a helyi céghálózatra

További információ: "Hálózati csatlakozás", oldal 133
Amint létrejön a gép és a StateMonitor között a hálózati kapcsolat,
a vezérlő elküldi a StateMonitornak a SIK-számot valamint az NC
szoftver verziószámát.
A StateMonitor felvezeti a vezérlőtől érkező SIK-számot és az
NC szoftver szoftververzióját az áttekintő táblázat megfelelő
oszlopaiba.

Részletek A kapcsolat státusza oszlophoz
A géplista A kapcsolat státusza oszlopában a StateMonitor minden
géphez megjeleníti a kapcsolat állapotát.
A következő kapcsolat állapotok lehetségesek:

A kapcsolat státusza Ok

A kapcsolat sikeresen létrejött A gép csatlakozik a StateMonitorhoz

Automatic connection setup Csatlakozás folyamatban

Nincs kapcsolat - aktiválás szükséges Kapcsolat megszakadt
Ha öt percen belül háromszor is megszakad a kapcsolat, akkor
a rendszer nem kísérli meg újból a kapcsolat felépítését (instabil
hálózat)

Kapcsolat megszakítva Nincs kapcsolat a gép és a StateMonitor között
A gép inaktívvá lett téve a StateMonitorban
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A StateMonitor a csatlakozási állapot mögött szögletes zárójelben a
hozzátartozó DNC státuszüzenetet jeleníti meg.
Az alábbi DNC státuszüzenetek lehetségesek:

DNC státuszüzenet Jelentés Ok

DNC STATE NOT INITIALIZED A gép indítási állapotban van
A gép még nincs inicializálva

A kapcsolat még nem jött létre

DNC STATE HOST IS NOT
AVAILABLE

A gépet az Internet-csomagkereső
nem tudja elérni

A gép ki van kapcsolva vagy le van
választva a hálózatról

DNC STATE HOST IS NOT
AVAILABLE

A gépet az Internet-csomagkereső
el tudja érni

Gép indul, NC indul, DNC már
rendelkezésre áll

DNC STATE HOST IS NOT
AVAILABLE

DNC rendelkezésre áll Gép indul, de NC és DNC még nem
indultak el

DNC STATE WAITING PERMISSION A rendszer engedélyezésre vár A kliens az Extern hozzáférés
engedélyezésére vár

DNC STATE MACHINE IS BOOTED A gép elindult
NC szoftver betöltve, PLC még
nincs lefordítva

A gép elindult, az árammegszakítás
nyugtázására vár a CE-vel

DNC STATE MACHINE IS BOOTED A gép inicializálása folyamatban PLC lefordítása folyamatban

DNC STATE MACHINE IS BOOTED A gép elindult és üzemkész A gép üzemkész, minden DNC
funkció rendelkezésre áll

DNC STATE MACHINE IS SHUTTING
DOWN

A gép leállítása folyamatban van A gép leállítása elindult

DNC STATE HOST IS NOT
AVAILABLE

A gép leállt, a DNC megállításra
került

A DNC a leállítás során bezárt

DNC STATE HOST IS NOT
AVAILABLE

A gép leállítva Kapcsolat megszűnt
a gép leállt és már nem elérhető

DNC STATE WAITING PERMISSION Jogosultság hiányzik Extern hozzáférés le van tiltva
(MOD-funkció)
Az Extern hozzáférés való
jogosultság kérelme elutasításra
került
Az Extern hozzáférés való
jogosultság kérelme még él, de
visszaigazolása hiányzik

9

HEIDENHAIN | StateMonitor kezelési útmutató | 10/2018 113



Beállítások menü | Gépek almenü9

Kapcsolódási problémák megszüntetése
Amennyiben 5 percen belül a kapcsolat háromszor is megszakad,
úgy az instabil hálózatra utal. Ebben az esetben a rendszer nem
próbál meg újból csatlakozni. A StateMonitor a 
Nincs kapcsolat - aktiválás szükséges
kapcsolat állapotot jeleníti meg.
Egy új csatlakozási kísérlethez alábbiak szerint járjon el::

Deaktiválja a gépet
Klikkeljen a Gép mentése gombra
Aktiválja a gépet
Klikkeljen a Gép mentése gombra
A StateMonitor ekkor újból megpróbálja a csatlakozást.

Ha egy kliens az Extern hozzáférés-hez kér jogosultságot, a
vezérlőn a jobb oldalon látható felugró ablak jelenik meg.

Részletek Hibaüzenet oszlophoz
A géplista Hibaüzenet oszlopában a StateMonitor csatlakozási
problémák esetén megjeleníti a DNC-hibaüzenetet.
Az alábbi DNC hibaüzenetek lehetségesek:

DNC hibaüzenet Jelentés Ok

DNC_E_DNC_PROHIBITED A DNC le van tiltva Extern hozzáférés le van tiltva
(MOD-funkció)
Az Extern hozzáférés való
jogosultság kérelme elutasításra
került

DNC_E_FAIL DNC sikertelen Tűzfal letiltva

DNC_E_OPTION_NOT_AVAILABLE A DNC opció nem áll
rendelkezésre

Opció #18 HEIDENHAIN DNC nem
áll rendelkezésre

DNC_E_NOT_POS_NOW A DNC pillanatnyilag nem
lehetséges

DNC-kapcsolat jelenleg nem
lehetséges (pl. ha a gép éppen
kikapcsol)

DNC32_E_NOT_CONN Nincs kapcsolat a géppel A gép ki van kapcsolva vagy nem
csatlakozik a hálózathoz

TIMEOUT Hálózati időtúllépés A StateMonitor küldött egy
kérelmet, de a vezérlő nem válaszol
(Ellenőrizze a kapcsolatot)

Gép szerkesztése
Ha a StateMonitorban valamely gép adatait szeretné
megváltoztatni, alábbiak szerint járjon el:

Váltson a Beállítások menüre
Válassza a Gépek almenüt
Válassza ki a gépet a gépek felsorolásából
A StateMonitor betölti az adatokat a beviteli
mezőkbe.
Módosítsa az adatokat
Klikkeljen a Gép mentése gombra
A StateMonitor elmenti a gépet a módosított
adatokkal.
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Gép törlése
Ha a StateMonitorban egy gépet szeretne törölni, alábbiak szerint
járjon el:

Váltson a Beállítások menüre
Válassza a Gépek almenüt
Válassza ki a gépet a gépek felsorolásából
Klikkeljen a Gép törlése gombra
A StateMonitor törli a kiválasztott gépet a listából.
A gép mostantól fogva már nem látható a
Géppark menüben.

9
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9.5 Gép hozzárendelés almenü
A Gép hozzárendelés almenüben tudja az egyes felhasználókhoz
azon gépeket hozzárendelni, amelyek az adott felhasználó
számára láthatóak legyenek.

Ez a funkció csak adminisztrátoroknak hozzáférhető.

Ahhoz, hogy valamely felhasználóhoz hozzárendelje a kiválasztott
gépet, alábbiak szerint járjon el:

Váltson a Beállítások menüre
Válassza a Gép hozzárendelés almenüt
Tegyen pipát a Felhasználók és gépek
egymáshoz rendelésének aktiválása-hoz
A Felhasználó kiválasztása felugró
menübenFelhasználó kiválasztása
Az Összes gép alatt válassza ki azt a gépet,
amelyiket a kiválasztott felhasználóhoz hozzá
szeretne rendelni
Amennyiben többszörös kijelölést szeretne
alkalmazni, úgy nyomja meg a Strg billentyűt, és
válassza ki a gépeket
Klikkeljen a Nyíl jobbra gombra
A StateMonitor hozzárendeli a gépeket a
kiválasztott felhasználóhoz, és azokat megjeleníti
a Hozzárendelt gépek mezőben.
Kattintson a Mentés gombra

A hozzárendelés feloldásához alábbiak szerint járjon el:

Válassza ki a hozzárendelt gépet
Klikkeljen a Nyíl balra gombra
A StateMonitor a kiválasztott gépet visszahelyezi
az Összes gép alá.
Kattintson a Mentés gombra

Ahhoz, hogy valamely felhasználóhoz hozzárendelje az összes
gépet, alábbiak szerint járjon el:

Klikkeljen a két nyíl jobbra gombra
A StateMonitor minden gépet áthelyez a
Hozzárendelt gépek alá.
Kattintson a Mentés gombra

Ha a Felhasználók és gépek egymáshoz rendelésének
aktiválása nincs kipipálva, akkor minden felhasználó
minden gépet lát.
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9.6 Machine statuses / Job statuses almenü
A Machine statuses / Job statuses almenüben olyan
specifikációkat (alkategóriákat) hozhat létre, amelyek egy
állapotot részletesebben meghatároznak. A specifikációkat a
Géppark menüben géphez vagy megbízáshoz rendelheti hozzá.
A hozzárendelt specifikációk a  Kiértékelések menüben jelennek
meg.

Gépállapotok
Alábbi gépállapotok lehetségesek:

Színjelölés Állapot Magyarázat

Sötétzöld

Produktív
(előtolás &
gyorsjárat
OVR >= 100%)

A gép produktív. Az előtolás és
gyorsmenet potenciométere
100 %-on, vagy annál nagyobb
értéken áll.

Világoszöld

Produktív
(előtolás &
gyorsjárat
OVR < 100%)

A gép produktív. Az előtolás és
gyorsmenet potenciométere
100 %-nál kisebb értékre van
beállítva.

Sárga

Rendben,
de nem
produktív

A gép üzemkész, de nem
produktív

Piros

Nem
üzemkész

A gép nem üzemkész
Vész-állj megnyomva
Hibajelzések állnak fenn

Világoszöld

Várakozási
idő

A sárga vagy sötétszürke
gépállapotot kicserélheti és
pontosabban specifikálhatja

Sötétszürke

A gép nincs
használatban

A gép ki van kapcsolva

Job statuses (szoftver-opció)
Alábbi megbízási állapotok lehetségesek:

Created
Assigned
Locked / change
Started
Prepare
Production
Interrupted
Finished
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Állapotok specifikálása
Az állapot pontosabb meghatározásához vagy további
specifikációk hozzárendeléséhez alábbiak szerint járjon el:

Váltson a Beállítások menüre
Válassza a Machine statuses / Job statuses
almenüt
Kattintson a specifikálandó állapotra
A StateMonitor a kiválasztott állapot alatt egy
beviteli ablakot nyit meg.
Adja meg itt a kiegészítő megnevezést
(specifikációt)
Kattintson az Új gombra
A StateMonitor felveszi az új specifikációt a
beviteli ablak feletti listába.

Az új specifikációkat a Géppark menüben gépállapothoz vagy
megbízáshoz rendelheti hozzá.
További információ: "Gépállapotok szerkesztése almenü",
oldal 62
További információ: "Job terminal almenü (szoftver-opció)",
oldal 65

Specifikációk sorrendjének módosítása
A nyíl szimbólumokra kattintással megváltoztathatja a
specifikációk sorrendjét.

Klikkeljen a Nyíl felfelé-re
A StateMonitor a specifikációt a listában egy
hellyel fentebb helyezi.
Klikkeljen a Nyíl lefelé-re
A StateMonitor a specifikációt a listában egy
hellyel lentebb helyezi.

