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Noţiuni

fundamentale



Noţiuni fundamentale | Despre acest manual

Despre acest manual
Aceste instrucțiuni de utilizare se referă la StateMonitor versiunea
1.2.x.

Doriţi să efectuaţi modificări sau aţi identificat erori?
Ne străduim continuu să ne îmbunătăţim documentaţia pentru
dvs. Vă rugăm să ne susţineţi prin trimiterea solicitărilor dvs. la
următoarea adresă de e-mail:
tnc-userdoc@heidenhain.de
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Noţiuni fundamentale | Simboluri şi fonturi utilizate pentru marcarea textului

Simboluri şi fonturi utilizate pentru marcarea
textului
În cadrul acestor instrucţiuni, următoarele simboluri şi fonturi sunt
utilizate pentru marcarea textului:

Format Semnificaţie

... Indică o acţiune
Exemplu:

Faceți clic pe butonul STOCARE

... Indică rezultatul unei acţiuni
Exemplu:

StateMonitor enumeră într-un tabel toţi
utilizatorii definiţi.

... Indică un element dintr-o listă
Exemplu:
Grupe de erori:

Prelucrare
Programare
PLC
Informaţii generale

Aldin Indică
Meniuri
File
Butoane de pe ecran
Funcţii

Exemplu:
Comutați la meniul Setări
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Noţiuni fundamentale | Informaţii legale

Informaţii legale
Termenii de licență Dr. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH se aplică
utilizării software-ului StateMonitor.
StateMonitor conține componente cărora li se aplică drepturi
de autor deținute de znt Zentren für Neue Technologien GmbH,
Lena-Christ-Straße 2, 82031 Grünwald, Germania. Acestea sunt
protejate prin drepturi de autor aplicabile în întreaga lume. Orice
reproducere, utilizare sau distribuire neautorizată a componentelor
sau părților produsului este interzisă și va fi supusă unor sancțiuni
penale și civile.
© znt Zentren für Neue Technologien GmbH
StateMonitor conține software open-source, supus unor termeni de
utilizare speciali. Acești termeni de utilizare au prioritate în raport cu
termenii de licență ai aplicației StateMonitor:
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Siguranţa şi

protecţia datelor



Siguranţa şi protecţia datelor | Notele din documentaţie1

Notele din documentaţie
Măsuri de siguranţă
Respectaţi toate măsurile de siguranţă indicate în cadrul acestor
instrucţiuni şi în documentaţia furnizată de producătorul maşinii-
unelte!
Atenţionările reprezintă avertismente legate de utilizarea software-
ului şi dispozitivelor şi oferă informaţii privind evitarea riscurilor.
Acestea sunt clasificate în funcţie de gravitatea pericolelor şi sunt
împărţite în următoarele grupuri:

PERICOL
Indicaţia Pericol indică riscuri la adresa oamenilor. Dacă nu
urmaţi instrucţiunile de evitare a acestor riscuri, vor avea loc
accidente soldate cu vătămări corporale grave sau chiar
mortale.

AVERTISMENT
Indicaţia Avertisment indică riscuri la adresa oamenilor. Dacă
nu urmaţi instrucţiunile de evitare a acestor riscuri, pot avea loc
accidente soldate cu vătămări corporale grave sau chiar
mortale.

ATENŢIE
Indicaţia Atenţie indică riscuri la adresa oamenilor. Dacă nu
urmaţi instrucţiunile de evitare a acestor riscuri, pot avea
loc accidente soldate cu vătămări corporale minore sau
moderate.

ANUNŢ
Indicaţia Anunţ indică riscuri la adresa bunurilor sau datelor.
Dacă nu urmaţi instrucţiunile de evitare a acestor riscuri, pot
avea loc incidente ale căror consecinţe nu implică vătămări
corporale, cum ar fi pagubele materiale.
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Siguranţa şi protecţia datelor | Notele din documentaţie

Notele informative
Respectaţi notele informative furnizate în cadrul acestor instrucţiuni
pentru a asigura funcţionarea fiabilă şi eficientă a software-ului. În
cadrul acestor instrucţiuni, veţi găsi următoarele note informative:

Simbolul „informaţii” indică un sfat.
Un sfat conţine informaţii suplimentare sau
complementare importante.

Simbolul „roată dinţată” indică faptul că funcţia descrisă
depinde maşină, de exemplu:

maşina trebuie să includă anumite opţiuni hardware
sau software;
comportamentul funcţiilor depinde de setările
configurabile ale maşinii.

Simbolul „carte” reprezintă o referinţă la documente
externe, cum ar fi documentaţia oferită de producătorul
maşinii unelte sau de alţi furnizori.

1
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Siguranţa şi protecţia datelor | Utilizare preconizată1

1.1 Utilizare preconizată
Software-ul StateMonitor poate fi folosit numai în conformitate cu
scopul de utilizare preconizat.
Scopul preconizat este evaluarea centralizată a datelor mașinii cu
scopul de a facilita depanarea rapidă și pentru a putea folosi mai
eficient capacitățile acesteia.
Responsabilitatea pentru folosirea corespunzătoare şi în scopul
preconizat a StateMonitor aparţine companiei în care este utilizat.
Datele personale şi canalele de comunicare întră sub incidenţa
protecţiei datelor. Acestea nu trebuie folosite în niciun alt scop şi nu
trebuie dezvăluite terţilor.
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Siguranţa şi protecţia datelor | Securitatea datelor

1.2 Securitatea datelor
Drepturi de acces
Numai persoanele care au acces la serverul sau PC-ul pe care este
instalat StateMonitor pot accesa datele din StateMonitor.
Utilizarea datelor cu StateMonitor poate fi restricționată prin diverse
permisiuni. Numai utilizatorii cu drepturi de administrator au acces
la toate datele.
Pentru a putea folosi StateMonitor, dispozitivele precum
smartphone-uri sau tablete, trebuie să se conecteze la server drept
clienți.
Deoarece StateMonitor este o aplicație client-server locală, bazată
pe web, nu trebuie instalat niciun alt software sau nicio altă aplicație
pe dispozitivele respective.
Mai multe informaţii: "Submeniul User management",
Pagina 110

Trimiterea notificărilor
Premise:

Activați porturile TCP 19000 - 19034 și 28001 din Firewall
Conexiunea la un server SMTP

Mai multe informaţii: "Cerinţe", Pagina 22

Dacă departamentul dvs. IT nu permite integrarea
funcției de notificare (Știri) din motive de securitate IT,
nu este posibilă distribuirea automată a notificărilor prin
e-mail de la StateMonitor către utilizatori.

În meniul Știri, puteți configura evenimentele care declanșează o
notificare și le puteți aloca unui profil de notificare.
Mai multe informaţii: "Meniul Știri", Pagina 76

ANUNŢ
Atenţie: Se pot pierde date!
Dacă adăugaţi prea multe notificări la selecţie, căsuţa de e-mail a
destinatarului poate deveni supraîncărcată. Nu vor mai fi primite
alte e-mailuri.

Creaţi o căsuţă de e-mail separată pentru StateMonitor
Selectaţi notificările cu mare atenţie

ANUNŢ
Atenţie: Se pot pierde date!
Dacă StateMonitor trimite prea multe mesaje la destinatari,
furnizorul de e-mail le poate considera SPAM, ceea ce înseamnă
că destinatarul nu mai primește notificări în căsuța sa de e-mail.

Selectaţi notificările cu mare atenţie

1
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Siguranţa şi protecţia datelor | Securitatea conexiunii la reţea1

1.3 Securitatea conexiunii la reţea
Conexiunea la reţea a sistemelor dvs. de control trebuie
realizată numai de specialişti IT.

Sistemul de control poate avea două interfeţe de reţea. Fiecare
interfaţă de reţea are propria adresă IP.
Dacă există două interfețe de rețea, sistemele de control
HEIDENHAIN le pre-alocă după cum urmează:

X26 pentru conexiunea la rețeaua locală a companiei
(conexiune la StateMonitor)
X116 pentru uzul exclusiv intern al mașinii

Consultaţi manualul maşinii.
Producătorul mașinii-unelte poate defini o altă alocare
a interfețelor de rețea care au fost predefinite de
HEIDENHAIN.

ANUNŢ
Atenţie: Defecţiune!
Dacă schimbaţi adresa IP a interfeţei interne a maşinii-unelte,
întrerupeţi comunicarea cu alte componente ale maşinii-unelte şi
puteţi cauza defectarea sistemului de control.

Nu schimbaţi setările pentru interfaţa de uz intern a maşinii
unelte
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Instalarea



Instalarea | Cerinţe2

2.1 Cerinţe
Sistemele de control ale mașinii
Puteți utiliza StateMonitor cu următoarele sisteme de control
HEIDENHAIN:

Control Începând cu versiunea
software

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

În funcție de opțiunea software, puteți utiliza următoarele interfețe
pentru a integra StateMonitor cu alte sisteme de control:

Interfața Începând cu versiunea
software

Mod bus Conectare/citire

OPC UA 1.02.x

MTConnect 1.2

Mai multe informaţii: "Submeniul Mașini", Pagina 113
Pentru a utiliza StateMonitor, trebuie respectate următoarele
condiții necesare:

Dacă sistemele de control ale mașinii trebuie conectate la
rețeaua locală a companiei
Mai multe informaţii: "Integrare în reţea", Pagina 140
Opțiunea 18 (interfața DNC HEIDENHAIN) trebuie să fie
activată pe sistemul de control HEIDENHAIN
Mai multe informaţii: "Activarea opţiunii 18", Pagina 138
sau
Opțiunea corespunzătoare trebuie să fie activată pe alte sisteme
de control
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Instalarea | Cerinţe

Hardware
Pentru StateMonitor, aveți nevoie de un PC sau server care
corespunde următoarelor cerințe minime:

Procesor dual core
Interfață USB (cheie hardware pentru versiunea completă)
2 GB de RAM și 10 GB de spațiu pe hard disk pentru aplicația
StateMonitor (versiunea de bază pentru cinci sisteme de control
ale mașinii)

Pentru fiecare sistem de control al mașinii, mai aveți nevoie și de:
RAM de 0,25 GB
Spațiu pe disc de 2 GB

Astfel, dacă doriți să conectați de exemplu,  15 sisteme de control
pentru mașină, PC-ul sau serverul are nevoie de un spațiu de
30 GB pe disc și de RAM de 4,5 GB.

Dacă doriți să conectați 20 sau mai multe sisteme de
control pentru mașină, HEIDENHAIN vă recomandă să
utilizați un PC sau server cu procesor quad core.