Specifikációk törlése
Specifikáció törléséhez alábbiak szerint járjon el:

Klikkeljen a Lomtár szimbólumra
A StateMonitor törli a specifikációt a listából.
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9.7 Messenger beállítások almenü
A Messenger beállítások almenüben adja meg a felhasználónak a
StateMonitor üzeneteit elküldő e-mail szerver kapcsolati adatait.
Előfeltétel: mail-szerver
A Messenger beállítások végrehajtáshoz alábbiak szerint járjon el:

Váltson a Beállítások menüre
Válassza a Messenger beállítások almenüt
Adja meg a csatlakozási paramétereket
Kattintson a Mentés gombra
A StateMonitor elmenti a SMPT-szerverrel való
kapcsolat konfigurációját.

Az alábbi paraméterek állnak rendelkezésre:

Paraméter Magyarázat

Szerver Mail szerver szerverneve

User Az SMTP felhasználó felhasználói neve
Adott esetben érdeklődjön az email
szolgáltatójánál

Password Az SMTP felhasználó jelszava
Adott esetben érdeklődjön az email
szolgáltatójánál

Az összeköttetés
biztonsága

A kommunikáció kódolásának módja, függ
az e-mail szolgáltató előírásaitól:

None:
kommunikáció kódolatlan
STARTTLS:
a kommunikáció mindaddig kódolatlan,
amíg a mail-szerver nem kínál átviteli
kódolást. Ezután épül fel kódolt
kommunikáció
SSL/TLS:
kommunikáció teljesen kódolt

Port SMTP-port a kommunikációhoz, függ a
kiválasztott Az összeköttetés biztonsága-
tól:

25 a None-hoz
587 a STARTTLS-hoz
465 az SSL/TLS-hoz

A HEIDENHAIN az átvitt adatok biztonsága érdekében
kódolt kapcsolat választását ajánlja.
Szükség esetén egyeztessen IT szakemberével.
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9.8 Fájl backup almenü
Adatok automatikus mentése és törlése
A StateMonitor az adatokat folyamatosan menti alapesetben
mindaddig, amíg a memória meg nem telik. Ezután az
adminisztrátor a megfelelő üzenetet kapja.
Tárolókapacitás rendszeres felszabadításához megállapíthatja,
milyen hosszan legyenek a régi adatok mentve. Ehhez adja meg
a kívánt napok számát. Az ennél régebbi adatokat a StateMonitor
automatikusan törli.
Az adatok automatikus törlésének konfigurálásához az alábbiak
szerint járjon el:

Váltson a Beállítások menüre
Válassza a Fájl backup almenüt
A Napok száma ... mezőben alapesetben a 0
érték áll, a StateMonitor mindaddig menti az
adatokat, amíg a memória meg nem telik.
A Napok száma ... mezőben adja meg a napok
kívánt számát, ameddig mentés történik, pl.  365
(1 év)
Kattintson a Mentés gombra

A StateMonitor rendszeresen törli azokat az
adatokat, amelyek régebbiek 365 napnál.

A StateMonitor automatikus mentési folyamataitól
függetlenül a HEIDENHAIN napi adatmentést javasol
a szerverre vagy a számítógépre. Ezáltal funkciózavar
esetén elkerülheti a nagyobb mértékű adatvesztést.

A StateMonitor adatokat kétféleképpen mentheti CSV formátumban
szerverére vagy számítógépére:

Automatikusan (pl. naponta, 10:00 órakor)
Manuálisan

Automatikus adatmentés
Ahhoz, hogy a StateMonitor automatikus adatmentést hajtson
végre, kövesse alábbi lépéseket:

Váltson a Beállítások menüre
Válassza a Fájl backup almenüt
Adja meg A backup mentés elérési útvonala
beviteli mezőben a kívánt útvonalat, ahová a
StateMonitor elmentse az adatokat, pl. szerver
meghajtó:
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor
\backup
Adja meg A backup mentés időpontja is,
pl. 10:00
Kattintson a Létrehoz gombra
A StateMonitor az adatokat minden nap 10:00
órakor elmenti a megadott útvonalon.
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Manuális adatmentés
Manuális adatmentés végrehajtásához alábbiak szerint járjon el:

Váltson a Beállítások menüre
Válassza a Fájl backup almenüt
Kattintson az Export CSV files gombra
A képernyőn egy felugró ablak jelenik meg a
mentési hely kiválasztásához.
Válassza ki a mentés helyét
Kattintson az Mentés gombra
A StateMonitor a biztonsági fájlt a kiválasztott
könyvtárba menti.

A biztonsági mentést tartalmazó fájl egy Zip fájl, amely kettő CSV
fájlt tartalmaz:

MachineDate.csv
MachineStateHistory.csv

A két CSV fájlt tilos átnevezni!

Adatbank manuális visszaállítása
Amennyiben a StateMonitor adatbankja károsodik, úgy az
adatbankot manuálisan helyre kell állítania.
Az adatbank manuális helyreállításához az alábbiak szerint járjon
el:

Másolja ki a C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat
\backups alatt található, kívánt dátumú könyvtárból a tncsmdb
mappát
Másolja be a tncsmdb mappát a
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat könyvtárba
(a meglévő mappát adott esetben írja felül)

Az adatok visszaállítása után a StateMonitort adott
körülmények között újra kell indítania.

Ha a tncsmdb mappát törli a C:\ProgramData\HEIDENHAIN
\StateMonitor\dat könyvtárból, úgy a StateMonitor a legközelebbi
újraindításkor egy új, üres adatbankot hoz létre.

MEGJEGYZÉS
Vigyázat: Az adat elveszhet!
Ha nem készített biztonsági másolatot (Backup) az adatbankról,
és törli az aktuális adatbankot a C:\ProgramData\HEIDENHAIN
\StateMonitor\dat könyvtárból, úgy eddigi adatai, mint
gépadatok, felhasználói adatok, stb. elvesznek.

Rendszeresen mentse adatbankját

9
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Log fájl letöltése
Ha a HEIDENHAIN szervizhez fordul, adott körülmények között
szüksége lehet a StateMonitor log fájljára.
A log fájl létrehozásához az alábbiak szerint járjon el:

Váltson a Beállítások menüre
Válassza a Fájl backup almenüt
Klikkeljen a Naplófájl letöltése gombra
A képernyőn egy felugró ablak jelenik meg a
mentési hely kiválasztásához.
Válassza ki a mentés helyét
Kattintson az Mentés gombra
A StateMonitor a log fájlt a kiválasztott
könyvtárba menti.
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9.9 System language almenü
A System language almenüben tudja a StateMonitorra vonatkozó
globális nyelvet kiválasztani.

Ez a funkció csak adminisztrátoroknak hozzáférhető.

A StateMonitor rendszernyelvének beállításához az alábbiak szerint
járjon el:

Váltson a Beállítások menüre
Válassza ki a System language almenüt
A képernyőn megjelenik a nyelvbeállítások
megváltoztatását szolgáló ablak.
Válassza ki a kívánt nyelvet a felsorolásából
Klikkeljen a Változtatás mentése gombra

Megjegyzések:
A StateMonitor rendszernyelvének módosításához
nem szükséges a szoftver újraindítása
A felhasználók a Felhasználói beállítások
almenüben tudják saját maguk részére a nyelvet
beállítani, ami nem hat ki a rendszernyelv
beállítására
A Felhasználói beállítások almenüben beállított
nyelv a kijelzésnél prioritást élvez a rendszernyelvvel
szemben
Újonnan létrehozott felhasználó esetén a nyelvi
beállítás mindaddig megegyezik a rendszernyelvvel,
amíg a felhasználó nem választ másik nyelvet

9
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9.10 Külső jelentés DB almenü
Egy külső jelentés DB (adatbank) kiolvashatja a lementett
StateMonitor adatokat, és kiértékelheti egy üzemi jelentés számára.
A StateMonitor adatbank rendszerként az Apache Derby-t és a
Microsoft SQL Server-t támogatja.

A StateMonitor nem ír history-adatokat a StateMonitor
adatbankból a külső adatbankba.

Ezen a módon az alábbiakra használhatja a StateMonitorból
származó gépadatokat:

Korreláció az ERP- és MES-rendszerekből származó adatokkal
Adatok előkészítése OEE-szoftver számára
Gépállapotok ábrázolása saját szoftverben

Ez a funkció csak adminisztrátoroknak hozzáférhető.

Feltétel: adatbankrendszerrel rendelkező szerver (Apache Derby
vagy Microsoft SQL-szerver)

Külső adatbank csatlakoztatásához az alábbiak szerint járjon el:

Váltson a Beállítások menüre
Válassz a Külső jelentés DB almenüt
Válassza ki az Adatbank felugró menüben az
adatbank rendszerét
Az alkalmazott adatbank rendszertől függően
adja meg a csatlakozási paramétereket
Szükség esetén kattintson a Test gombra a külső
adatbankkal való kapcsolat tesztelésére
Kattintson a Mentés gombra
A StateMonitor elmenti a külső adatbankkal való
kapcsolat konfigurációját.

A StateMonitor a kapcsolat első létrejöttekor létrehozza az alábbi
táblázatokat az adatbankban:

MACHINE
MACHINE_ALARM
MACHINE_MESSAGE
MACHINE_STATE_HISTORY
PROGRAM_HISTORY
JOB
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Apache Derby paramétere
Amennyiben adatbank rendszerként a Derby-t választja, az alábbi
paraméterek állnak rendelkezésére:

Paraméter Magyarázat

Adatbank host Az adatbank szerver IP címe vagy
domén neve

Adatbank port Port száma, 0 és 65536 között
Bevitel nem kötelező

Adatban neve Egyedi érték

Adatbank felhasználó Egyedi érték

Adatbank jelszó Egyedi érték

Microsoft SQL Server paramétereMicrosoft SQL Server
Amennyiben adatbank rendszerként a Microsoft SQL Server-t
választja, az alábbi adatok állnak rendelkezésére:

Paraméter Magyarázat

Adatbank host Az adatbank szerver IP címe vagy
domén neve

Adatbank port Port száma, 0 és 65536 között
Bevitel nem kötelező

Instancianév Egyedi érték

Adatban neve Egyedi érték

Windows hitelesítés aktiválás/deaktiválás

Adatbank felhasználó A megadás csak akkor szükséges, ha
Windows hitelesítés deaktiválva van

Adatbank jelszó A megadás csak akkor szükséges, ha
Windows hitelesítés deaktiválva van

9
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9.11 Infó almenü
Az Infó almenüben találja a Licenc információk valamint a szoftver
jogi útmutatásait.
A StateMonitor alábbi információkat jeleníti meg:

StateMonitor verziószáma
HEIDENHAIN-DNC verziószáma
StateMonitor licenc
Licencfeltételek
Táblázat open-sourche-licenc útmutatásokkal
További információ: "Táblázatokban és diagramokban
található funkciók", oldal 42

Az Infó almenübe való belépéshez az alábbiak szerint járjon el:
Váltson a Beállítások menüre
Válassza ki az Infó almenüt
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10.1 Szoftver-opciók és licencek
A StateMonitor működése további szoftver-opciókkal bővíthető.
A szoftver-opciók licenceit a HEIDENHAIN kereskedelmi osztályán
keresztül tudja beszerezni. Ezután egy licenckulcsot kap, amivel
aktiválja a szoftver-opciót a hardverkulcson.
Az alábbi szoftver-opciók érhetőek el:

Opció Funkcióbővítés ID

1 5 további gépvezérlő 1220884-01

2 Modbus Interface 1268670-01

3 OPC UA Interface 1268673-01

4 JobTerminal 1268674-01

5 MTConnect Interface 1268675-01
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10.2 Licenc igénylése
A sorozatszám megadásával a HEIDENHAIN-nál licencet
szerezhet be. Ezt a sorozatszámot az Infó almenüben találja.