Software
Pentru StateMonitor este necesar un sistem de operare Windows
(Windows 7 sau o versiune superioară sau Windows Server 2008
R2).
Pentru comunicare, sunt necesare următoarele setări pentru
firewall:

Activați porturile TCP 19000 - 19034 pentru comunicarea cu
sistemele de control ale mașinii
Activați portul TCP 28001 pentru comunicarea cu un PC, o
tabletă sau un smartphone

Solicitați unui specialist IT să configureze firewallul astfel
încât să activeze porturile TCP necesare.

Server SMTP
Pentru a utiliza funcția de notificare (Știri) din StateMonitor, trebuie
să vă conectați la un server SMTP care va fi utilizat ca server de
trimitere a e-mailurilor. Contactați furnizorul de e-mail pentru a
obține detaliile necesare pentru accesarea serverului SMTP

Creați o adresă de e-mail separată pentru StateMonitor.

Mai multe informaţii: "Submeniul Setări mesinger", Pagina 121

2
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Instalarea | Instalarea2

2.2 Instalarea
Descărcarea programului de instalare
Pentru a instala StateMonitor, trebuie să descărcați programul de
instalare de pe site-ul web HEIDENHAIN www.heidenhain.de.

Descărcați versiunea curentă de la:
www.heidenhain.de
Navigați la folderul Descărcări pentru browserul web
Dezarhivați fișierul descărcat (cu extensia .zip într-un folder de
stocare temporar
Executabilul StateMonitor.exe este dezarhivat și disponibil în
folderul temporar:

StateMonitor este protejat printr-o cheie hardware.
Cheia hardware şi instrucţiunile de instalare vă vor fi
trimise prin e-mail.
Mai multe informaţii: "Licenţa", Pagina 28

Instalarea aplicației StateMonitor pe Microsoft Windows

Pentru a efectua instalarea, trebuie să vă autentificați în
Microsoft Windows ca administrator.

Pentru a instala StateMonitor pe PC sau server, procedați după
cum urmează:

Faceți dublu clic pe executabilul StateMonitor.exe pentru a
începe instalarea.
Se deschide Expertul de instalare.
Selectaţi limba de instalare.
Urmaţi instrucţiunile expertului de instalare.
Acceptaţi condiţiile de licenţă.
Faceți clic pe butonul Terminare pentru a finaliza procesul de
instalare.
StateMonitor a fost instalată cu succes.

În timpul instalării, pe desktop sunt create următoarele pictograme:

Activaţi perioada de încercare de 90 de zile
pentru StateMonitor
Porniţi StateMonitor
Site-ul web StateMonitor
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Instalarea | Instalarea

Modificarea, repararea și eliminarea StateMonitor
Atunci când porniți din nou executabilul StateMonitor.exe, sunt
afișate următoarele opțiuni:

Modific.
Dacă doriți să modificați funcțiile programului care va fi instalat,
faceți clic pe Modific.
Reparare
Selectați Reparare dacă StateMonitor nu funcționează corect
din cauza erorilor de instalare.
Eliminare
Dacă doriți să dezinstalați StateMonitor, selectați Eliminare.
Mai multe informaţii: "Dezinstalarea", Pagina 27

2
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Instalarea | Structurile de fișiere2

2.3 Structurile de fișiere
Instalarea aplicației StateMonitor cuprinde următoarele
componente:

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

Fișierele sunt structurate după cum urmează:
StateMonitor și OpenJDK sunt stocate în folderul \Program
Files(x86)\HEIDENHAIN\StateMonitor.
Acest folder mai conține și alte fișiere care pot fi accesate numai
de utilizatorii cu rol de administrator.
Folderul \ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor conține
următoarele date:

Baza de date
Imaginile maşinilor
Fişierele-jurnal

Aceste date pot fi accesate și de utilizatorii care nu au rol de
administrator.
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Instalarea | Dezinstalarea

2.4 Dezinstalarea
Dezinstalarea StateMonitor
Pentru a dezinstala StateMonitor, efectuați următorii pași:

Faceți dublu clic pe executabilul StateMonitor.exe pentru a
începe instalarea.
Se deschide Expertul de instalare.
Apăsaţi butonul Eliminare
Urmaţi instrucţiunile expertului de dezinstalare
StateMonitor este dezinstalată.

2
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2.5 Licenţa

Versiunea de încercare (fără cheie hardware)
Puteți testa gratuit o versiune de încercare StateMonitor timp de
90 de zile. Versiunea de încercare include toate funcțiile, adică
cuprinde toată gama de caracteristici ale software-ului, dar este
limitată la cinci mașini.
Perioada de încercare începe în momentul instalării software-ului.
Pentru a continua utilizarea StateMonitor după expirarea perioadei
de încercare, este necesar să achiziționați software-ul.

StateMonitor este protejat printr-o cheie hardware.
După expirarea perioadei de încercare, StateMonitor
va funcţiona numai în prezenţa unei chei hardware
valabile.
Versiunea de încercare nu poate fi instalată pe un
server virtual.

În timpul instalării, este creată o licenţă pentru versiunea de
încercare. Această licenţă poate fi vizualizată în centrul de control
CodeMeter.

Versiunea completă (cu cheie hardware)
Achiziţia unei licenţe transformă versiunea de încercare în
versiune completă. Sunt activate automat cinci maşini, iar maşinile
suplimentare pot fi activate în seturi de câte cinci.

Datele salvate în versiunea de încercare sunt păstrate în
versiunea completă.

Versiunea completă va rula numai pe un PC/server cu interfață
USB pentru cheia hardware.

Dacă aplicația StateMonitor a fost instalată pentru server
virtual, cheia hardware trebuie conectată printr-un server
USB adecvat.
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Activare
Activarea versiunii de încercare pe un PC sau server
Pentru a activa versiunea de încercare a StateMonitor pe PC-ul sau
serverul pe care a fost instalată, procedați după cum urmează:

Faceți dublu clic pe pictograma Activați
perioada de încercare de 90 de zile pentru
StateMonitor de pe desktop
Se deschide centrul de control CodeMeter.
Centrul de control CodeMeter actualizează
importul.
Faceți clic pe butonul OK
Versiunea de încercare este activată pe o
perioadă de 90 de zile.
Închideți centrul de control CodeMeter.

Versiunea de încercare a StateMonitor poate fi activată
o singură dată.
Dacă faceți clic din nou pe pictograma Activați
StateMonitor, va apărea un mesaj de eroare.

Activarea versiunii complete pe un PC sau server
Pentru a activa versiunea completă a StateMonitor pe PC-ul sau
serverul pe care a fost instalată, procedaţi după cum urmează:

Conectați cheia USB la un port USB disponibil.
Reporniți StateMonitor.
Versiunea completă a StateMonitor este acum activată.

Dacă aplicația StateMonitor a fost instalată pentru server
virtual, cheia hardware trebuie conectată printr-un server
USB adecvat.

2

HEIDENHAIN | StateMonitor| Instrucțiuni de utilizare | 10/2018 29



Instalarea | Pornirea şi închiderea2

2.6 Pornirea şi închiderea
Pornirea software-ului
Pentru a porni aplicaţia StateMonitor pe PC-ul sau serverul pe care
a fost instalată, procedaţi după cum urmează:

Faceţi dublu clic pe pictograma Porniţi
StateMonitor de pe desktop

sau
Porniți ControlCenter din bara de activități și
faceți clic pe Repornire

Mai multe informaţii: "ControlCenter",
Pagina 33

Trebuie să porniți aplicația StateMonitor pe PC sau
server pentru a o accesa de pe alte PC-uri, tablete sau
smartphone-uri.

Dacă doriți să deschideți aplicația StateMonitor și pe PC-ul sau
serverul pe care a fost instalată, procedați după cum urmează:

Faceţi dublu clic pe pictograma Site web
StateMonitor de pe desktop
StateMonitor se deschide în browserul web
implicit.
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Deschiderea aplicației client pe un PC, o tabletă sau
smartphone
Pentru a deschide aplicația client StateMonitor pe un PC, o tabletă
sau smartphone, procedați după cum urmează:

Deschideţi un browser web, cum ar fi:
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox

În bara de adresă introduceți http:\\Servername:28001. 
În locul șirului Servername, introduceți numele gazdei sau
adresa IP a PC-ului sau serverului pe care a fost instalată
aplicația StateMonitor.
Apăsaţi tasta Enter.
StateMonitor se deschide.

Adăugați adresa la favoritele sau semnele de carte
din browserul web pentru a putea accesa aplicația
StateMonitor mai rapid în viitor.

Închiderea software-ului
Pentru a închide aplicaţia StateMonitor pe PC sau server, procedaţi
după cum urmează:

Închideți sesiunea de utilizare folosind meniul
Logout.

Faceți clic pe pictograma ControlCenter
Se deschide fereastra ControlCenter.
Faceți clic pe Oprire.
Toate aplicațiile client sunt deconectate de la
server.

ANUNŢ
Atenţie: Se pot pierde date!
Dacă închideți aplicația StateMonitor pe server cât timp aceasta
este accesată de alți utilizatori pe PC-urile, tabletele sau
smartphone-urile lor, conexiunea dintre aplicațiile client și server
este întreruptă imediat. Orice intrări pe care utilizatorii nu le-au
salvat în StateMonitor vor fi pierdute.

Înainte de a închide software-ul, asiguraţi-vă că toţi utilizatorii
şi-au închis sesiunile de utilizare.

2
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Închiderea aplicației client
Pentru a închide aplicația client StateMonitor, procedați după cum
urmează:

Închideți sesiunea de utilizare folosind meniul
Logout.

Închideți fereastra browserului web

La următoarea pornire a StateMonitor după ce l-ați închis,
programul afișează mașinile-unelte cu ultima stare a mașinii
înregistrată în baza de date.
Starea curentă a mașinii este afișată numai dacă StateMonitor a
înregistrat o nouă stare a mașinii.

32 HEIDENHAIN | StateMonitor| Instrucțiuni de utilizare | 10/2018



Instalarea | ControlCenter

2.7 ControlCenter
ControlCenter este instalat automat împreună cu StateMonitor și
poate fi accesat prin pictograma StateMonitor din bara de activități.

Faceți clic pe pictograma ControlCenter
Se deschide fereastra ControlCenter.

ControlCenter oferă următoarele funcții și informații:
Repornire: Reporniţi StateMonitor
Oprire: Opriţi StateMonitor
Stare: Afișează informații despre stare pe StateMonitor
Fișier jurnal: Salvează fișierele jurnal ale StateMonitor într-un
fișier zip
Fișier jurnal: Salvează baza de date a StateMonitor într-un
fișier zip
Port: Schimbă portul serverului web pentru GUI și repornește
StateMonitor.

2
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3.1 Grupul țintă
Scopul aplicației StateMonitor este evaluarea centralizată a datelor
mașinii cu scopul de a folosi mai eficient capacitățile acesteia.
Grupurile țintă vizate de aplicația StateMonitor sunt:

Operatorii mașinii unelte (de ex., pentru operarea mai multor
mașini unelte, în orele de gardă, funcționare la sfârșit de
săptămână)
Angajații din biroul șefului de echipă și din departamentul de
planificare a producției
Controlerele și administrarea
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3.2 Deschidere şi închidere
Deschiderea aplicației client pe un PC, o tabletă sau
smartphone
Pentru a deschide aplicația client StateMonitor pe un PC, o tabletă
sau smartphone, procedați după cum urmează:

Deschideţi un browser web, cum ar fi:
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox

În bara de adresă introduceți http:\\Servername:28001. 
În locul șirului Servername, introduceți numele gazdei sau
adresa IP a PC-ului sau serverului pe care a fost instalată
aplicația StateMonitor.
Apăsaţi tasta Enter.
StateMonitor se deschide.

Adăugați adresa la favoritele sau semnele de carte
din browserul web pentru a putea accesa aplicația
StateMonitor mai rapid în viitor.

Deschiderea aplicației client de pe sistemul de control

Pentru a utiliza StateMonitor pe un sistem de control
fără ecran tactil, aveți nevoie cu siguranță de un mouse
sau de o tastatură tactilă.

Pentru a deschide aplicația client StateMonitor pe un sistem de
control HEIDENHAIN, procedați după cum urmează:

Deplasați cursorul în partea de jos a ecranului de
control
Este afișată bara de sarcini HEROS.
Faceți clic pe pictograma Diadur
Selectați elementul de meniu Browser web
Se deschide Mozilla Firefox.
În bara de adresă introduceți
http:\\Servername:28001. 
În locul șirului Servername, introduceți numele
gazdei sau adresa IP a PC-ului sau serverului pe
care a fost instalată aplicația StateMonitor.
Pe ecran este afișată aplicația StateMonitor.
Setați afișajul la ecran complet
Cu tasta de comutare a ecranului, puteți comuta
între ecranul de control și StateMonitor.

Pentru a permite comunicațiile dintre StateMonitor și
sistemul de control printr-un firewall, trebuie să activați
portul TCP 28001 în firewall.

3
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Închiderea aplicației client
Pentru a închide aplicația client StateMonitor, procedați după cum
urmează:

Închideți sesiunea de utilizare folosind meniul
Logout.

Închideți fereastra browserului web

La următoarea pornire a StateMonitor după ce l-ați închis,
programul afișează mașinile-unelte cu ultima stare a mașinii
înregistrată în baza de date.
Starea curentă a mașinii este afișată numai dacă StateMonitor a
înregistrat o nouă stare a mașinii.
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3.3 Autentificarea / Logout
Autentificarea
După pornirea StateMonitor, utilizatorii trebuie să se autentifice cu
numele de utilizator și parola.

Pot fi autentificați mai mulți utilizatori în același timp.

Dacă vă autentificați pentru prima dată după instalarea
StateMonitor și nu ați definit încă niciun utilizator, autentificați-vă
folosind parola implicită.
Mai multe informaţii: "Parola implicită", Pagina 40

Logout
Înainte de a ieși din aplicația StateMonitor, utilizatorii trebuie să
închidă sesiunea.
Pentru deconectare, efectuați următorii pași:

Închideți sesiunea de utilizare folosind meniul
Logout.
Este afișată fereastra de autentificare goală.

3
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3.4 Parola implicită
Pentru prima autentificare după instalarea StateMonitor, sunt
disponibile datele de conectare implicite:

Utilizator admin
Parolă Admin

StateMonitor afişează utilizatorul autentificat ca administrator
implicit.

Note:
Înainte de prima autentificare cu parola implicită,
trebuie să vă autentificaţi în Windows ca
administrator.
Pentru a preveni utilizarea neautorizată a parolei
implicite, schimbați-o după prima autentificare.
Numai administratorul trebuie să cunoască noua
parolă implicită.
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3.5 Setări generale
Afişare
StateMonitor este o aplicație web pe care o puteți folosi pe diverse
dispozitive, precum PC-uri, tablete și smartphone-uri.
Afişajul este adaptat automat la terminalul respectiv.

Limbă
Setarea limbii globale poate fi schimbată numai de un utilizator cu
rol de administrator.
Mai multe informaţii: "Submeniul Limbă sistem", Pagina 125
În submeniul Setări utilizator, fiecare utilizator își poate seta limba
separat, fără a afecta setarea limbii globale.
Mai multe informaţii: "Modificați setările de limbă pentru operator",
Pagina 109

Fus orar
Pe baza fusului orar, StateMonitor stabileşte ora validă pentru
afişajul datelor maşinii.
Fusul orar corect trebuie setat, prin urmare, pe serverul pe care a
fost instalată aplicaţia StateMonitor.
Ora corectă trebuie setată şi pe maşină, astfel încât StateMonitor
să proceseze şi să afişeze corect ora.

3
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3.6 Prezentare generală a meniurilor
Disponibilitatea meniurilor și a submeniurilor individuale
depinde de:

opțiunile activate
rolul utilizatorului respectiv
Mai multe informaţii: "Roluri", Pagina 110

În StateMonitor sunt disponibile următoarele meniuri şi submeniuri:

Pictogramă Meniuri şi submeniuri

Acasă

Parc de mașini
Vedere listă pagini
Statusul mașinii

Editați condiții mașină
Vedere detaliată a ultimelor 3 zile
Alarme mașină
Timpi rulare program

Vedere de ansamblu status

Știri
Configurator de eventuri
Profile de anunțuri
Anunțuri

Comenzi (opțiune software)
Atribuiţi comanda
Atribuiţi comanda
Ajustaţi ordinea operaţiilor

Evaluare
Afișare zilnică
Condiții mașină
Indicatori
Timpi rulare program
Alarme mașină
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Pictogramă Meniuri şi submeniuri

Setări
Setări utilizator
Utilizator
Mașini
Clasificare mașini
Stări maşină / Stări comenzi (opțiune
software)
Setări mesinger
Salvare fișier
Limbă sistem
Raportare externă DB
Info

3
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3.7 Funcțiile din tabele și grafice
În tabele și grafice sunt disponibile diferite funcții. Acestea depind
de submeniul pe care l-ați deschis.

Căutarea textului în tabele
Utilizând câmpul de introducere Căutare:, puteți căuta în tabel șirul
de caractere dorit. Pentru această operație, efectuați următorii pași:

Introduceți termenul de căutare în câmpul de introducere
Căutare:.
Tabelul afișează numai rândurile care conțin termenul căutat.

Termenul căutat poate conține litere, cifre și caractere speciale.
Puteți conecta mai mulți termeni de căutare folosind AND sau OR.

Poartă Descriere Exemplu

AND Operaţia „And” Tabelul afişează toate rândurile care conţin ambii
termeni căutaţi.

TNC 640 AND 100.0 %

OR Operaţia „Or” Tabelul afişează toate rândurile care conţin oricare
dintre termenii căutaţi.

TNC 640 OR iTNC 530

Sortarea intrărilor din tabele
Puteți sorta intrările din tabele după coloană. Procedați după cum
urmează:

Faceți clic pe antetul coloanei respective
StateMonitor sortează datele introduse în tabel în ordine
descrescătoare, pe baza acestei coloane.

Aceasta este o funcție de comutare: de fiecare dată
când faceți clic pe antetul unei coloane, StateMonitor
comută între ordinea crescătoare și descrescătoare.

Reglarea lățimii coloanei
Pentru a regla lățimea coloanei, trageți linia de separare cu
mouse-ul în poziția dorită.

Afișarea graficului corelat cu un tabel
În multe cazuri, puteți afișa un grafic pe lângă vizualizarea tabel
pentru a prezenta datele din tabel sub formă de grafic.

Faceți clic pe simbolul pentru grafic sau pe
butonul Graphically visualize a table
StateMonitor afișează un grafic sub tabel.
Pentru a afișa detalii despre un punct, despre o
bară sau secțiune (dacă este disponibilă), faceți
clic pe elementul corespunzător.
Reglați afișajul utilizând casetele de validare sau
câmpurile de selectare (dacă sunt disponibile)
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Salvarea datelor din tabel sau grafic ca fișiere CSV
În numeroase cazuri este posibilă salvarea datelor dintr-un tabel
sau grafic sub formă de fișier CSV. Puteți importa fișierul CSV în
Microsoft Excel, de exemplu, și le puteți procesa mai departe acolo.

Faceți clic pe butonul Exportați tabelul
Selectați locația dorită
Faceți clic pe Salvare.

3
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3.8 Extinderea funcționalității cu opțiuni
software

Funcționalitatea StateMonitor poate fi extinsă utilizând opțiuni de
software suplimentare.
Puteți să achiziționați licențe pentru opțiunile de software de la
reprezentantul de vânzări HEIDENHAIN. Și atunci veți primi o cheie
de licență care activează opțiunea software de pe cheia hardware.
Sunt disponibile următoarele opțiuni software:

Opțiune Funcționalitate extinsă ID

1 5 sistemele de control suplimentare ale
mașinii

1220884-01

2 Interfața Modbus 1268670-01

3 Interfața OPC UA 1268673-01

4 JobTerminal 1268674-01

5 Interfața MTConnect 1268675-01

Mai multe informaţii: "Opțiuni și licențe software", Pagina 129
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4.1 Meniul Acasă
Introduceți numele de utilizator și parola în meniul Acasă.
Mai multe informaţii: "Autentificarea/Închiderea sesiunii ",
Pagina 49

Dacă un utilizator este conectat, StateMonitor afișează starea de
autorizare a utilizatorului conectat și ora ultimei conectări.

Pagina de început specifică companiei
Dacă doriți să adăugați sigla companiei dvs. sau alt fișier de
imagine în meniul Acasă, procedați după cum urmează:

Copiaţi fişierul de imagine dorit în directorul C:\ProgramData
\HEIDENHAIN\StateMonitor\homeImage
StateMonitor afișează imaginea în meniul Acasă.

StateMonitor poate afișa o singură imagine la un
moment dat. De aceea trebuie să copiați câte un fișier
de imagine în directorul C:\ProgramData\HEIDENHAIN
\StateMonitor\homeImage.
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4.2 Autentificarea/Închiderea sesiunii
Autentificarea
După pornirea StateMonitor, utilizatorii trebuie să se autentifice cu
numele de utilizator și parola.