Az Infó almenübe való belépéshez az alábbiak szerint járjon el:
Váltson a Beállítások menüre
Válassza ki az Infó almenüt
Megjelenik egy áttekintés
A program verziója és a sorozatszám jelenik meg
Vegye fel a kapcsolatot a HEIDENHAIN
szervízszolgálatával, és a kijelzett sorozatszám
megadásával igényeljen licencet.
A licencet a HEIDENHAIN szervízszolgálat
hozza létre és elküldi e-mailben

10
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10.3 Licenc engedélyezése
A licenc engedélyezéséhez jóvá kell hagynia az új licencet a
hardverkulcsán.
A jóváhagyás menetet az Ön konfigurációjának függvénye:

Online: A szerver vagy a PC, amire a StateMonitor alkalmazás
telepítve van, internet-hozzáféréssel rendelkezik.
A licencet a hardverkulcsán követlenül engedélyeztetheti.
További információ: "Licenc engedélyezése (online)",
oldal 130
Offline: A szerver vagy PC. Amire a StateMonitor alkalmazás
telepítve van, nem rendelkezik internet-hozzáféréssel.
Először létre kell hoznia egy igénylő fájlt és azt internet-
kapcsolattal rendelkező PC-vel el kell küldenie. Ezt az
igénylőfájlt azután engedélyeztetheti a licencével. A licencel
létrehozott aktiválási fájlt ezután át kell vinnie arra a szerverre
vagy PC-re, amin a StateMonitor alkalmazás telepítve van, és
ott aktiválnia kell a licencet.
További információ: "Licenc engedélyezése (offline)",
oldal 131

Licenc engedélyezése (online)
A licenc hardverkulcsán történő engedélyezéséhez járjon el az
alábbiak szerint:

az a szerver vagy számítógép, amelyre telepítette a
StateMonitort, nyissa meg az alábbi URL-t: 
www.lc.codemeter.com/54077-02/depot

vagy
Klikkeljen a License update gombra
Megjelenik a StateMonitor licencportálja.
Másolja át a licenckulcsot (WIBU-Ticket) az e-mailből a WIBU-
Ticket mezőbe
Kattintson a Tovább gombra
A licencek áttekintése jelenik meg az oldalon.
Klikkeljen a Licenc aktiválása gombra
Megjelenik az elérhető licencek oldala.
Kattintson a Activate Selected Licenses Now gombra és
kövesse az oldalon található tájékoztatót
A további öt gépvezérlés licence jóváhagyásra kerül a
hardverkulcsán.
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Licenc engedélyezése (offline)
A licencigénylő fájl létrehozásához az alábbiak szerint járjon el:

A szerveren vagy a számítógépen, amelyre telepítette a
StateMonitort, indítsa el CodeMeter Control Center-t
Klikkeljen a License update gombra
Megjelenik a CmFAS Assistent.
A licencigénylés létrehozása opcióhoz kattintson a Tovább
gombra
A meglévő licenc kibővítése opcióhoz kattintson a Tovább
gombra
Kattintson a DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH opcióra
majd a Tovább gombra
Adja meg a kívánt fájlnevet, beleértve az útvonalat és kattintson
az Alkalmazás gombra
A licencigénylő fájl létrejön a megadott helyen.
Másolja át a licencigénylő fájlt internetkapcsolattal rendelkező
PC-re (pl. pendrive-val)

A licencaktualizáló fájl létrehozásához az alábbiak szerint járjon el:
Nyissa meg a weblapot ezzel az URL-lel:
www.lc.codemeter.com/54077-02/depot
Megjelenik a StateMonitor licencportálja.
Másolja át a licenckulcsot (WIBU-Ticket) az e-mailből a WIBU-
Ticket mezőbe
Kattintson a Tovább gombra
A licencek áttekintése jelenik meg az oldalon.
Klikkeljen a Licenc aktiválása gombra
Kattintson a Offline license transfer gombra és kövesse az
oldalon található tájékoztatót
A licencaktualizáló fájl elkészül.
Másolja át a licencaktualizáló fájlt arra a szerverre vagy a PC-re,
amelyre telepítette a StateMonitort (pl. pendrive-val)

A licencaktualizáló fájl aktiválásához az alábbiak szerint járjon el:
A szerveren vagy a PC-n, amelyre telepítette a StateMonitort,
indítsa el CodeMeter Control Center-t
Klikkeljen a License update gombra
Megjelenik a CmFAS Assistent.
A licencaktualizálás importálása opcióhoz kattintson a Tovább
gombra
Adja meg a licencfájl nevét, beleértve az útvonalat és kattintson
az Alkalmazás gombra
A licencaktualizáló fájl importálásra kerül.
A további öt gépvezérlés licence jóváhagyásra kerül a
hardverkulcsán.
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11.1 SIK menü
A SIK (System Identification Key) tartalmazza az NC szoftver
licencét a szabályzókörök és szoftveropciók engedélyezéséhez.
A SIK szám azonosítja egyértelműen a vezérlőt.
Ellenőrizze először vezérlője SIK menüjében, hogy az opció #18
engedélyezett-e.

Folyamat iTNC 530 esetén:
Válassza a Program mentése/szerkesztése
üzemmódot

Nyomja meg az MOD gombot
Adja meg a SIK kulcsszámot
Nyomja meg az ENT gombot
A TNC képernyőjén megjelenik a SIK menü.

Amennyiben az opció #18 mellett szerepel a pipa, úgy a
HEIDENHAIN-DNC port engedélyezett az Ön vezérlőjén.
Ha az opció #18 mellett azonban nem szerepel pipa, úgy
engedélyeznie kell az opció #18-t.
További információ: "Opció #18 engedélyezése", oldal 136

Valamely opció engedélyezéséhez szüksége van
vezérlőjének SIK számára. A SIK számot a SIK
menüben a SIK információk alatt az Azonosító (SIK-ID)
mezőben találja.

Folyamat TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128 esetén:
Válassza a Programozás üzemmódot

Nyomja meg az MOD gombot
Adja meg a SIK kulcsszámot
Nyomja meg az ENT gombot
A TNC képernyőjén megjelenik a SIK menü.

Amennyiben az opció #18 mellett szerepel a pipa, úgy a
HEIDENHAIN-DNC port engedélyezett az Ön vezérlőjén.
Ha az opció #18 mellett azonban nem szerepel pipa, úgy
engedélyeznie kell az opció #18-t.
További információ: "Opció #18 engedélyezése", oldal 136

Valamely opció engedélyezéséhez szüksége van
vezérlőjének SIK számára. A SIK számot a SIK
menüben a SIK információk alatt a Sorozatszám
mezőben találja. (SN).
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Folyamat CNC PILOT 640 / MANUALplus 620 esetén:
Válassza a Szervezet üzemmódot

Nyomja meg a Kulcs funkciógombot
Adja meg a SIK kulcsszámot
Nyugtázza az OK gombbal
A vezérlő a Gépi param. bevitele alüzemmódba
vált, megjelenítve a SIK menüt.

Amennyiben az opció #18 mellett szerepel a pipa, úgy a
HEIDENHAIN-DNC port engedélyezett az Ön vezérlőjén.
Ha az opció #18 mellett azonban nem szerepel pipa, úgy
engedélyeznie kell az opció #18-t.
További információ: "Opció #18 engedélyezése", oldal 136

Valamely opció engedélyezéséhez szüksége van
vezérlőjének SIK számára. A SIK számot a SIK
menüben a SIK információk alatt a Azonosító (SIK-ID)
mezőben találja. (SN).
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11.2 Opció #18 engedélyezése
Az opció #18 a HEIDENHAIN vezérlőkön a szoftver alábbi
verziószámaitól áll rendelkezésre:

Vezérlő Legkisebb szoftververzió

iTNC 530 34049x-01

iTNC 530 HSCI 60642x-01

TNC 640 HSCI 34059x-01

TNC 620 HSCI 34056x-01 / 73498x-01

TNC 320 34055x-01 / 771851-01

TNC 128 771841-01

CNC PILOT 640 68894x-01

MANUALplus 620 54843x-01

Az opció #18 segítségével tudja a HEIDENHAIN-DNC portot
engedélyezni.
A DNC a Distributed Numerical Control kifejezés mozaikszava és
a számítógépvezérelt szerszámgépek (CNC gépek) számítógépes
hálózatba val becsatlakoztatását jelenti.

Engedélyezés 90 napra kipróbálásra
Ahhoz, hogy az opció #18-t kipróbálásra 90 napra engedélyezni
tudja, az alábbiak szerint járjon el:

Jegyezze fel a vezérlő SIK számát
További információ: "SIK menü", oldal 134
Vegye fel a kapcsolatot a HEIDENHAIN szervizrészlegével:

Emailen az alábbi címen service.nc-pgm@heidenhain.de
Vagy hívja fel telefonon a +49 8669 31-3103 számot

A SIK szám megadását követően megkapja a szükséges
kulcsszámot a kívánt opció kipróbálásra, 90 napra való
engedélyezéséhez.

Megjegyzések:
Az egyes opciók ingyenes, kipróbálás céljából való
engedélyezése egyszeri alkalommal lehetséges 90
napra, ezt követően az engedélyezés már díjköteles
Az opció #18 ingyenes engedélyezése kipróbálás
céljából a iTNC 530 esetén kizárólag a 34049x-04
szoftververziótól felfele lehetséges
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Díjköteles engedélyezés (korlátlan)
Ahhoz, hogy az opció #18-t megvásárolja, és az engedélyezés
korlátlan legyen, az alábbiak szerint járjon el:

Vegye fel a kapcsolatot a HEIDENHAIN céggel:
Emailen az alábbi címen info@heidenhain.de
Vagy pedig a kapcsolatfelvételi nyomtatvánnyal, melyet
alábbi honlapon talál: www.heidenhain.de
De akár a HEIDENHAIN-Klartext portálon keresztül is
felveheti a kapcsolatot: www.klartext-portal.de

Minden esetben közölnie kell:
Vezérlője SIK számát
Az Ön kapcsolati adatait
Az Ön telefonszámát esetleges kérdések esetére

Az illetékes részleg haladéktalanul felveszi Önnel a kapcsolatot.
Ön egy 5 számjegyből áll engedélyező kódot kap.

Folyamat
Ha megkapta az engedélyező kódot, úgy az alábbiak szerint járjon
el:

Nyissa meg a SIK menüt 
További információ: "SIK menü", oldal 134
Vigye a kurzort az opció #18-hoz

Nyomja meg a SET OPTION funkciógombot
Egy felugró ablak jelenik az engedélyező kód
beviteléhez.
Adja meg az engedélyező kódot
Nyugtázza az OK gombbal
Az opció #18 immár engedélyezett a vezérlőn
valamint aktív a SIK menüben.
Adott esetben indítsa újból a vezérlőt

11
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11.3 Csatlakozás a hálózatra
A StateMonitor használatához a gépek vezérlését hálózatra kell
csatlakoztatnia.
Az HEIDENHAIN vezérlők standard kivitelben rendelkeznek
egy Ethernet kártyával. Ezen kártya segítségével a vezérlőket
kliensként csatlakoztatni tudja hálózatához.

A vezérlőket egy IT szakemberrel konfiguráltassa.

A 34049x-05 szoftververziónál korábbi iTNC-k esetén:
Ha megváltoztatja a TNC IP címét, a vezérlő
automatikus újraindítást hajt végre.

Hálózati csatlakozás fix IP címmel
Amennyiben az IP címeket nem dinamikusan kapja egy DHCP
szervertől, úgy a fix IP címet az alhálózaton belül a vezérlők
portkonfigurációjánál kell megadnia.
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A legalább 34049x-04 (HEROS 4) szoftververzióval
rendelkező iTNC 530-k esetén
Ahhoz, hogy a vezérlőt fix IP címmel a céges hálózathoz tudja
csatlakoztatni, az alábbiak szerint járjon el:

Válassza a Program mentése/szerkesztése
üzemmódot

Nyomja meg az MOD gombot
Adja meg a NET123 kulcsszámot
Nyomja meg az ENT gombot

Nyomja meg a HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS
funkciógombot
A vezérlő a hálózat konfigurálásának
főképernyőjét jeleníti meg.
Az oszlopokba alábbi információkat kell
megadnia:

Beállítás Jelentés Bevitel

CÍM Adja meg a vezérlő IP címét Négy, ponttal elválasztott számérték
Pl. 160.1.180.20

MASZK Az ALHÁLÓZAT MASZK a hálózat hálózati
és hoszt ID-jének megkülönböztetésére
szolgál.

Négy, ponttal elválasztott számérték, az
értéket a hálózati szakértőtől kérje
Pl. 255.255.0.0

BROADCAST A vezérlő Broadcast címére csak akkor
van szükség, ha az a standard beállítástól
eltér. A standard beállítás a hálózati ID és a
hoszt ID adatokból képződik, ahol minden
bit értéke 1.

Pl. 160.1.255.255

ROUTER Alapértelmezett routerének internet címe.
A cím megadása csak akkor szükséges, ha
hálózati több részhálózatból áll.

Négy, ponttal elválasztott számérték, az
értéket a hálózati szakértőtől kérje
Pl. 160.1.0.2

Hoszt Az a név, amellyel a TNC bejelentkezik a
hálózatba

Pl. iTNC530_Maschine1

DOMÉN Céges hálózatának domén neve Szükség esetén kérdezze meg hálózati
szakértőjétől

NÉVSZERVER A doménszerver hálózati címe Szükség esetén kérdezze meg hálózati
szakértőjétől

További információk: HEIDENHAIN-Klartext-
párbeszéd iTNC 530 felhasználói kézikönyv
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A legalább 34049x-05 (HEROS 4) szoftververzióval
rendelkező iTNC 530-k esetén
Ahhoz, hogy a vezérlőt fix IP címmel a céges hálózathoz tudja
csatlakoztatni, az alábbiak szerint járjon el:

Válassza a Program mentése/szerkesztése
üzemmódot

Nyomja meg az MOD gombot
Adja meg a NET123 kulcsszámot
Nyomja meg az ENT gombot

Nyomja meg a HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS
funkciógombot
A vezérlő egy felugró ablakot nyit a hálózati
beállításokhoz.
Nyomja meg a Konfigurálás gombot
A vezérlő egy felugró ablakot nyit a port
konfigurálásához.
Írja be a felugró ablakba az alábbi táblázat
információit
Nyomja meg az OK gombot

Beállítás Jelentés Bevitel

Status A port aktív Pipát ki kell helyeznie

Név: A port neve (ne változtassa meg)

Csatlakozó jelölése: Dugós csatlakozó megnevezése: X26 (ne változtassa meg)

IP cím A vezérlő IP címe Aktiválja az IP cím kézi beállítása opciót

Cím: Adja meg a vezérlő IP címét Négy, ponttal elválasztott számérték, pl.
160.1.180.20

Alhálózati maszk Az Alhálózati maszk a hálózat hálózati
és hoszt ID-jének megkülönböztetésére
szolgál.
Adja meg a Alhálózati maszk

Négy, ponttal elválasztott számérték, pl.
255.255.0.0
Az értéket szükség esetén kérdezze meg
hálózati szakértőjétől

További információk: HEIDENHAIN-Klartext-
párbeszéd iTNC 530 felhasználói kézikönyv
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A legalább 60642x-04 (HEROS 5) szoftververzióval és
HSCI-vel rendelkező iTNC 530-k esetén
Ahhoz, hogy a vezérlőt fix IP címmel a céges hálózathoz tudja
csatlakoztatni, az alábbiak szerint járjon el:

Kösse össze a vezérlőt hálózati kábel segítségével a helyi
céges hálózattal

Válassza a Program mentése/szerkesztése
üzemmódot

Nyomja meg az MOD gombot
Adja meg a NET123 kulcsszámot
Nyomja meg az ENT gombot

Nyomja meg a HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS
funkciógombot
A vezérlő egy felugró ablakot nyit a hálózati
beállításokhoz.
Írja be a Számítógép neve fülben azon
számítógép nevét, amellyel a vezérlő a céges
hálózaton megjelenik
Lépjen át a Portok fülre
Válassza ki a portot (eth0)
Nyomja meg a Konfigurálás gombot
A vezérlő egy felugró ablakot nyit a port
konfigurálásához.
Adja meg a Beállítások fülben a felugró ablakba
az alábbi táblázat információit
Nyomja meg az OK gombot

Beállítás Jelentés Bevitel

Állapot A port aktív Pipát ki kell helyeznie

Név: A port neve (ne változtassa meg)

Csatlakozó jelölése: Dugós csatlakozó megnevezése: X26 (ne változtassa meg)

IP cím A vezérlő IP címe Aktiválja az IP cím kézi beállítása opciót

Cím: Adja meg a vezérlő IP címét Négy, ponttal elválasztott számérték, pl.
160.1.180.20

Alhálózati maszk Az Alhálózati maszk a hálózat hálózati
és hoszt ID-jének megkülönböztetésére
szolgál.
Adja meg a Alhálózati maszk

Négy, ponttal elválasztott számérték, pl.
255.255.0.0
Az értéket szükség esetén kérdezze meg
hálózati szakértőjétől

A vezérlés kettő hálózati porttal rendelkezhet. Mindegyik hálózati
portnak saját IP címe van.
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Ha két hálózati port áll rendelkezésre, akkor ezek HEIDENHAIN-
vezérlőknél az alábbiak szerint vannak meghatározva:

X26 a helyi céges hálózatra való csatlakozáshoz(kapcsolat a
StateMonitorhoz)
X116 gépen belüli használatra

Vegye figyelembe a gépkönyvet!
A berendezés gyártója eltérhet a HEIDENHAIN által a
hálózati portokra előre meghatározott hozzárendeléstől.

MEGJEGYZÉS
Figyelem, működési zavar!
Ha módosítja a berendezés saját portjának IP címét, úgy
megszakítja a más berendezési részekkel való kommunikációt,
valamint a vezérlő sem fog tudni így működni.

A berendezés saját portjának beállításait ezért ne módosítsa

További információk: HEIDENHAIN-Klartext-
párbeszéd iTNC 530 felhasználói kézikönyv
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TNC 620 34056x (HEROS 4) szoftververzióval valamint
TNC 320 34055x (HEROS 4) szoftververzióval
Ahhoz, hogy a vezérlőt fix IP címmel a céges hálózathoz tudja
csatlakoztatni, az alábbiak szerint járjon el:

Kösse össze a vezérlőt hálózati kábel segítségével a helyi
céges hálózattal

Válassza a Programozás üzemmódot

Nyomja meg az MOD gombot
Adja meg a NET123 kulcsszámot
Nyomja meg az OK funkciógombot

Nyomja meg az Program menedzsment gombot

Nyomja meg a Hálózat funkciógombot

Nyomja meg a Hálózatot konfigurál
funkciógombot
A vezérlő egy felugró ablakot nyit a hálózati
beállításhoz.
Írja be a Host név mezőbe azon számítógép
nevét, amellyel a vezérlő a céges hálózaton
megjelenik
A DHCP támogatás mezőben NEM-et válasszon
Nyomja meg az ENT gombot
A vezérlő a Hálózati beállítások felugró ablakot
nyitja meg.
Írja be a felugró ablakba az alábbi táblázat
információit
Nyomja meg az OK gombot
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Beállítás Jelentés Bevitel

IP cím A vezérlő IP címe Négy, ponttal elválasztott számérték, pl.
160.1.180.20

Alhálózati maszk Az Alhálózati maszk a hálózat hálózati
és hoszt ID-jének megkülönböztetésére
szolgál.
Adja meg a Alhálózati maszk

Négy, ponttal elválasztott számérték, pl.
255.255.0.0
Az értéket szükség esetén kérdezze meg
hálózati szakértőjétől

Broadcast A vezérlő Broadcast címére csak akkor
van szükség, ha az a standard beállítástól
eltér. A standard beállítás a hálózati ID és a
hoszt ID adatokból képződik, ahol minden
bit értéke 1.

Pl. 160.1.255.255

Router Alapértelmezett routerének internet címe.
A cím megadása csak akkor szükséges, ha
hálózati több részhálózatból áll.

Négy, ponttal elválasztott számérték, pl.
160.1.0.2
Az értéket szükség esetén kérdezze meg
hálózati szakértőjétől

A hálózati beállítások módosítása után a vezérlő
újraindul.
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TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128 (HEROS 5)
Ahhoz, hogy a vezérlőt fix IP címmel a céges hálózathoz tudja
csatlakoztatni, az alábbiak szerint járjon el:

Kösse össze a vezérlőt hálózati kábel segítségével a helyi
céges hálózattal

Válassza a Programozás üzemmódot

Nyomja meg a MOD gombot
Adja meg a NET123 kulcsszámot
Nyomja meg az OK funkciógombot

Nyomja meg az Program menedzsment gombot

Nyomja meg a HÁLÓZAT funkciógombot

Nyomja meg a HÁLÓZATOT KONFIGURÁL
funkciógombot
A vezérlő egy felugró ablakot nyit a hálózati
beállításokhoz.
Írja be a Számítógép neve fülben azon
számítógép nevét, amellyel a vezérlő a céges
hálózaton megjelenik
Lépjen át a Portok fülre
Válassza ki a portot (eth0)
Nyomja meg a Konfigurálás gombot
A vezérlő egy felugró ablakot nyit a port
konfigurálásához.
Írja be a felugró ablakba az alábbi táblázat
információit
Nyomja meg az OK gombot

Beállítás Jelentés Bevitel

Állapot A port aktív Pipát ki kell helyeznie

Név: A port neve (ne változtassa meg)

Csatlakozó jelölése: Dugós csatlakozó megnevezése: X26 (ne változtassa meg)

IP cím A vezérlő IP címe Aktiválja az IP cím kézi beállítása opciót

Cím: Adja meg a vezérlő IP címét Négy, ponttal elválasztott számérték, pl.
160.1.180.20

Alhálózati maszk Az Alhálózati maszk a hálózat hálózati
és hoszt ID-jének megkülönböztetésére
szolgál.
Adja meg a Alhálózati maszk

Négy, ponttal elválasztott számérték, pl.
255.255.0.0
Az értéket szükség esetén kérdezze meg
hálózati szakértőjétől
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A vezérlés kettő hálózati porttal rendelkezhet. Mindegyik hálózati
portnak saját IP címe van.
Ha két hálózati port áll rendelkezésre, akkor ezek HEIDENHAIN-
vezérlőknél az alábbiak szerint vannak meghatározva:

X26 a helyi céges hálózatra való csatlakozáshoz(kapcsolat a
StateMonitorhoz)
X116 gépen belüli használatra

Vegye figyelembe a gépkönyvet!
A berendezés gyártója eltérhet a HEIDENHAIN által a
hálózati portokra előre meghatározott hozzárendeléstől.