Pot fi autentificați mai mulți utilizatori în același timp.

Dacă vă autentificați pentru prima dată după instalarea
StateMonitor și nu ați definit încă niciun utilizator, autentificați-vă
folosind parola implicită.
Mai multe informaţii: "Parola implicită", Pagina 40

Autentificarea automată
Utilizatorii cu rolul de vizualizator pot utiliza un URL special pentru a
se autentifica din browserul web.

Deschideți un browser web, cum ar fi:
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox

În bara de adrese, introduceți următoarele date:
http:\\Servername:28001/jh-tnc-sm-app/operator#!login/Username/Password

În câmpul Servername, introduceți numele de gazdă sau
adresa IP a PC-ului sau serverului pe care a fost instalată
aplicația StateMonitor.
În câmpurile Username și Password, introduceți numele de
utilizator și parola.

Apăsați tasta Enter.
StateMonitor se deschide fără a afișa fereastra de autentificare.

Adăugați adresa la favoritele sau semnele de carte
din browserul web pentru a putea accesa aplicația
StateMonitor mai rapid în viitor.

Logout
Înainte de a ieși din aplicația StateMonitor, utilizatorii trebuie să
închidă sesiunea.
Pentru deconectare, efectuați următorii pași:

Închideți sesiunea de utilizare folosind meniul
Logout.
Este afișată fereastra de autentificare goală.

4
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Meniul maşinii existente | Meniul Parc de mașini5

5.1 Meniul Parc de mașini
În meniul Parc de mașini, StateMonitor afișează toate mașinile care
au fost configurate în meniul Setări și care au fost activate.
Mai multe informaţii: "Submeniul Mașini", Pagina 113
Meniul Parc de mașini cuprinde următoarele submeniuri:

Vedere listă pagini
Vedere de ansamblu status
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5.2 Submeniul Vedere listă pagini
În submeniul Vedere listă pagini, StateMonitor afișează fiecare
mașină activată drept card de stare a mașinii.
Cardul de stare a mașinii conține următoarele informații:

Informaţii Semnificaţie

Imaginea
maşinii

Dacă ați încărcat o imagine a mașinii în timp
ce o configurați, StateMonitor o va afișa aici

Lumină de stare Starea curentă a mașinii

Număr comandă Numărul comenzii care este în curs de prelu-
crare (opțiune software)

Part number Numărul piesei care este în curs de prelucra-
re (opțiune software)

Nume program Numele programului NC curent încărcat în
modul Derularea continuă a programului
sau Derulare program pas cu pas

Efectuat compl. Număr de rulări complete ale programului

Lumină de stare
Culorile luminii de stare au următoarele semnificaţii:

Culoare Semnificaţie

Gri Mașina nu este pornită sau nu este conectată

Roşu Maşina nu este pregătită pentru operare.

Galben Maşina este pregătită pentru operare, dar nu
funcţionează propriu-zis.

Verde
închis/
verde
deschis

Maşina este funcţională.
Verde închis = productiv (avans & avans rapid
OVR >= 100 %)
Verde deschis = productiv (avans & avans rapid
OVR < 100 %)

5
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5.3 Submeniul Vedere de ansamblu status
În submeniul Vedere de ansamblu status, StateMonitor afișează
grafic stările mașinii sub formă de diagrame circulare.
StateMonitor afișează două grafice diferite:

Parc total de mașini
Mașini favorite

Parc total de mașini
Diagrama circulară Parc total de mașini rezumă stările tuturor
mașinilor activate din parcul de mașini. În plus, StateMonitor
afișează cifrele cheie calculate pentru Availability și Utilization
rate ca medie a tuturor mașinilor activate în parcul de mașini.

Mașini favorite
Diagrama circulară Mașini favorite cuprinde numai stările mașinilor
care au fost marcate ca Favorit în Vedere de ansamblu favorite.

Vedere de ansamblu favorite
Tabelul Vedere de ansamblu favorite listează toate mașinile
activate în parcul de mașini și conține următoarele informații:

Starea curentăStatus
Mașina (denumirea mașinii)
Mod de operare care este activat curent pe mașină
Program încărcat în prezent pe mașină
Status program
Numărul de programe are au starea Efectuat complet
Desemnarea ca Favorit
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5.4 Prezentare generală a stărilor maşinii
Prezentarea generală de mai jos indică stările mașinii determinate
de diferite combinații între funcțiile active Mod de operare, Status
program și Condiții de override:

Statusul mașinii Mod de operare Status program Condiții de
override

Verde închis = productiv
(avans & avans rapid OVR
>= 100 %)

Derularea continuă
a programului

Rulează >= 100 %

Derularea continuă
a programului

Rulează < 100 %Verde deschis = productiv
(avans & avans rapid OVR <
100 %)

Derulare program
pas cu pas

Rulează > 0 %

Derularea continuă
a programului

Rulează = 0 %

Derularea conti-
nuă a programului

Derulare program
pas cu pas

Selectat
Oprit
Întrerupt
Terminat
Eroare
Nu este
selectat nici
un program

Oricare

Galben = Pregătit dar nu
productiv

Operare manuală

Roată de mână
electronică

Poziţionare prin
introducerea
manuală a datelor

Oricare

5
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Statusul mașinii Mod de operare Status program Condiții de
override

Roșu = nu este pregătit de
operare

Derularea conti-
nuă a programului

Derulare program
pas cu pas

Eroare Oricare

Gri deschis = Timp
așteptare

Starea Timp așteptare nu provine de la mașină. Utilizatorii pot memora
starea Timp așteptare în locul unei stări galbene sau gri închis.

Gri închis = Mașina nu
funcționează

Maşina este oprită sau
StateMonitor nu se poate conecta la maşină

StateMonitor afișează culorile pentru stările mașinii în ordine
cronologică în bara de stare a mașinii. Utilizatorul poate vedea
dintr-o privire starea mașinii și timpul de rulare.
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5.5 Statusul maşinii
Vizualizarea Statusul mașinii prezintă următoarele informații:

Lumina de stare maşină
Nume maşină
Numărul SIK și sistemul de control al mașinii
Versiunea Soft NC a sistemului de control
Condiții de override
Mod de operare
Program care este activ în prezent pe mașină
Subprogram care este activ în prezent pe mașină
Status program, Ora de pornire și Durată pentru programul
curent
Comandă activă
Statistică program
Mesaj mașină
Status mesinger este activ
Comandă activă (opțiune software)
Condiții mașină cu bara de stare a mașinii (care rezultă din
Statusul mașinii)
Utilization rate

Pentru a accesa vizualizarea Statusul mașinii, efectuați pașii
următori:

Comutați la meniul Parc de mașini
Faceți clic pe butonul Statusul mașinii pentru
mașina dorită
StateMonitor deschide vizualizarea Statusul
mașinii.

Din vizualizarea Statusul mașinii, puteți accesa submeniuri
suplimentare:

Editați condiții mașină
Mai multe informaţii: "Submeniul Editați condiții mașină",
Pagina 64
Vedere detaliată a ultimelor 3 zile
Mai multe informaţii: "Submeniul Vedere detaliată a ultimelor 3
zile", Pagina 70
Alarme mașină
Mai multe informaţii: "Submeniul Alarme mașină",
Pagina 71
Timpi rulare program
Mai multe informaţii: "Submeniul Timpi rulare program",
Pagina 73
Comenzi (opțiune software)
Mai multe informaţii: "Submeniul Terminal comandă (opțiune
software)", Pagina 67

5
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Condiții de override
StateMonitor afișează grafic Condiții de override pentru Șpindel
(viteză), Avans și Avans rapid ca procente.
Afişajul corespunde setării curente a potenţiometrului pe sistemul
de control, indiferent de modul de operare curent.
Dacă opțiunile Avans rapid și Rată de avans sunt la fel pe
potențiometrul mașinii dvs., StateMonitor afișează aceleași valori
pentru ambele Condiții de override.
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Mod de operare
StateMonitor afișează Mod de operare care este selectat curent pe
mașină.
Sunt afișate numai modurile de operare ale mașinii și simbolurile
asociate. StateMonitor nu afișează modurile de operare pentru
programare.

Moduri de operare a maşinii

Simbol Mod de operare

Operare manuală

Roată de mână electronică

Poziţionare prin introducerea manuală
a datelor (MDI)

Derulare program pas cu pas

Derularea continuă a programului

5
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Status program
Status program furnizează informații despre starea curentă a
programului NC de pe mașină.
Pot avea loc următoarele stări de program:

Status program Semnificaţie

Rulează Maşina execută un program NC.

Nu este selectat nici
un program

Maşina nu este într-un mod de operare
care execută programe NC.

Inactiv Mod de operare curent pe mașină este
Derularea continuă a programului sau
Derulare program pas cu pas.

În prezent nu a fost pornit niciun
program NC sau
rularea programului a fost întreruptă
de o eroare sau
Operatorul a oprit rularea programului
printr-o OPRIRE INTERNĂ

Eroare Executarea programului NC curent a fost
întreruptă din cauza unei erori.
Starea Eroare este afișată numai pentru
scurt timp, apoi starea se schimbă la
Inactiv.

Selectat Mod de operare curent pe mașină este
Derularea continuă a programului sau
Derulare program pas cu pas.
Operatorul a selectat un program, dar nu
a început încă.

Oprit Mod de operare curent pe mașină
este Derulare program pas cu
pas, iar operatorul nu a pornit încă
următorul bloc NC
Rularea programului a fost oprită de o
comandă M0 din programul NC

Întrerupt Operatorul a întrerupt rularea programu-
lui prin Oprire NC

Terminat Programul NC curent a fost executat
până la final. O comandă M30 sau M2 a
finalizat programul.

Mașina este oprită, nu este afișat niciun Status program.
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Comandă activă (opțiune software)
În secțiunea Comandă activă, StateMonitor afișează informații
despre comanda care este în curs de executare pe mașina
respectivă.
Premise:

Comanda a fost configurată
Comanda a fost alocată mașinii
Comanda este în curs de executare

Pentru a edita comenzi, efectuați următorii pași:
Faceți clic pe butonul Terminare comandă
Este afișat submeniul Comenzi.
Mai multe informaţii: "Submeniul Terminal comandă (opțiune
software)", Pagina 67

Statistică program
În secțiunea Statistică program, StateMonitor înregistrează
numărul de programe NC executate complet și abandonate.
Numărătoarea include:

Toate programele (Total)
Pentru programul curent (Act. Pgm

StateMonitor distinge următoarele cazuri:

Dialog Semnificaţie

Efectuat complet Număr de programe executate complet

Întrerupt de utiliza-
tor

Numărul programelor întrerupte de utili-
zator

Întrerupt datorită
mesajului de eroare

Numărul de programe care au fost între-
rupte din cauza unui mesaj de eroare

5
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Mesaje maşină
În secțiunea Mesaj mașină, StateMonitor afișează ultimele șase
mesaje trimise de mașină.