MEGJEGYZÉS
Figyelem, működési zavar!
Ha módosítja a berendezés saját portjának IP címét, úgy
megszakítja a más berendezési részekkel való kommunikációt,
valamint a vezérlő sem fog tudni így működni.

A berendezés saját portjának beállításait ezért ne módosítsa

További információk: Felhasználói kézikönyv Klartext
programozás TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128
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CNC PILOT 640 legalább 688946-01 (HEROS 5)
szoftververzióval
Ahhoz, hogy a vezérlőt fix IP címmel a céges hálózathoz tudja
csatlakoztatni, az alábbiak szerint járjon el:

Kösse össze a vezérlőt hálózati kábel segítségével a helyi
céges hálózattal

Váltson Szervezet üzemmódba

Nyomja meg a Kulcs funkciógombot
Adja meg a NET123 kulcsszámot
Nyomja meg az OK gombot
Nyomja meg az Átvitel funkciógombot

Nyomja meg a Kapcsolatok funkciógombot

Nyomja meg a Hálózat Konfig. funkciógombot
A vezérlő egy felugró ablakot nyit a hálózati
beállításokhoz.
Írja be a Számítógép neve fülben azon
számítógép nevét, amellyel a vezérlő a céges
hálózaton megjelenik
Lépjen át a Portok fülre
Válassza ki a portot (eth0)
Nyomja meg a Konfigurálás gombot
A vezérlő egy felugró ablakot nyit a port
konfigurálásához.
Írja be a felugró ablakba az alábbi táblázat
információit
Nyomja meg az OK gombot

Beállítás Jelentés Bevitel

Állapot A port aktív Pipát ki kell helyeznie

Név: A port neve (ne változtassa meg)

Csatlakozó jelölése: Dugós csatlakozó megnevezése: X26 (ne változtassa meg)

IP cím A vezérlő IP címe Aktiválja az IP cím kézi beállítása opciót

Cím: Adja meg a vezérlő IP címét Négy, ponttal elválasztott számérték, pl.
160.1.180.20

Alhálózati maszk Az Alhálózati maszk a hálózat hálózati
és hoszt ID-jének megkülönböztetésére
szolgál.
Adja meg a Alhálózati maszk

Négy, ponttal elválasztott számérték, pl.
255.255.0.0
Az értéket szükség esetén kérdezze meg
hálózati szakértőjétől

A vezérlés kettő hálózati porttal rendelkezhet. Mindegyik hálózati
portnak saját IP címe van.
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Ha két hálózati port áll rendelkezésre, akkor ezek HEIDENHAIN-
vezérlőknél az alábbiak szerint vannak meghatározva:

X26 a helyi céges hálózatra való csatlakozáshoz(kapcsolat a
StateMonitorhoz)
X116 gépen belüli használatra

Vegye figyelembe a gépkönyvet!
A berendezés gyártója eltérhet a HEIDENHAIN által a
hálózati portokra előre meghatározott hozzárendeléstől.

MEGJEGYZÉS
Figyelem, működési zavar!
Ha módosítja a berendezés saját portjának IP címét, úgy
megszakítja a más berendezési részekkel való kommunikációt,
valamint a vezérlő sem fog tudni így működni.

A berendezés saját portjának beállításait ezért ne módosítsa

További információk: Felhasználói kézikönyv
CNC PILOT 640 legalább 68894x-04 szoftververzióval
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MANUALplus 620 legalább 548328-05
szoftververzióval és 54843x-01 (HEROS 5)
Ahhoz, hogy a vezérlőt fix IP címmel a céges hálózathoz tudja
csatlakoztatni, az alábbiak szerint járjon el:

Kösse össze a vezérlőt hálózati kábel segítségével a helyi
céges hálózattal

Váltson Szervezet üzemmódba

Nyomja meg a Kulcs funkciógombot
Adja meg a NET123 kulcsszámot
Nyomja meg az OK gombot
Nyomja meg az Átvitel funkciógombot

Nyomja meg a Kapcsolatok funkciógombot

Nyomja meg a Hálózat funkciógombot
A vezérlő a Hálózati kapcsolat felugró ablakot
nyitja meg.
Nyomja meg a Konfig. funkciógombot
A vezérlő a Hálózati konfiguráció felugró
ablakot nyitja meg.
Írja be a felugró ablakba az alábbi táblázat
információit
Nyomja meg a Mentés  funkciógombot
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Beállítás Jelentés Bevitel

Vezérlés neve A vezérlő neve, amellyel a hálózaton
szerepel

pl. MANUALplus620

DHCP KI: a vezérlő nem rendelkezik fix IP címmel
a hálózaton.
BE: a vezérlő automatikusan a DHCP
szervertől kapja:

IP-címet
Alhálózati maszkot
Broadcastot
Gatewayt

KI

IP cím A vezérlő IP címe Négy, ponttal elválasztott számérték, pl.
192.168.000.000

Alhálózati maszk Az Alhálózati maszk a hálózat hálózati
és hoszt ID-jének megkülönböztetésére
szolgál.
Adja meg a Alhálózati maszk

Négy, ponttal elválasztott számérték, pl.
255.255.255.0
Az értéket szükség esetén kérdezze meg
hálózati szakértőjétől

Broadcast A vezérlő Broadcast címére csak akkor
van szükség, ha az a standard beállítástól
eltér. A standard beállítás a hálózati ID és a
hoszt ID adatokból képződik, ahol minden
bit értéke 1.

Négy, ponttal elválasztott számérték, pl.
255.255.255.0
Az értéket szükség esetén kérdezze meg
hálózati szakértőjétől

Gateway Az alapértelmezett Gateway IP címére
csak akkor van szükség, ha egynél több
hálózattal dolgozik.

Négy, ponttal elválasztott számérték, pl.
192.168.000.254
Az értéket szükség esetén kérdezze meg
hálózati szakértőjétől

További információk: Felhasználói kézikönyv
MANUALplus 620 legalább 548328-05 és 54843x-01
szoftververzióval

Hálózati csatlakozás DHCP-n keresztül
Nagy hálózatok esetén a kliensek csatlakoztatása DHCP-n
keresztül történik.
DHCP jelentése Dynamic Host Configuration Protocol.
A DHCP alatt egy kommunikációs vagy internet protokollt kell
érteni, amely lehetővé teszi a hálózati konfiguráció hozzárendelését
a klienshez egy szerveren keresztül. A kliensek IP címeket és más
paramétereket fogadnak automatikusan a DHCP szervertől.
A kliens egy végberendezés, amely a hálózaton keresztül
szolgáltatásokat hív le egy szervertől.
Amennyiben egy hálózat a rendelkezésre álló IP címnél több
klienssel dolgozik, úgy a kevés IP címet igénylő DHCP csatlakozás
lehet a megoldás, mivel nem az összes kliens egyszerre van
bejelentkezve a hálózatra. Így a nem bejelentkezett kliensek nem
foglalnak IP címet. A rendelkezésre álló IP címeket a hálózatra
bejelentkezett kliensek dinamikusan kapják.

A DHCP csatlakozás egy FCL-2 funkció.
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A legalább 34049x-04 (HEROS 4) szoftververzióval
rendelkező iTNC 530 esetén
Ahhoz, hogy a vezérlőt a DHCP-n keresztül a céges hálózathoz
tudja csatlakoztatni, az alábbiak szerint járjon el:

Válassza a Program mentése/szerkesztése
üzemmódot

Nyomja meg a MOD gombot
Adja meg a NET123 kulcsszámot
Nyomja meg az ENT gombot

Nyomja meg a HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS
funkciógombot
A vezérlő a hálózat konfigurálásának
főképernyőjét jeleníti meg.
Az oszlopokba alábbi információkat kell
megadnia:

Beállítás Jelentés Bevitel

CÍM A vezérlő az IP címet a DHCP szervertől
kapja.

DHCP

MASZK A vezérlő az ALHÁLÓZATI MASZKOT a
DHCP szervertől kapja.

(Ne adjon meg semmit)

BROADCAST A vezérlő a Broadcast címet a DHCP
szervertől kapja.

(Ne adjon meg semmit)

ROUTER Alapértelmezett routerének internet címe A cím megadása csak akkor szükséges, ha
hálózati több részhálózatból áll.

Hoszt Az a név, amellyel a TNC bejelentkezik a
hálózatba

Adja meg a számítógép nevét

DOMÉN Céges hálózatának domén neve DHCP
NÉVSZERVER A domén szerver hálózati címének

dinamikus hozzárendelése
(Ne adjon meg semmit)

További információk: HEIDENHAIN-Klartext-
párbeszéd iTNC 530 felhasználói kézikönyv
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A legalább 34049x-05 (HEROS 4) szoftververzióval
rendelkező iTNC 530 esetén
Ahhoz, hogy a vezérlőt a DHCP-n keresztül a céges hálózathoz
tudja csatlakoztatni, az alábbiak szerint járjon el:

Válassza a Program mentése/szerkesztése
üzemmódot

Nyomja meg a MOD gombot
Adja meg a NET123 kulcsszámot
Nyomja meg az ENT gombot

Nyomja meg a HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS
funkciógombot
A vezérlő egy felugró ablakot nyit a hálózati
beállításokhoz.
Írja be a Számítógép neve fülben azon
számítógép nevét, amellyel a vezérlő a céges
hálózaton megjelenik
Nyomja meg a Portok fülön a Konfigurálás
gombot
A vezérlő egy felugró ablakot nyit a port
konfigurálásához.
A felugró ablakban alábbi információkat kell
megadnia:

Beállítás Jelentés Bevitel

Állapot A port aktív Pipát ki kell helyeznie

Név: A port neve (ne változtassa meg)

Csatlakozó jelölése: Dugós csatlakozó megnevezése: X26 (ne változtassa meg)

IP cím A vezérlő IP címe Aktiválja az IP cím automatikus
kiválasztása (DHCP) opciót

Cím: A vezérlő az IP címet automatikusan a DHCP szervertől kapja.

Alhálózati maszk: A vezérlő az alhálózati maszkot automatikusan a DHCP szervertől kapja.

További információk: felhasználói kézikönyv
HEIDENHAIN-Klartext-párbeszéd iTNC 530

152 HEIDENHAIN | StateMonitor kezelési útmutató | 10/2018



Hálózati csatlakozás | Csatlakozás a hálózatra

A legalább 60642x-04 (HEROS 5) szoftververzióval
rendelkező iTNC 530
Ahhoz, hogy a vezérlőt a DHCP-n keresztül a céges hálózathoz
tudja csatlakoztatni, az alábbiak szerint járjon el:

Kösse össze a vezérlőt hálózati kábel segítségével a helyi
céges hálózattal

Válassza a Program mentése/szerkesztése
üzemmódot

Nyomja meg a MOD gombot
Adja meg a NET123 kulcsszámot
Nyomja meg az ENT gombot

Nyomja meg a HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS
funkciógombot
A vezérlő egy felugró ablakot nyit a hálózati
beállításokhoz.
Írja be a Számítógép neve fülben azon
számítógép nevét, amellyel a vezérlő a céges
hálózaton megjelenik
Lépjen át a Portok fülre
Válassza ki a portot (eth0)
Nyomja meg a Konfigurálás gombot
A vezérlő egy felugró ablakot nyit a port
konfigurálásához.
Adja meg alábbi információkat a Beállítások
fülben a felugró ablakba:

Beállítás Jelentés Bevitel

Állapot A port aktív Pipát ki kell helyeznie

Név: A port neve (ne változtassa meg)

Csatlakozó jelölése: Dugós csatlakozó megnevezése: X26 (ne változtassa meg)

IP cím A vezérlő IP címe Aktiválja az IP cím automatikus
kiválasztása (DHCP) opciót

Cím: A vezérlő az IP címet automatikusan a DHCP szervertől kapja.
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Beállítás Jelentés Bevitel

Alhálózati maszk: Az alhálózati maszk a hálózat hálózati és hoszt ID-jének megkülönböztetésére szolgál.
A vezérlő az alhálózati maszkot automatikusan kapja.

Szerver domain
neve (DNS)

DNS automatikus kiválasztása opció:
A TNC a domén név szerver IP címét automatikusan kapja.
DNS kézi konfigurálása opció:
Adja meg manuálisan a szerver IP címét a domén nevet.

Default Gateway Default GW automatikus kiválasztása opció:
A TNC az alapértelmezett Gateway IP címét automatikusan kapja.
Default GW kézi konfigurálása opció:
Adja meg manuálisan az alapértelmezett Gateway IP címét.

Fogadja el a változtatásokat az OK gombbal vagy vesse el a
módosításokat a Megszakítás gombbal

A vezérlés kettő hálózati porttal rendelkezhet. Mindegyik hálózati
portnak saját IP címe van.
Ha két hálózati port áll rendelkezésre, akkor ezek HEIDENHAIN-
vezérlőknél az alábbiak szerint vannak meghatározva:

X26 a helyi céges hálózatra való csatlakozáshoz(kapcsolat a
StateMonitorhoz)
X116 gépen belüli használatra

Vegye figyelembe a gépkönyvet!
A berendezés gyártója eltérhet a HEIDENHAIN által a
hálózati portokra előre meghatározott hozzárendeléstől.

MEGJEGYZÉS
Figyelem, működési zavar!
Ha módosítja a berendezés saját portjának IP címét, úgy
megszakítja a más berendezési részekkel való kommunikációt,
valamint a vezérlő sem fog tudni így működni.

A berendezés saját portjának beállításait ezért ne módosítsa

További információk: HEIDENHAIN-Klartext-
párbeszéd iTNC 530 felhasználói kézikönyv

154 HEIDENHAIN | StateMonitor kezelési útmutató | 10/2018



Hálózati csatlakozás | Csatlakozás a hálózatra

TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128
Ahhoz, hogy a vezérlőt a DHCP-n keresztül a céges hálózathoz
tudja csatlakoztatni, az alábbiak szerint járjon el:

Kösse össze a vezérlőt hálózati kábel segítségével a helyi
céges hálózattal

Válassza a Programozás üzemmódot

Nyomja meg az MOD gombot
Adja meg a NET123 kulcsszámot
Nyomja meg az OK funkciógombot

Nyomja meg az Program menedzsment gombot
Nyomja meg a Hálózat funkciógombot

Nyomja meg a Hálózatot konfigurál
funkciógombot
A vezérlő egy felugró ablakot nyit a hálózati
beállításokhoz.
Írja be a Számítógép neve fülben azon
számítógép nevét, amellyel a vezérlő a céges
hálózaton megjelenik
Lépjen át a Portok fülre
Válassza ki a portot (eth0)
Nyomja meg a Konfigurálás gombot
A vezérlő egy felugró ablakot nyit a port
konfigurálásához.
A felugró ablakban alábbi információkat kell
megadnia:

Beállítás Jelentés Bevitel

Állapot A port aktív Pipát ki kell helyeznie

Név: A port neve (ne változtassa meg)

Csatlakozó jelölése: Dugós csatlakozó megnevezése: X26 (ne változtassa meg)

IP cím A vezérlő IP címe Aktiválja az IP cím automatikus
kiválasztása (DHCP) opciót

Cím: A vezérlő az IP címet automatikusan a DHCP szervertől kapja.
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Beállítás Jelentés Bevitel

Alhálózati maszk: Az alhálózati maszk a hálózat hálózati és hoszt ID-jének megkülönböztetésére szolgál.
A vezérlő az alhálózati maszkot automatikusan kapja.

Szerver domain
neve (DNS)

DNS automatikus kiválasztása opció:
A TNC a domén név szerver IP címét automatikusan kapja.
DNS kézi konfigurálása opció:
Adja meg manuálisan a szerver IP címét a domén nevet.

Default Gateway Default GW automatikus kiválasztása opció:
A TNC az alapértelmezett Gateway értékét automatikusan kapja.
Default GW kézi konfigurálása opció:
Adja meg manuálisan az alapértelmezett Gateway IP címét.

Fogadja el a változtatásokat az OK gombbal vagy vesse el a
módosításokat a Megszakítás gombbal

A vezérlés kettő hálózati porttal rendelkezhet. Mindegyik hálózati
portnak saját IP címe van.
Ha két hálózati port áll rendelkezésre, akkor ezek HEIDENHAIN-
vezérlőknél az alábbiak szerint vannak meghatározva:

X26 a helyi céges hálózatra való csatlakozáshoz(kapcsolat a
StateMonitorhoz)
X116 gépen belüli használatra

Vegye figyelembe a gépkönyvet!
A berendezés gyártója eltérhet a HEIDENHAIN által a
hálózati portokra előre meghatározott hozzárendeléstől.

MEGJEGYZÉS
Figyelem, működési zavar!
Ha módosítja a berendezés saját portjának IP címét, úgy
megszakítja a más berendezési részekkel való kommunikációt,
valamint a vezérlő sem fog tudni így működni.

A berendezés saját portjának beállításait ezért ne módosítsa

További információk: Felhasználói kézikönyv Klartext
programozás TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128
legalább 34059x-06 szoftververzióval
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CNC PILOT 640 legalább 688946-01 (HEROS 5)
szoftververzióval
Ahhoz, hogy a vezérlőt a DHCP-n keresztül a céges hálózathoz
tudja csatlakoztatni, az alábbiak szerint járjon el:

Kösse össze a vezérlőt hálózati kábel segítségével a helyi
céges hálózattal

Váltson Szervezet üzemmódba

Nyomja meg a Kulcs funkciógombot
Adja meg a NET123 kulcsszámot
Nyomja meg az OK gombot
Nyomja meg a Transfer funkciógombot

Nyomja meg a Kapcsolatok funkciógombot

Nyomja meg a Hálózatot konfigurál
funkciógombot
A vezérlő egy felugró ablakot nyit a hálózati
beállításokhoz.
Írja be a Számítógép neve fülben azon
számítógép nevét, amellyel a vezérlő a céges
hálózaton megjelenik
Lépjen át a Portok fülre
Válassza ki a portot (eth0)
Nyomja meg a Konfigurálás gombot
A vezérlő egy felugró ablakot nyit a port
konfigurálásához.
A felugró ablakban alábbi információkat kell
megadnia:

Beállítás Jelentés Bevitel

Állapot A port aktív Pipát ki kell helyeznie

Név: A port neve (ne változtassa meg)

Csatlakozó jelölése: Dugós csatlakozó megnevezése: X26 (ne változtassa meg)

IP cím A vezérlő IP címe Aktiválja az IP cím automatikus
kiválasztása (DHCP) opciót

Cím: A vezérlő az IP címet automatikusan a DHCP szervertől kapja.

Alhálózati maszk: Az alhálózati maszk a hálózat hálózati és hoszt ID-jének megkülönböztetésére szolgál.
A vezérlő az alhálózati maszkot automatikusan kapja.

Fogadja el a változtatásokat az OK gombbal vagy vesse el a
módosításokat a Megszakítás gombbal

A vezérlés kettő hálózati porttal rendelkezhet. Mindegyik hálózati
portnak saját IP címe van.
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Ha két hálózati port áll rendelkezésre, akkor ezek HEIDENHAIN-
vezérlőknél az alábbiak szerint vannak meghatározva:

X26 a helyi céges hálózatra való csatlakozáshoz(kapcsolat a
StateMonitorhoz)
X116 gépen belüli használatra

Vegye figyelembe a gépkönyvet!
A berendezés gyártója eltérhet a HEIDENHAIN által a
hálózati portokra előre meghatározott hozzárendeléstől.

MEGJEGYZÉS
Figyelem, működési zavar!
Ha módosítja a berendezés saját portjának IP címét, úgy
megszakítja a más berendezési részekkel való kommunikációt,
valamint a vezérlő sem fog tudni így működni.

A berendezés saját portjának beállításait ezért ne módosítsa

További információk: Felhasználói kézikönyv
CNC PILOT 640 legalább 68894x-04 szoftververzióval
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MANUALplus 620 legalább 548328-05
szoftververzióval és 54843x-01 (HEROS 5)
Ahhoz, hogy a vezérlőt a DHCP-n keresztül a céges hálózathoz
tudja csatlakoztatni, az alábbiak szerint járjon el:

Kösse össze a vezérlőt hálózati kábel segítségével a helyi
céges hálózattal

Váltson Szervezet üzemmódba

Nyomja meg a Kulcs funkciógombot
Adja meg a NET123 kulcsszámot
Nyomja meg az OK gombot
Nyomja meg a Transfer funkciógombot

Nyomja meg a Kapcsolatok funkciógombot

Nyomja meg a Hálózat funkciógombot
A vezérlő a Hálózati kapcsolat felugró ablakot
nyitja meg.
Nyomja meg a Konfig. funkciógombot
A vezérlő a Hálózati konfiguráció felugró
ablakot nyitja meg.
Írja be a felugró ablakba az alábbi táblázat
információit
Nyomja meg a Mentés  funkciógombot

Beállítás Jelentés Bevitel

Vezérlés neve A vezérlő neve, amellyel a hálózaton
szerepel

pl. MANUALplus620

DHCP KI: a vezérlő nem rendelkezik fix IP címmel
a hálózaton.
BE: a vezérlő automatikusan a DHCP
szervertől kapja:

IP-címet
Alhálózati maszkot
Broadcastot
Gatewayt

BE

További információk: Felhasználói kézikönyv
MANUALplus 620 legalább 548328-05 és 54843x-01
szoftververzióval
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12.1 Vezérlőspecifikus gépi paraméter
A StateMonitor a csatlakozást mind HEIDENHAIN-vezérlőkkel,
mind más vezérlőkkel támogatja.
Ha a StateMonitorban új gépet hoz létre, akkor a Gépspecifikus
beállítások tartományban be kell állítania a csatlakozáshoz
szükséges gépi paramétereket. A rendelkezésre álló paraméterek
ekkor a választott vezérlő típusának függvényei.
További információ: "Gép meghatározása", oldal 111
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12.2 HEIDENHAIN-vezérlők paraméterei
Gépvezérlők
Ön az alábbi HEIDENHAIN-vezérlőket csatlakoztathatja a
StateMonitor-hoz:

Vezérlő Legkisebb szoftververzió

iTNC 530 34049x-03

TNC 640 34059x-01

TNC 620 34056x-01

TNC 320 340551-03

TNC 128 771841-01

CNC PILOT 620 688945-01

CNC PILOT 640 68894x-01

MANUAL Plus 620 548328-05

Ha az új gépet HEIDENHAIN-vezérlővel hozza létre, a
Gépspecifikus beállítások tartományban az alábbi beállításokat
hajthatja végre:

PLC jelszó
Override érzékelés (csak iTNC 530 esetén)

12
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PLC jelszó beállításaiPLC jelszó
A PLC-jelszó a PLC-hozzáféréshez szükséges: Ha Ön engedélyezi
a hozzáférést a PLC-hez, a StateMonitor kiolvassa a gyorsmeneti
override állapotát és különbséget tud tenni az előtolást és
gyorsmenetet tartalmazó NC-mondatok között.