Fiecare utilizator poate defini în mod individual care dintre mesaje
trebuie afișat în secțiunea Mesaj mașină. Pentru această opera-
ție, efectuați următorii pași:

Faceți clic pe pictograma sub formă de rotiță
Se deschide o fereastră de selectare a filtrelor;
criteriile de filtrare sunt Clase de erori, Grupe de
erori și Mesaje.
Mai multe informaţii: "Submeniul Alarme
mașină", Pagina 71
Pentru a adăuga un criteriu de filtrare la selecție,
bifați caseta de validare din fața acestuia
Faceți clic pe butonul Memorare
În secțiunea Mesaj mașină, StateMonitor
afișează ultimele mesajele care corespund
criteriilor de filtrare selectate.
Filtrarea se aplică numai pentru secțiunea Mesaj
mașină din submeniul Statusul mașinii.

Pentru a vizualiza alte mesaje ale maşinii, procedaţi după cum
urmează:

Faceți clic pe butonul mai departe
Se deschide submeniul Mesaj mașină.
Mai multe informaţii: "Submeniul Alarme mașină",
Pagina 71

Stare messenger activ
În secțiunea Status mesinger este activ, StateMonitor afișează
Anunțuri active.
Mai multe informaţii: "Submeniul Anunțuri", Pagina 83
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Condiții mașină
În secțiunea Condiții mașină, StateMonitor afișează bara de stare
a mașinii pentru ziua curentă, cât și Grad de utilizare curent.
Pentru a înlocui anumite stări ale maşinii cu altele şi pentru a le
specifica mai exact, procedaţi după cum urmează:

Faceți clic pe butonul Editați condiții mașină
Este afișat submeniul Editați condiții mașină.
Mai multe informaţii: "Submeniul Editați condiții mașină",
Pagina 64

Setarea intervalului de vizualizare
Bara de stare a mașinii afișează intervalul de vizualizare de la ora
0 la ora 24. Fiecare utilizator poate seta individual acest interval.
Lungimea maximă a intervalului de vizualizare este de 24 de ore.

Pentru a ajusta intervalul de vizualizare, procedați după cum
urmează:

Faceți clic pe pictograma sub formă de rotiță
Este afișată fereastra Ajustări specifice
utilizatorului ale stărilor maşinii.
Selectați intervalul dorit (ora de la ... la ...)
Faceți clic pe butonul Salvare
Bara de stare a mașinii va afișa acum intervalul
selectat.

Ajustarea intervalului de vizualizare afectează și
submeniurile Editați condiții mașină și Vedere
detaliată a ultimelor 3 zile. Puteți ajusta intervalul de
vizualizare și din acestea.

Vizualizare detalii
Pentru a vedea Vedere detaliată a ultimelor 3 zile, procedați
după cum urmează:

Faceți clic pe butonul Arată condițiile mașinii din ultimele zile
Este afișat meniul Vedere detaliată a ultimelor 3 zile.
Mai multe informaţii: "Submeniul Vedere detaliată a ultimelor 3
zile", Pagina 70

5
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5.6 Submeniul Editați condiții mașină
Afișarea stărilor mașinii
În submeniul Editați condiții mașină, StateMonitor afișează mai
întâi stările mașinii pentru ziua curentă pe o bară de stare a mașinii
și le enumeră în ordine cronologică într-un tabel.
Pentru a selecta o zi pentru care StateMonitor trebuie să afișeze
stările mașinii, procedați după cum urmează:

Faceți clic pe pictograma calendar de lângă Zi de
afișare
Selectați data dorită
În mod alternativ, puteţi parcurge zilele în ordine
inversă

Sau puteţi parcurge zilele în ordine crescătoare

Puteţi filtra datele introduse în tabel după:
Culorile de stare a mașinii (Filtru)
Durata stărilor individuale ale mașinii
(Afișează condiții care sunt mai lungi decât...)

Mai multe informaţii: "Funcțiile din tabele și grafice", Pagina 44
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Înlocuirea şi specificarea stărilor maşinii
În submeniul Editați condiții mașină, aveți opțiunea de a înlocui
stările mașinii cu altele și de a le specifica mai precis.

În plus, stările mașinii pot fi definite și în meniul Setări.
Mai multe informaţii: "Submeniul Stări maşină / Stări
comenzi", Pagina 119

Pentru a schimba starea mașinii, procedați după cum urmează:

Comutați la meniul Parc de mașini
Faceți clic pe butonul Statusul mașinii pentru
mașina dorită
Selectați submeniul Editați condiții mașină
În tabel, faceți clic pe coloana Stare nouă
Selectați starea dorită din meniul derulant
Faceți clic pe butonul Salvați fraza
Starea maşinii se schimbă în bara de stare a
maşinii.

Tabelul de mai jos indică ce stări iniţiale ale maşinii pot fi înlocuite şi
cu ce specificaţii pot fi înlocuite:

Stare iniţială Stare nouă (specificaţie)

Verde închis Productiv Verde închis, verde deschis,
galben, roșu sau gri

Verde deschis Productiv,
viteză de avans
< 100 %

Verde închis, verde deschis,
galben, roșu sau gri

Galben OK, dar nu
este productiv

Galben, roşu sau gri

Roşu Nu este gata
de funcţionare

Roşu

Gri închis Maşina nu este
în funcţiune

Gri închis sau deschis

Starea gri deschis Timp așteptare nu provine de la mașină și, prin
urmare, nu este o stare inițială.
Starea gri deschis poate înlocui o stare iniţială galbenă sau o stare
iniţială gri închis şi o poate specifica mai precis.
Exemplu:
Dacă o mașină este oprită pentru lucrări de întreținere (stare: gri
închis), puteți seta ulterior această stare la Întârziere (stare: gri
deschis) în StateMonitor.

5
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Salvarea informaţiilor suplimentare
O linie albastră deasupra unei secţiuni din bara de stare indică
faptul că secţiunea cuprinde informaţii suplimentare.

Efectuaţi următorii paşi pentru a salva informaţii suplimentare:
Comutați la meniul Parc de mașini
Faceți clic pe butonul Statusul mașinii pentru
mașina dorită
Selectați submeniul Editați condiții mașină
Introduceți informațiile suplimentare în coloana
Comentar a tabelului
Faceți clic pe butonul Salvați fraza
StateMonitor afişează o linie albastră deasupra
secţiunii respective din bara de stare a maşinii.

Dacă faceți clic pe o secțiune cu o linie albastră, StateMonitor
afișează o fereastră contextuală cu un comentariu adăugat și orice
informații privind stările schimbate sau detaliate ale mașinii.

Starea intervalului de vizualizare pentru bara de stare a mașinii
Bara de stare a mașinii afișează intervalul de vizualizare de la ora 0
la ora 24. Fiecare utilizator poate seta individual acest interval.
Mai multe informaţii: "Setarea intervalului de vizualizare",
Pagina 63
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5.7 Submeniul Terminal comandă (opțiune
software)

În secțiunea Terminal comandă, StateMonitor afișează toate
comenzile deschise și alocate mașinii. În timp ce comanda este
executată de mașină, utilizatorii pot introduce aici starea comenzii
și pot edita datele mai târziu, dacă este necesar.
Comenzile pot fi configurate și alocate unei mașini din meniul
Comenzi. Din acesta puteți schimba ordinea în care sunt executate
comenzile.
Mai multe informaţii: "Meniul Comenzi (opțiune software)",
Pagina 88
Duratele de prelucrare și numerele de piese specificate vor fi și ele
incluse în evaluarea comenzii.
Mai multe informaţii: "Timpi comandă (opțiune software)",
Pagina 105

5
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Introducerea stării comenzii
Pentru a introduce starea comenzii și pentru a înregistra duratele
de prelucrare, procedați după cum urmează:

Comutați la meniul Parc de mașini
Faceți clic pe butonul Statusul mașinii pentru
mașina dorită
Selectați submeniul Terminare comandă
În tabelul Comenzi alocate pentru maşină,
faceți clic pe comanda dorită
Informațiile despre comandă vor fi afișate în
secțiunea Comanda selectată actual.
În secțiunea Contabilizaţi statusul comenzii,
faceți clic pe butonul Începeţi comanda
Începe înregistrarea duratei.
Faceți clic succesiv pe butoanele care corespund
stării comenzii respective pe mașină.
StateMonitor înregistrează duratele după starea
comenzii.
Pentru a întrerupe sau anula editarea, faceți clic
pe butonul Opriţi comanda
Această operație oprește înregistrarea duratei.
Dacă doriți, puteți relua comanda.
Raportați cantitatea reală: selectați Actual
amount în câmpul derulant
Introduceți numărul de piese produse în câmpul
de introducere.
Faceți clic pe butonul Raportare
Raportați rebuturile: selectați Scrap în câmpul
derulant
Introduceți numărul de piese considerate rebuturi
în câmpul de introducere.
Faceți clic pe butonul Raportare
Cantitatea reală și numărul de rebuturi sunt
stocate în comandă.
Pentru a finaliza comanda, faceți clic pe butonul
Terminaţi comanda
Comanda nu mai este listată în tabelul Comenzi
alocate pentru maşină.
Durate și cantitățile înregistrate pot fi vizualizate
în meniul Evaluare.
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Editarea intrărilor
Pentru a edita intrările introduse pentru comanda curentă, procedați
după cum urmează:

Pentru a edita ultima comandă finalizată, faceți clic pe butonul
Rechemaţi ultima comandă terminată

sau
În tabelul Comenzi alocate pentru maşină, faceți clic pe
comanda dorită
Informațiile despre comandă vor fi afișate în secțiunea Comanda
selectată actual.
Se deschide tabelul Contabilizări ptr comandă.
Dacă este necesar, reluați comanda
Dacă este necesar, raportați altă cantitate
În tabelul Contabilizări ptr comandă, faceți clic pe rândul dorit
Dacă este necesar, selectați o notă (specificând starea
comenzii)

Pot fi definite specificații suplimentare pentru stările
comenzii în meniul Setări.
Mai multe informaţii: "Submeniul Stări maşină / Stări
comenzi", Pagina 119

Dacă este necesar, introduceți un comentariu
Faceți clic pe butonul Salvați fraza
Pentru a finaliza comanda, faceți clic pe butonul Terminaţi
comanda

Afișarea termenului final
Termenul presetat este indicat în tabel printr-un cod de culori.
Culoarea indică dacă termenul final a fost respectat:

Verde: termenul final urmează în peste 24 de ore
Portocaliu: termenul final urmează în mai puțin de 24 de ore
Roșu: termenul final a fost depășit

5
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5.8 Submeniul Vedere detaliată a ultimelor 3
zile

Submeniul Vedere detaliată a ultimelor 3 zile conține
următoarele informații:

Barele de stare a maşinii pentru ultimele trei zile
Disponibilitate mașinii în ultimele trei zile
Grad de utilizare a mașinii în ultimele trei zile

Mai multe informaţii: "Submeniul Indicatori", Pagina 100

Starea intervalului de vizualizare pentru bara de stare a mașinii
Bara de stare a mașinii afișează intervalul de vizualizare de la ora 0
la ora 24. Fiecare utilizator poate seta individual acest interval.
Mai multe informaţii: "Setarea intervalului de vizualizare",
Pagina 63
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5.9 Submeniul Alarme mașină
În submeniul Alarme mașină, StateMonitor enumeră Mesaj mașină
pentru ultimele patru săptămâni.
Mesajele de eroare de pe sistemul de control sunt împărțite în
Clasă de erori și Grupă de erori:

Clasă de erori arată cauza mesajului de eroare.
Grupă de erori furnizează informații despre originea mesajelor
de eroare.