Ha jóváhagyja a PLC-hozzáférést, a Programanalízis 
diagramban megjelenik az FMAX állapotoszlop.
További információ: "Programanalízis
diagramProgramanalízis", oldal 72

A StateMonitor a PLC-n csupán olvasásra jogosult azzal
a céllal, hogy ki tudja értékelni a gépadatokat.

Amennyiben a Típus mezőben egy iTNC 530-től eltérő vezérlőt
választ ki, úgy a Gépspecifikus beállítások alatt a PLC jelszó
vonatkozásában az alábbi lehetőségek állnak a rendelkezésére:

Opció Jelentés

PLC Standard A PLC-t egy standard PLC jelszó védi
A hozzáférés automatikusan történik

No PLC Nincs hozzáférés a PLC-hez

Ha a gépgyártó napi PLC jelszó
alkalmaz, akkor válassza a No
PLC.

OEM PLC A gépgyártó saját PLC jelszó határozott meg
(nem iTNC 530-nél)
Szükség esetén kérdezzen utána a gép
gyártójánál és adja meg a beadási mezőben

PLC Standard vagy OEM PLC opcióOEM PLC
Amennyiben a PLC Standard vagy az OEM PLC opciót választja, a
StateMonitor a gépállapotok kijelzésekor az alábbi opciók között
tesz különbséget:

NC mondat előtolással
NC mondat gyorsmenettel
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NC mondat aktív előtolással
Ha egy NC mondat aktív előtolást tartalmaz, úgy a gépállapot
kijelzése független a gyorsmenet override állapotától.
A StateMonitor sárga gépállapotot jelez, ha az előtolás override
= 0 % értékű. A gépállapot világos zöld, ha az előtolás override
> 0 % és < 100 % értékű. Amennyiben az előtolás override
≥ 100 %, a gépállapot sötétzöld.

Gyorsmenet override
FMAX

Előtolás-Override
F = 0 %

Előtolás-Override
0 % < F < 100 %

Előtolás-Override
F ≥ 100 %

FMAX = 0 % Gépállapot:
sárga

Gépállapot:
világos zöld

Gépállapot:
sötétzöld

0 % < FMAX < 100 % Gépállapot:
sárga

Gépállapot:
világos zöld

Gépállapot:
sötétzöld

FMAX ≥ 100 % Gépállapot:
sárga

Gépállapot:
világos zöld

Gépállapot:
sötétzöld

NC mondat aktív gyorsmenettel
Ha egy NC mondat aktív előtolást tartalmaz, úgy a gépállapot
kijelzése független a gyorsmenet override állapotától.
A StateMonitor sárga gépállapotot jelez, ha a gyorsmenet override
= 0 % értéket vesz fel. A gépállapot világos zöld, ha a gyorsmenet
override > 0 % és < 100 %. Amennyiben a gyorsmenet override
≥ 100 %, a gépállapot sötétzöld.

Gyorsmenet override
FMAX

Előtolás-Override
F = 0 %

Előtolás-Override
0 % < F < 100 %

Előtolás-Override
F ≥ 100 %

FMAX = 0 % Gépállapot:
sárga

Gépállapot:
sárga

Gépállapot:
sárga

0 % < FMAX < 100 % Gépállapot:
világos zöld

Gépállapot:
világos zöld

Gépállapot:
világos zöld

FMAX ≥ 100 % Gépállapot:
sötétzöld

Gépállapot:
sötétzöld

Gépállapot:
sötétzöld

12
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Nincs PLC opcióNo PLC
Ha a No PLC opciót választja, a StateMonitor a gépállapotokat az
alábbiak szerint jeleníti meg:

A gépállapot sárga, ha a Folyamatos programfutás-ban az
előtolás override = 0 % értéket vesz fel
A gépállapot világos zöld, ha az előtolás override > 0 % értékű
A gépállapot sötétzöld, ha az előtolás és gyorsmenet override
értékei ≥ 100 % értékűek

Például:
Egy NC mondat FMAX jellemzővel aktív, a
Gyorsmenet override = 0 % és az Előtolás override > 0 %. Bár
ekkor a gép áll, a StateMonitor mégis zöld gépállapotot jelenít meg.
Alábbi táblázat egy áttekintést nyújt arról hogy az előtolás override
és a gyorsmenet override értékek mely kombinációja mely
gépállapothoz vezet:

Gyorsmenet override
FMAX

Előtolás-Override
F = 0 %

Előtolás-Override
0 % < F < 100 %

Előtolás-Override
F ≥ 100 %

FMAX = 0 % Gépállapot:
sárga

Gépállapot:
világos zöld

Gépállapot:
világos zöld

0 % < FMAX < 100 % Gépállapot:
sárga

Gépállapot:
világos zöld

Gépállapot:
világos zöld

FMAX ≥ 100 % Gépállapot:
sárga

Gépállapot:
világos zöld

Gépállapot:
sötétzöld

Override érzékelés beállításai (csak iTNC 530 esetén)
Amennyiben a Típus mezőben a iTNC 530 vezérlőt választja ki,
úgy a Gépspecifikus beállítások alatt alábbi lehetőségeket állnak
rendelkezésére az Override érzékelés vonatkozásában:

Opció Jelentés

Standard
HEIDENHAIN DNC

Válassza a standard-ot, ha egy gépet
először hoz létre

A PLC szók
olvasása

Csak akkor válassza, ha a StateMonitor
a gép Override állások paraméterét nem
megfelelően jelzi ki.
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12.3 Más vezérlők paraméterei
Az Ön szoftver-opciójának függvényében az alábbi portokon más
vezérlőket is csatlakoztathat a StateMonitoron:

Interfész Legkisebb szoftververzió

Modbus Connect/Read

OPC UA 1.02.x

MTConnect 1.2

Más vezérlők csatlakoztatásakor a vezérlőjelek hozzárendelésének
kézzel kell történnie a mindenkori gépállapothoz. Ehhez a
StateMonitor egy definíciós táblázatot használ, ami a specifikus
vezérlőjeleket rendre hozzárendeli a gépállapotokhoz.
Ha a StateMonitorban új gépet hoz létre, akkor a Gépspecifikus
beállítások tartományban meg kell határoznia ezt a definíciós
táblázatot a mindenkori paraméterekkel.

Kommunikáció
Más vezérlők vezérlőjeleit a StateMonitor rendszeresen lekérdezi.
Ennek a lekérdezésnek a gyakorisága 1 másodperc.

Jelparaméter

A Modbus, OPC UA és MTConnect nyílt standardja
ellenére számtalan különbség van a támogatott vezérlők
között.
A címek, összehasonlítási értékek és adattípusok
szükséges információit a vezérlő- és gépgyártó
dokumentációjában találja.

A StateMonitor által kiértékelt jelparaméterek valamennyi nem
HEIDENHAIN-vezérlésnél azonosak. A StateMonitor az átvitt
jelparaméterekből egy státuszmodellt állít elő az érintett géphez.
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A státuszmodell alapvető jelparaméterei:

Jelparaméter Jelentés

Program running
(PGM STARTED / PGM
RUNNING)

A program elindult és most is fut

Program interrupted by
error (ERROR)

Hiba lépett fel vagy áll fenn. Ha nincs
Program interrupted by user (PGM
CANCELED) definiálva, a Program
interrupted by error (ERROR)
befejezi az aktuális programot. A
Hibaüzenettel megszakítva számláló
elindul, és a rendszer üzenetet
generál.

Program successfully
completed (PGM
COMPLETED / END PGM)

A program sikeresen befejeződött. A
Teljesen elvégezve számláló számol,
és a rendszer üzenetet generál.

Ennek a három jelparaméternek mindig meg kell lennie, az
alapfunkciók, mint a státuszlámpák és egy egyszerű gépállapot-
oszlop, támogatása érdekében.

További jelparaméterek a státuszmodellhez:

Jelparaméter Jelentés

Program stopped (PGM
STOPPED)

A program meg lett szakítva, azonban
aktív marad és folytatható

Program interrupted by
user (PGM CANCELED)

A program meg lett szakítva és nem
folytatható. A programszámláló
elindul és a vezérlő A programot a
felhasználó szakította meg üzenetet
generálja

Error acknowledged
(ERROR CLEARED)

Hiba, ami Program interrupted by
error (ERROR)-val lett kiváltva, és
nyugtázva lett. A programstátusz
Megszakítva-ra vált.
A programot a Program running
(PGM STARTED / PGM RUNNING)-
val folytatni lehet, vagy a Program
interrupted by user (PGM
CANCELED)-val meg lehet szakítani

Rapid traverse override
setting in % (0 to 100)

%-os ért.

Feed rate override
setting in % (0 to 150)

%-os ért.

Spindle override setting
in % (0 to 150)

%-os ért.

Rapid traverse (FMAX)
active

Az érték meghatározza,
hogy futó programnál a
státuszmeghatározáshoz az override-
gyorsmenet (FMAX = false) vagy
az előtolás (FMAX = true) van-e
kiértékelve
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Jelparaméter Jelentés

Operating mode:
Automatic

Az érték csak a részletes nézethez
van kiértékelve

Operating mode:
Manual

Az érték csak a részletes nézethez
van kiértékelve

Operating mode:
Handwheel

Az érték csak a részletes nézethez
van kiértékelve

Program name or
number

Az értéket a programfutási
időkben lehet kiértékelni. Program
váltásakor és az azt követő startnál
a programszámláló vissza van állítva
0-ra az aktuális programhoz. Ha a
paraméter nincs aktiválva, akkor alap
„program”-ként van használva

Az összes jelhez az alábbi adatok szükségesek:
(memória-)cím
A cím lehetővé teszi a StateMonitor csatlakozásának, hogy
hozzáférjen a megfelelő értékhez

Modbus típusú vezérlőknél még egy címtípus fontos.
Ezen keresztül van megadva, hogy a vezérlő melyik
címtartományában van a memóriacím.

A jel adattípusa
Az adattípus határozza meg többek között, hogy hogyan történik
az értékek összehasonlítása. A StateMonitor különbséget
tesz értékparaméterek (adattípus Text (string) és Number
(number)), és logikai paraméterek (adattípus Boolean value (0
or 1)) között
Összehasonlító érték
Összehasonlító értékek olyan jelekhez kellenek, amelyek
közvetlenül a vezérlő státuszmodelljébe kerülnek. Ez alól
kivételek az olyan számértékek , mint az override-állások vagy
szövegek, mint a programnév, amiket nem kell összehasonlítani

Értékelés
Ha a Gépspecifikus beállítások tartományban a definíciós
táblázatot a Gép meghatározása gombbal menti, az értékek
kiértékelésre kerülnek. Ez biztosítja, hogy a hozzárendelés nem
lesz érvénytelen pl. elütés miatt.
Hibaüzenet az alábbi esetekben jelenik meg:

A címhez hiányzik a bejegyzés (logikai paraméter vagy
értékparaméter)
Logikai paraméter

Két logikai értéknek ugyanaz a címe
Két jelparaméternek ugyanaz az adattípusa, azonos a címe
és azonos értékű

Értékparaméter
Text (string) vagy Number (number) adattípusú
jelparaméternek nincs értéke
Két jelparaméternek ugyanaz a címe
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12.4 Modbus csatlakozási paraméter
Kapcsolat
A definíciós táblázat a Modbus-hoz az alábbi csatlakozási
paramétereket kínálja:

Port
Hálózati portok száma amiken keresztül a Modbus-vezérlő
elérhető.

Vegye figyelembe a vezérlő vagy a gép gyártójának
dokumentációját.