Pe sistemele de control HEIDENHAIN, utilizatorii pot genera
propriile mesaje în programul NC folosind funcția specială FN 38.
Mai multe informaţii: "FN 38: Trimiterea mesajelor de la programul
NC", Pagina 84
StateMonitor afișează aceste mesaje ca Știri.

5
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Filtrarea mesajelor
Pentru a găsi anumite mesaje mai rapid, le puteți filtra după Clasă
de erori, Grupă de erori, și Știri.
În selecția filtrată, StateMonitor afișează numai Clasă de erori,
Grupă de erori și Știri care au survenit în ultimele patru săptămâni.
Puteți filtra după Clasă de erori:

Emergency stop
Erori
Atenționare
Info
Indicație
Întrerupere program
Oprire program
Avans oprit
Resetare
Nici una

Clasa de erori Nici una cuprinde toate mesajele de eroare care nu
aparțin niciunei alte clase de erori.
Puteți filtra după Grupă de erori:

Operare
Programare
PLC
General
Remote
Python
Nici una

Grupa de erori Nici una cuprinde toate mesajele de eroare care nu
aparțin niciunei alte grupe de erori.
Filtrare după Știri:

FN 38
FN 38 Job
Programefectuat complet
Program întrerupt de operator
Program întrerupt datorită mesajului de eroare

Pentru a afişa anumite mesaje în listă, bifaţi criteriile de filtrare
corespunzătoare, făcând clic cu mouse-ul.
Pentru a afișa mesajele filtrate în listă, faceți clic pe butonul
Actualizare.
Mai multe informaţii: "Funcțiile din tabele și grafice", Pagina 44
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5.10 Submeniul Timpi rulare program
În submeniul Timpi rulare program, Program table enumeră
cronologic programele NC care au fost pornite pe mașină în
intervalul selectat.
Sunt disponibile următoarele opţiuni pentru a delimita întervalul
orar:

Ora de la ... la ...
Număr de zile (numărând înapoi începând cu ziua curentă)

1 zi
3 zile
7 zile

Data de la ... la ...
Funcția de căutare din tabelul (Căutare: câmp de introducere)
efectuează căutări în coloanele Program, Subprogr. și Status.
Mai multe informaţii: "Funcțiile din tabele și grafice", Pagina 44

Vizualizarea grafică
Pe lângă Program table, puteți afișa două grafice:

Graficul Program run time of the machine {0}: Evaluarea
totală a tuturor programelor listate în tabel
Graficul Program analysis: evaluarea detaliată a unui singur
program

Graficul Program run time of the machine {0}
Acest grafic prezintă timpii de rulare a programelor și setările medii
de ignorare pentru toate programele listate în tabel.

Pentru a afișa graficul, faceți clic pe butonul Vizualizați grafic
tabelul de sub tabel.

Graficul include următoarele informații:
Fiecare linie verticală din grilă reprezintă un program
Valoarea de pe axa orizontală reprezintă numărul programului
din tabel.
Punctul verde de date indică timpul de rulare al programului
(valoare pe axa Timpi rulare program)
Celelalte puncte de date reprezintă setările medii de ignorare
ale programului pentru Șpindel, Avans rapid și Avans (valori pe
axa Average override over the program run time)
Pentru a afișa informații detaliate despre un program, plasați
cursorul mouse-ului pe punctul de date dorit.
Valorile din grafic, starea programului și o evaluare procentuală
a stărilor mașinii sunt afișate într-o fereastră contextuală.
Pentru a filtra graficul pentru un singur program, selectați
programul respectiv din câmpul derulant.
Graficul va afișa atunci doar valorile programului selectat.

Mai multe informaţii: "Afișarea graficului corelat cu un tabel",
Pagina 44
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Graficul Program analysis
Acest grafic prezintă setările medii de ignorare și stările mașinii în
timpul rulării programului.
Pentru a vizualiza graficul, procedați după cum urmează:

Faceți clic pe butonul Vizualizați grafic tabelul de sub tabel.
Este afișat graficul Program run time of the machine {0}
Faceți clic pe orice punct de date de pe linia verticală a
programului.
Este afișat graficul Program analysis.

Graficul include următoarele informații:
Axa orizontală prezintă timpul de rulare a programului
Axa verticală prezintă setarea medie de ignorare
Liniile reprezintă setările de ignorare pentru Șpindel, Avans
rapid și Avans în momentul respectiv
Bara de stare FMAX prezintă rata de avans și avansul rapid
(FMAX) în timpul rulării programului.
Bara de stare a mașinii indică stările mașinii în timpul rulării
programului.

Bara de stare FMAX este afișată numai dacă permiteți
accesul la PLC.
Mai multe informaţii: "Setări pentru Parolă PLC",
Pagina 166
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6.1 Meniul Știri
În meniul Știri, puteți defini ce utilizatori vor fi notificați, la ce ore și
pentru ce mesaje ale mașinii.
Meniul Știri cuprinde următoarele submeniuri:

Configurator de eventuri
Profile de anunțuri
Anunțuri

Submeniurile și funcțiile afișate de StateMonitor depind
de rolul utilizatorului.

Procedați în ordinea următoare:
În submeniul Profile de anunțuri, creați un profil de notificare.
(Cine va fi notificat și când?)
Mai multe informaţii: "Submeniul Profile de anunțuri",
Pagina 81
În submeniul Configurator de eventuri, configurați
evenimentele 
(Pentru ce mesaje ale mașinii ar trebui notificat cineva?)
Mai multe informaţii: "Submeniul Configurator de eventuri",
Pagina 77
În submeniul Notificări, alocați evenimentele la profilurile de
notificare definite și vice-versa 
(Care eveniment declanșează un profil de notificare?)
Mai multe informaţii: "Submeniul Anunțuri", Pagina 83
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6.2 Submeniul Configurator de eventuri
Un eveniment este o circumstanță care poate avea loc pe mașină,
de ex.:

Avertisment
oprirea unei mașini cu mesaj de eroare
un mesaj de service/mesaj de întreținere
o alarmă

StateMonitor preia imediat mesajele care apar pe sistemul de
control și le listează în vizualizarea Statusul mașinii din meniul
Parc de mașini.
Mesajele de pe sistemul de control sunt împărțite în Clasă de erori
și Grupă de erori. Când configurați evenimentele puteți adăuga o
întreagă Clasă de erori sau Grupă de erori la selecție.
În plus, Știri  și Condiții mașină pot face parte din selecția pentru
un eveniment. Știri se generează fie în programul NC al sistemului
de control HEIDENHAIN (FN 38), fie de StateMonitor, pe baza
informațiilor furnizate de sistemul de control.

Clasă de erori
Pe sistemul de control, mesajele de eroare sunt alocate la
următoarea Clasă de erori:

Emergency stop
Erori
Atenționare
Info
Indicație
Întrerupere program
Oprire program
Avans oprit
Resetare
Nici una

Clasa de erori Nici una cuprinde toate mesajele de eroare care nu
aparțin niciunei alte clase de erori.

Grupă de erori
Grupă de erori furnizează informații despre originea mesajelor de
eroare.
Sistemele de control disting următoarele Grupă de erori:

Operare
Programare
PLC
General
Remote
Python
Nici una

Grupa de erori Nici una cuprinde toate mesajele de eroare care nu
aparțin niciunei alte grupe de erori.

6
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Știri
În Știri sunt disponibile următoarele opțiuni:

FN 38
Pe sistemele de control HEIDENHAIN, puteți genera mesaje
în programul NC folosind funcția specială FN 38. StateMonitor
primește aceste mesaje și le trimite prin e-mail către utilizatori.
FN 38 Job
Pe sistemele de control HEIDENHAIN, puteți raporta starea
comenzii în programul NC folosind funcția specială FN 38.
StateMonitor poate evalua aceste stări.
Programefectuat complet
StateMonitor generează acest mesaj de fiecare dată când
sistemul de control detectează sfârșitul programului, PGM END.
Program întrerupt de operator
StateMonitor generează acest mesaj de fiecare dată când
utilizatorul abandonează programul printr-o OPRIRE INTERNĂ
sau OPRIRE DE URGENȚĂ
Program întrerupt datorită mesajului de eroare
StateMonitor generează acest mesaj de fiecare dată când un
mesaj de eroare întrerupe rularea programului.

Consultaţi manualul maşinii.
Informaţiile trimise de sistemul de control depind de
setările configurabile ale maşinii.

Condiții mașină
În secțiunea Condiții mașină, puteți defini intervalul de timp după
care StateMonitor ar trebui să declanșeze un eveniment. Puteți
atribui maximum o valoare specifică (în minute) fiecărei stări a
mașinii.

Mesaje individuale
Adăugați mesajele existente ale mașinii la selecția pentru
eveniment, bifându-le în tabel.
Mai multe informaţii: "Funcțiile din tabele și grafice", Pagina 44

78 HEIDENHAIN | StateMonitor| Instrucțiuni de utilizare | 10/2018



Meniul Messenger | Submeniul Configurator de eventuri

Crearea unui eveniment
Alegeți cu foarte mare atenție mesajele care trebuie să declanșeze
un eveniment.

ANUNŢ
Atenţie: Se pot pierde date!
Dacă adăugaţi prea multe notificări la selecţie, căsuţa de e-mail a
destinatarului poate deveni supraîncărcată. Nu vor mai fi primite
alte e-mailuri.

Creaţi o căsuţă de e-mail separată pentru StateMonitor
Selectaţi notificările cu mare atenţie

ANUNŢ
Atenţie: Se pot pierde date!
Dacă StateMonitor trimite prea multe mesaje la destinatari,
furnizorul de e-mail le poate considera SPAM, ceea ce înseamnă
că destinatarul nu mai primește notificări în căsuța sa de e-mail.

Selectaţi notificările cu mare atenţie

Efectuaţi următorii paşi pentru crearea unui eveniment:

Comutați la meniul Știri
Selectați submeniul Configurator de eventuri
Selectați Mașina pentru care doriți să creați
evenimentul
Selectați elemente din Clasă de erori, Grupă
de erori, Știri, Condiții mașină și mesajele
individuale care vor declanșa evenimentul.
Introduceți un nume corespunzător în secțiunea
Acest event sub numele...
Faceți clic pe butonul Save

Prin intermediul listei de selecţie definiţi mesajele maşinii care duc
la o notificare.
Tabelul conţine coloanele A şi B:

A = alegere automată cu ajutorul claselor/grupelor
B = selectare se abate de la automat

Coloana A din lista de selecție indică dacă mesajele de eroare
declanșează un eveniment selectând automat dintre Clasă de erori
sau Grupă de erori.
StateMonitor bifează elementele din coloana A dacă ați selectat
clasa de eroare sau grupele de erori corespunzătoare.
În coloana B puteți deselecta cu precizie mesajele individuale
incluse în selecție prin Clasă de erori și Grupă de erori.
Totuşi, puteţi selecta mesaje individuale şi în coloana B dacă nu
toate mesajele care aparţin acestei clase sau grupe de erori trebuie
să declanşeze evenimentul.

În alt tabel, StateMonitor enumeră toate evenimentele care au fost
definite.

6
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Pentru a vizualiza conținutul evenimentelor existente, procedați
după cum urmează:

Faceţi clic pe evenimentul din tabel
StateMonitor afișează selecția Clasă de erori, Grupă de erori,
Știri și mesajele individuale.

Ştergerea unui eveniment
Efectuaţi următorii paşi pentru a şterge un eveniment:

Comutați la meniul Știri
Selectați submeniul Configurator de eventuri
Selectați Mașina pentru care doriți să ștergeți
evenimentul
Faceți clic pe pictograma coș de gunoi din tabel
StateMonitor şterge evenimentul şi îl elimină din
tabel.
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6.3 Submeniul Profile de anunțuri
În submeniul Profile de anunțuri, puteți aloca informații de
notificare unui utilizator definit și puteți stoca aceste informații ca
profil de notificare.
Un profil de notificare conţine următoarele informaţii:

O referinţă la User
Informații privind transmiterea pentru trimiterea e-mailului
(Anunțare prin..)
Intervalul orar de transmitere (Zile, Timpi)
Interval de anunțare

Toți utilizatorii definiți sunt listați în câmpul derulant User.
Notificările se fac exclusiv prin e-mail.

Interval notificări
Pentru perioada de transmitere, introduceţi următoarele date:

În ce zile ale săptămânii StateMonitor notifică utilizatorul
Intervalul de timp în care StateMonitor trimite notificările către
utilizator

Intervale de notificare posibile:
imediat
Once a day
Collected (setați un interval între 1 și 60 min.)

Crearea de Profile de anunțuri
Puteți crea mai multe Profile de anunțuri pentru un utilizator (de
ex., un profil pentru perioada în care angajatul este prezent și un
profil pentru orele de gardă ale angajatului).

Efectuaţi următorii paşi pentru crearea unui profil de notificare
pentru un utilizator:

Comutați la meniul Știri
Selectați submeniul Profile de anunțuri
Selectați utilizatorul pentru care doriți să creați
Profile de anunțuri
Selectaţi comunicarea prin e-mail (bifaţi)
Introduceţi adresa de e-mail
Selectaţi zilele săptămânii în care utilizatorul va fi
notificat
Selectați intervalul dorit de la ora ... la ...)
Selectați Interval de anunțare dorit
Selectaţi un nume pentru profilul de notificare
Faceți clic pe butonul Save
StateMonitor salvează profilul de notificare și îl
listează în tabel.

6
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Găsirea de Profile de anunțuri
În tabel, StateMonitor enumeră toate profilele care au fost selectate
mai sus.
Prin câmpul de introducere Căutare:, puteți căuta cu precizie
profile de notificare. Căutarea are loc în toate coloanele din lista de
selecție.
Mai multe informaţii: "Funcțiile din tabele și grafice", Pagina 44

Schimbarea de Profile de anunțuri
Efectuaţi următorii paşi pentru a schimba un profil de notificare
existent:

Comutați la meniul Știri
Selectați submeniul Profile de anunțuri
Selectați utilizatorul pentru care doriți să creați
Profile de anunțuri
Selectaţi profilul de notificare din tabel
StateMonitor afișează datele care corespund
intrării dvs.
Efectuaţi modificările dorite
Faceți clic pe butonul Save
StateMonitor salvează profilul de notificare
schimbat.

Ștergerea de Profile de anunțuri
Efectuaţi următorii paşi pentru a şterge un profil de notificare:

Comutați la meniul Știri
Selectați submeniul Profile de anunțuri
Selectați un User pentru care doriți să ștergeți
Profile de anunțuri
Faceți clic pe pictograma coș de gunoi din tabel
StateMonitor elimină profilul de notificare din
tabel.

82 HEIDENHAIN | StateMonitor| Instrucțiuni de utilizare | 10/2018



Meniul Messenger | Submeniul Anunțuri

6.4 Submeniul Anunțuri
În submeniul Anunțuri, puteți defini ce evenimente conduc la
anumite notificări. Aici puteți crea, activa sau șterge notificări.

Crearea unei notificări
Puteți crea o notificare nouă alocând un eveniment unui profil de
notificare.
Pentru a crea o notificare, procedați după cum urmează:

Comutați la meniul Știri
Selectați submeniul Anunțuri
În secțiunea Mașina, selectați mașina dorită
Se deschide un tabel, care prezintă
evenimentele disponibile pentru această mașină.
Bifați evenimentele dorite.
Selectați utilizatorul dorit din secțiunea User
Se deschide un tabel, care prezintă profilele de
notificare disponibile pentru acest utilizator.
Bifați profilele de notificare dorite.
Faceți clic pe butonul ...atribuiți
StateMonitor adaugă un rând cu notificarea nouă
laEnumerarea anunțurilor.

Activarea notificărilor
Pentru a activa notificările din listă, bifați coloana Activ.

StateMonitor va trimite notificări numai după ce această
funcție a fost activată.

Ştergere
Efectuaţi următorii paşi pentru a şterge o notificare din listă:

Comutați la meniul Știri
Selectați submeniul Anunțuri
Faceți clic pe pictograma coș de gunoi din tabel
StateMonitor elimină notificarea selectată din
tabel.

Mai multe informaţii: "Funcțiile din tabele și grafice", Pagina 44
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6.5 FN 38: Trimiterea mesajelor de la
programul NC

Funcția de control FN 38
În sistemele de control HEIDENHAIN, funcția de control FN 38
poate genera mesaje care pot fi procesate ca notificări în
StateMonitor.
FN 38 poate fi utilizată cu sistemele de control HEIDENHAIN
următoare:

Sistem de control Începând cu versiunea
software

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

Pentru a putea folosi funcția FN 38, trebuie să
introduceți numărul de cod 555343 pentru a activa funcții
speciale pentru programarea parametrului Q.
Programul TNC, începând cu versiunea software
34059x-07 permite programarea funcției FN 38 fără
introducerea unui număr de cod.

Programarea
Pentru a programa funcția de control FN 38, efectuați următorii
pași:

Apăsați tasta Q de pe sistemul de control

Apăsați tasta programabilă FUNCŢIE SPECIALĂ

Apăsați tasta programabilă FN38 TRIMITERE
Sistemul de control scrie rândul FN38:
TRIMITERE /”.
Programați mesajul text care va fi trimis utilizând
formatele de ieșire adecvate pentru variabile, 
de exemplu:
FN 38: TRIMITERE /"Diametru măsurat: %
+3f"/+Q153

Numărul instrucțiunilor de formatare trebuie să
corespundă numărului valorilor formatate.
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Format de ieşire
Puteţi defini formatul de ieşire al valorilor numerice prin intermediul
unui operator de formatare.
Descrierile de formatare sunt introduse cu un semn de procentaj,
urmat de litera f pentru a indica numerele cu virgulă mobilă în
notarea zecimală.
Puteţi adăuga alte informaţii între semnul de procentaj şi litera de
cod.

Semnul plus după semnul de procentaj înseamnă că valorile
numerice sunt întotdeauna generate cu semnul lor algebric
Punctul şi o cifră definesc numărul de spaţii zecimale care va fi
afişat

Următorul tabel oferă câteva exemple de sintaxă pentru formatul de
ieşire al variabilelor:

Formate de ieşire Semnificaţie

%f Generarea unui număr cu virgulă mobilă în
format original

%.0f Generarea unui număr cu virgulă mobilă fără
cifre după virgulă

%.1f Generarea unui număr cu virgulă mobilă cu
o cifră după virgulă

%+.2f Generarea unui număr cu virgulă mobilă cu
semn algebric şi două cifre după virgulă

Exemplu de aplicație: Contor de piese
Ţintă: Cu fiecare rulare a programului, cantitatea creşte cu unu.