SIK:
Kézi megadás
NC szoftver
Kézi megadás

Címzés
Modbus-nál a cím számértékként kerül megadásra. A cím az alábbi
elemekből áll össze:

A cím típusa a kiválasztott memóriaterületet (címtartomány) adja
meg
A cím megadja, hogy a kiválasztott memóriatartomány melyik
helyéről kell kiolvasni az értéket
Az adattípus megadja, mi az érték formátuma, és ezáltal azt is,
hogy mennyi bitet kell kiolvasni és feldolgozni

A COIL_OUTPUT és DIGITAL_INPUT címtípusokhoz
többnyire logikai értékek (0, 1) vannak megadva.
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12.5 Példa a vezérlő Modbus-on történő
csatlakoztatására

Jelek kiolvasása
Modbus esetén a StateMonitor a jeleket közvetlenül a vezérlő
bemenő kapcsairól olvashatja ki. Az analóg bemeneteken többnyire
0 V és 10 V közötti feszültség mérhető. Az override-értékekhez a
vezérlőnek a feszültséget 0 és 150 közötti értékre kell átszámítania.
Ennek az átszámításnak az eredménye a merker-memória egyik
címéből olvasható ki.
Az alábbi jelek állnak rendelkezésre a bemeneti kapcsokon:

Bemeneti kapcsok kiosztása

Típus Cím Jelentés

Digitális bemenet 1 Gép működik

Digitális bemenet 2 A programot a hiba szakítja
meg

Digitális bemenet 3 Feladat teljesen végrehajtva

Digitális bemenet 4 Gép megállítva

Analóg bemenet 23 Előtolás potmétere

Analóg bemenet 25 Orsó potmétere

Címek a merker-memóriában

Típus Cím Jelentés

Előtolás override 42 Előtolás override átszámolt
értéke

Orsó override 43 Orsó override átszámolt értéke

Státuszmodell
Alábbi táblázatban talál egy státuszmodellt egy Modbus
vezérlőhözModbus

Paraméter Címtípus Adattípus Cím Érték

Program running (PGM STARTED / PGM RUNNING) DIGITAL_INPUT BIT 1 1

Program interrupted by error (ERROR) DIGITAL_INPUT BIT 2 1

Program successfully completed (PGM
COMPLETED / END PGM)

DIGITAL_INPUT BIT 3 1

Program stopped (PGM STOPPED) DIGITAL_INPUT BIT 4 1

Feed rate override setting in % (0 to 150) HOLDING_REGISTER INT_16 42

Spindle override setting in % (0 to 150) HOLDING_REGISTER INT_16 43
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12.6 OPC UA csatlakozási paraméter
Kapcsolat
A definíciós táblázat a OPC UA-hoz az alábbi csatlakozási
paramétereket kínálja:

Port
Hálózati portok száma amiken keresztül a OPC UA-szerver a
gépen elérhető.

Vegye figyelembe a vezérlő vagy a gép gyártójának
dokumentációját.

Default Namespace
Meghatározza a Default Namespace-t, ami a címhez van
használva
Security Mode
Hitelesítés kézi megadása, szerverfüggő
Használó
Hitelesítés kézi megadása
Jelszó
Hitelesítés kézi megadása
SIK:
Kézi megadás
NC szoftver
Kézi megadás

Címzés
OPC UA esetén a cím egy namespace-ből és a tulajdonképpeni
címből áll össze.
A definíciós táblázatban itt minden jelparaméterhez saját
Parameter Namespace-t lehet definiálni. Ha nem ad meg
paraméterspecifikus értéket, akkor a StateMonitor a Namespace-
nek az Default Namespace alatt megadott értéket alkalmazza.
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12.7 MTConnect csatlakozási paraméter
Kapcsolat
A definíciós táblázat az MTConnect-hez az alábbi csatlakozási
paramétereket kínálja:

Port
Hálózati portok száma amiken keresztül a vezérlő MTConnect-
Service-je elérhető.

Vegye figyelembe a vezérlő vagy a gép gyártójának
dokumentációját.

Prefix (http or https)
Meghatározza hogy a vezérlő a gép adatait kódolva bocsátja-e
rendelkezésre. Kódolt kapcsolathoz adja meg a „https”-értéket
DeviceStream name
Egyértelmű jelölés a helyes gépadatok megtalálásához az XML-
adatokban. Az MTConnect megengedi információk átvitelét több
gépre egy kérelemben. Ezért a megkülönböztetés miatt szükség
van egyértelmű jelölésre.

A StateMonitor az MT Connect mintát az 1.2-es
verziótól támogatja.

SIK:
Kézi megadás
NC szoftver
Kézi megadás

Teszt
A Current-Request gombbal az IP cím / DHCP, Port és Prefix
(http or https) megadása után tesztelheti a kapcsolatot.
Ha a csatlakozási paraméterek megfelelőek, a StateMonitor
megnyit egy új fület a web-böngészőben, azokkal az XML-
adatokkal amiket az MTConnect jelentett.
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12.8 Példa egy vezérlő MTConnect-vel
történő csatlakoztatására

Gép paraméterek levezetése
Teszt céljára a MAZAK cég egy szervert kínál, amivel a kapcsolatot
egy MTConnect-tel rendelkező géppel lehet tesztelni. További
információkat a http://mtconnect.mazakcorp.com alatt talál.
Ezen teszt-szerver alapján mutatjuk meg a gépi paraméterek
levezetését MTConnect-hez.
A teszt-szerver URL-je alatt két fontos cím található a levezetéshez:

MTConnect-Adattípus a címhez
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/probe
A vezérlő aktuális értékei
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/current

Státuszinformációk leképezéséhez az MTConnect az EVENT
adattípust használja, ami további Sub-típusokba van osztva. A
programvégrehajtás státuszához az EXECUTION Sub-típus áll
rendelkezésre, az üzemmódok a CONTROLLER_MODE Sub-típusban
találhatóak. Standard alapján mindkét típushoz bizonyos értékek
előre definiálva vannak.
Értékek az  EXECUTION Sub-típushoz (programvégrehajtás):

READY

ACTIVE

INTERRUPTED

FEED_HOLD

STOPPED

OPTIONAL_STOP

PROGRAM_STOPPED

PROGRAM_COMPLETED

Értékek a CONTROLLER_MODE Sub-típushoz (üzemmód):
AUTOMATIC

MANUAL

MANUAL_DATA_INPUT

SEMI_AUTOMATIC

EDIT

A http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/probe alatti XML-fájllal
kideríthetjük, hogy vannak ezeknek a típusoknak a címei a vezérlőn
elnevezve.
Az "execution"-ra történő kereséssel megtaláljuk az XML-fájlban a
változók alábbi definícióját:
<DataItem category="EVENT" id="exec" name="execution" type="EXECUTION"/>

Itt meg van határozva egy EXEKUTION típusú változó az exec
címmel. Az üzemmód definícióját az alábbi példában láthatjuk:
<DataItem category="EVENT" id="mode" name="mode" type="CONTROLLER_MODE"/>

Ezekből az információkból levezethető a státuszmodell.
Hasonló módon találhatóak meg a programnév és override-állás
paraméterei is. A programnévhez PROGRAM adattípus van definiálva.
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A "program"-ra történő kereséssel két definíciót találunk az XML-
fájlban ezzel az adattípussal:
<DataItem category="EVENT" id="pgm" name="program" type="PROGRAM"/>
<DataItem category="EVENT" id="spgm" name="subprogram" subType="x:SUB" type="PROGRAM"/>

A név alapján felismerhető, hogy egyszer a tulajdonképpeni
programnévről és egyszer az alprogram nevéről van szó. A
példához a pgm ID-jű paramétert használjuk.
Az előtolás potenciométeréhez a PATH_FEEDRATE_OVERRIDE
adattípus van definiálva a RAPID és PROGRAMMED Sub-típusokkal
a gyorsmenethez és az előtoláshoz. Az orsó-override a
ROTARY_VELOCITY_OVERRIDE adattípust használja.

Gépi adatok jelzése
Az MTConnect megengedi információk átvitelét több gépre
egy kérelemben. Ezért szükség van a gépi adatok egyértelmű
jelölésére.
A megfelelő értéket az XML-adatokban találja, amiket az alábbi
módon hívhat le:

A Current-Request gombbal az IP cím / DHCP, Port és Előtag
(http vagy https) megadása utánPrefix (http or https)
Adja meg közvetlenül a web-
böngészőben:http:\\IP cím / DHCP:Port\current

Ha a csatlakozási paraméterek megfelelőek, a StateMonitor
megnyit egy új fület a web-böngészőben, azokkal az XML-
adatokkal amiket az MTConnect jelentett.
A "DeviceStream"-re történő kereséssel az alábbi sorhoz hasonló
bejegyzést talál:
<DeviceStream name="CUT" uuid="002">

A DeviceStream elem name attribútuma itt megadja, hogy melyik
gép van az MTConnect-szerveren lekérdezve.

Státuszmodell
Alábbi táblázatban talál egy státuszmodellt egy MTConnect
vezérlőhöz

Paraméter Adattípus Cím Érték

Program running (PGM STARTED / PGM RUNNING) Szöveg exec ACTIVE

Program interrupted by error (ERROR) Szöveg exec INTERRUPTED

Program successfully completed (PGM
COMPLETED / END PGM)

Szöveg exec PROGRAM_COMPLETED

Program stopped (PGM STOPPED) Szöveg exec PROGRAM_STOPPED

Program interrupted by user (PGM CANCELED) Szöveg exec OPTIONAL_STOP

Rapid traverse override setting in % (0 to 100) Szám pfr

Feed rate override setting in % (0 to 150) Szám pfo

Spindle override setting in % (0 to 150) Szám sovr

Operating mode: Automatic Szöveg mode AUTOMATIC

Operating mode: Manual Szöveg mode MANUAL

Program name or number Szöveg pgm
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13.1 Egyedi esetek
Néhány vezérlőnél bizonyos szoftververziónál egyedi esetek vagy
speciális állapotok léphetnek fel.

Vezérlő Szoftververzió Különlegesség Megoldás

iTNC 530 340492-06
340492-07

A gép override értékeit a
StateMonitor nem kapja meg
részletesen.
A StateMonitor a produktív
gépállapotot mindig világos zölddel
jeleníti meg, függetlenül attól, hogy
az előtolás override nagyobb vagy
kisebb 100 %-nál, vagy pont annyi.

Pipálja ki a Beállítások
menü, Gépek almenüjének
Gépspecifikus beállítások pontját
A PLC szók olvasása mezőnél

TNC 620 340560-01
-tól 
340560-04-ig

Az üzemmódok nem helyesen
jelennek meg a StateMonitorban

Frissítse a vezérlőszoftver a
340560-05 szoftververzióra
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13.2 Kérdései merültek fel?
Amennyiben kérdései vannak a StateMonitor telepítésével vagy
használatával kapcsolatban:

Először a szoftver telepítési útmutatóját valamint kezelési
útmutatóját olvassa el
Forduljon a HEIDENHAIN Helpline NC-programozás
részlegéhez:

Emailen az alábbi címen service.nc-pgm@heidenhain.de
Hívja fel telefonon a +49 8669 31-3103 számot
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DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5
83301 Traunreut, Germany
 +49 8669 31-0
 +49 8669 32-5061
E-mail: info@heidenhain.de

Technical support  +49 8669 32-1000
Measuring systems  +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de
NC support  +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de
NC programming  +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de
PLC programming  +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de
APP programming  +49 8669 31-3106

E-mail: service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.de
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