Q1 = Q1 + 1 Contor de piese

Q2 = 1000 Cantitate totală

Q3 = 0815 Sarcină

FN 38: TRIMITERE/"Număr de piese: %.0f din %.0f
Comandă: %.0f" /+Q1/+Q2/+Q3

Trimiterea mesajelor

6
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7.1 Meniul Comenzi (opțiune software)
Înregistrarea și evaluarea comenzilor este o funcție
suplimentară care nu este inclusă în funcționalitatea
standard a software-ului.
Mai multe informaţii: "Opțiuni și licențe software",
Pagina 130

Cu StateMonitor, puteți înregistra și evalua executarea comenzilor
de producție. În acest scop, creați comenzi noi în meniul Comenzi
și atribuiți-le unei mașini.
Meniul Comenzi cuprinde următoarele submeniuri:

Atribuiţi comanda
Atribuiţi comanda
Ajustaţi ordinea operaţiilor

Comenzile atribuite sunt afișate în submeniul Terminal comandă
al mașinii. Operatorul poate introduce timpii de prelucrare pentru o
comandă și poate raporta numărul de piese produse.
Mai multe informaţii: "Submeniul Terminal comandă (opțiune
software)", Pagina 67
Pentru introducerea timpilor de prelucrare, operatorul poate utiliza
stările predefinite pentru comenzi. Stările comenzilor pot fi definite
în detaliu în meniul Setări.
Mai multe informaţii: "Submeniul Stări maşină / Stări comenzi",
Pagina 119
Duratele de prelucrare și numerele de piese specificate vor fi și ele
incluse în evaluarea comenzii.
Mai multe informaţii: "Timpi comandă (opțiune software)",
Pagina 105

Submeniurile și funcțiile afișate de StateMonitor depind
de rolul utilizatorului.
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7.2 Submeniul Atribuiţi comanda (opțiune
software)

În submeniul Atribuiţi comanda puteți efectua următoarele acțiuni:
Creare comenzi noi
Schimbare comenzi
Ștergere comenzi

Crearea unei comenzi noi
Pentru a crea o comandă nouă, procedați după cum urmează:

Comutați la meniul Comenzi
Selectați submeniul Atribuiţi comanda
Introduceți numărul comenzii în câmpul Număr
comandă.
Introduceți pasul de lucru în câmpul Operaţie
Introduceți alte informații despre comandă, dacă
sunt necesare
Faceți clic pe butonul Introduceți comanda
Comanda este afișată în tabelul Comenzi
înregistrate.
Acum puteți aloca noua comandă unei mașini.
Mai multe informaţii: "Submeniul Atribuiţi
comanda (opțiune software)", Pagina 91

Pentru a crea mai mulți pași de lucru pentru o comandă,
procedați după cum urmează:

Creați un pas de lucru după cum se descrie mai sus
Selectați pasul de comandă din tabelul Comenzi
înregistrate.
Datele introduse pentru comandă sunt copiate în
secțiunea Atribuiţi comanda.
Modificați datele după cum este necesar
Faceți clic pe butonul Introduceți comanda
Este adăugat noul pas de lucru.

Modificarea unei comenzi
Premisă: Comanda nu a fost atribuită niciunei mașini
Pentru a modifica o comandă, procedați după cum urmează:

În tabelul Comenzi înregistrate, faceți clic pe comanda de
modificat.
Comanda selectată este evidențiată cu verde în tabel.
Datele introduse pentru comandă sunt copiate în secțiunea
Atribuiţi comanda.
Modificați datele după cum este necesar
Faceți clic pe butonul Modificaţi comanda
Modificările sunt aplicate.

7
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Ștergerea unei comenzi
Premisă: Comanda nu a fost atribuită niciunei mașini
Pentru a șterge o comandă, procedați după cum urmează:

În tabelul Comenzi înregistrate, faceți clic pe comanda de
șters.
Comanda selectată este evidențiată cu verde în tabel.
Faceți clic pe butonul Ştergeţi comanda
Comanda este ștearsă din tabel.
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7.3 Submeniul Atribuiţi comanda (opțiune
software)

Alocarea unei comenzi
Pentru a aloca o comandă unei mașini și pentru a o activa pentru
prelucrare, procedați după cum urmează:

Comutați la meniul Comenzi
Selectați submeniul Atribuiţi comanda
În tabelul Comenzi înregistrate, faceți clic pe
comanda dorită
Comanda selectată este evidențiată cu verde în
tabel.
În câmpul derulant Alegeți mașina, selectați
mașina dorită
Introduceți alte informații relevante pentru
comandă, dacă este necesar
Faceți clic pe butonul Alocaţi comanda
Comanda este afișată în tabelul Comenzi
alocate.
Puteți începe prelucrarea acestei comenzi.
Mai multe informaţii: "Submeniul Terminal
comandă (opțiune software)", Pagina 67

Schimbarea alocării unei comenzi
Premisă: Comanda nu a fost încă începută pe terminalul de
comenzi.
Pentru a realoca o comandă deja alocată unei alte mașini,
procedați după cum urmează:

În tabelul Comenzi alocate, faceți clic pe comanda de realocat
altei mașini.
Comanda selectată este evidențiată cu verde în tabel.
În câmpul derulant Alegeți mașina, selectați mașina căreia doriți
să-i realocați comanda
Faceți clic pe butonul Alocaţi comanda
Alocarea este schimbată.

Ștergerea unei comenzi
Mai multe informaţii: "Ștergerea unei comenzi", Pagina 90
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7.4 Submeniul Ajustaţi ordinea operaţiilor
(opțiune software)

Pe terminalul de comenzi al fiecărei mașini, StateMonitor listează
comenzile alocate în ordine cronologică. Puteți schimba manual
această ordine. Pentru această operație, efectuați următorii pași:

Comutați la meniul Comenzi
Selectați submeniul Ajustaţi ordinea operaţiilor
Tabelul Jobs for machine prezintă toate
comenzile care au fost alocate mașinii selectate.
Utilizați mouse-ul pentru a trage fiecare comandă
în poziția dorită
Comenzile sunt listate în ordinea definită în
submeniul Terminal comandă .
Mai multe informaţii: "Submeniul Terminal
comandă (opțiune software)", Pagina 67
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7.5 FN 38: Funcțiile pentru comenzi din
programul NC

Funcția de control FN 38
În sistemele de control HEIDENHAIN, funcția de control FN 38
poate genera mesaje care pot fi procesate ca notificări în
StateMonitor.
FN 38 poate fi utilizată cu sistemele de control HEIDENHAIN
următoare:

Sistem de control Începând cu versiunea
software

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

Pentru a putea folosi funcția FN 38, trebuie să
introduceți numărul de cod 555343 pentru a activa funcții
speciale pentru programarea parametrului Q.
Programul TNC, începând cu versiunea software
34059x-07 permite programarea funcției FN 38 fără
introducerea unui număr de cod.

Introducerea stării comenzii
Utilizând mesajele FN 38, puteți raporta starea unei comenzi către
StateMonitor.
Mesajul FN 38 trebuie să aibă următoarea sintaxă:
FN 38: TRIMITERE /”COMANDĂ:număr
 comandă_PAS:pasdelucru_stare"

Premise:
Sistemul de control poate trimite mesaje FN 38
Mai multe informaţii: "FN 38: Trimiterea mesajelor de la
programul NC", Pagina 84
Comanda a fost configurată
Comanda a fost alocată mașinii

Exemplu:
Comanda cu numărul 1234 și pasul de lucru 1

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_START" Începeţi comanda

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_PREPARATION" Porniţi pregătirea

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_PRODUCTION" Producere / Producţie

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_STOP" Opriţi comanda

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_FINISH" Terminaţi comanda

7

HEIDENHAIN | StateMonitor| Instrucțiuni de utilizare | 10/2018 93



Meniul Comenzi | FN 38: Funcțiile pentru comenzi din programul NC7

Raportarea cantităților
Utilizând mesajele FN 38, puteți raporta cantitățile comenzilor către
StateMonitor. Cantitatea poate fi indicată ca valoare incrementală
sau absolută:

Dacă introduceți o valoare incrementală, cantitatea este
incrementată cu valoarea pe care o specificați.
Dacă introduceți o valoare absolută, valoarea veche este
suprascrisă cu valoarea nouă.

Mesajul FN 38 trebuie să aibă următoarea sintaxă:
FN 38:
 TRIMITERE /”COMANDĂ:numărcomandă_PAS:pasdelucru_categorie_cantitate"

Premise:
Sistemul de control poate trimite mesaje FN 38
Mai multe informaţii: "FN 38: Trimiterea mesajelor de la
programul NC", Pagina 84
Comanda a fost configurată
Comanda a fost alocată mașinii
Comanda este în curs de executare

Exemplu:
Comanda cu numărul 1234 și pasul de lucru 1; specificând și
numărul real 23, rebut 12 și reprelucrare 15

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_OK_A:23" Valoarea absolută pentru Cantitate reală (OK)

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_OK_I:1" Valoarea incrementată pentru Cantitate reală (OK)

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_S_A:12" Valoarea absolută pentru Rebut (S)

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_S_I:1" Valoarea incrementală pentru Rebut (S)

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

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_R_I:1" Valoarea incrementală pentru Rework (R)

Crearea unei comenzi noi
Ca alternativă la utilizarea StateMonitor, puteți crea comenzi noi în
sistemul de control utilizând un mesaj FN 38.
Mesajul FN 38 trebuie să aibă următoarea sintaxă:
FN 38:
 TRIMITERE /”COMANDĂ:numărcomandă_PAS:pasdelucru_CREARE"

Premise:
Sistemul de control poate trimite mesaje FN 38
Mai multe informaţii: "FN 38: Trimiterea mesajelor de la
programul NC", Pagina 84

Exemplu:
Comanda cu numărul 1234 și pasul de lucru 1

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_CREATE" Creați o comandă nouă
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8.1 Meniul Evaluare
În meniul Evaluare, StateMonitor ilustrează grafic datele preluate
de la mașină sub forma unui tabel.
Meniul Evaluare cuprinde următoarele submeniuri:

Afișare zilnică
Condiții mașină
Indicatori
Timpi rulare program
Mesaj mașină
Timpi comandă

În submeniurile Afișare zilnică și Condiții mașină, StateMonitor
afișează stările mașinii cronologic ca bare de stare a mașinii și
calculează valorile cheie Disponibilitate și Grad de utilizare.
În submeniurile Indicatori, Timpi rulare program, și Mesaj
mașină, StateMonitor enumeră datele corespunzătoare în tabele.
În submeniul Timpi comandă, StateMonitor listează timpii de
prelucrare și cantitățile introduse pentru fiecare comandă.

Submeniurile și funcțiile afișate de StateMonitor depind
de rolul utilizatorului.

Salvarea Evaluare
Din submeniurile Condiții mașină, Indicatori, Timpi rulare
program, Mesaj mașină și Timpi comandă, puteți salva evaluarea
curentă în Evaluarea mea.
Dacă bifați caseta din dreptul Privat, această evaluare este vizibilă
numai la conectarea cu datele dvs. de autentificare. Alți utilizatori
nu pot vedea această evaluare.
Dacă nu bifați caseta din dreptul Privat, evaluarea este vizibilă
tuturor utilizatorilor cu Status de drepturi: Utilizator plus sau
Administrator.
Efectuaţi următorii paşi pentru a vă salva evaluarea:

Introduceți Nume evaluare
Bifați caseta din dreptul Privat, dacă este necesar
Faceți clic pe butonul Memorare
StateMonitor salvează evaluarea curentă și o adaugă în tabelul
Evaluări salvate.

Încărcaţi evaluările salvate
Efectuaţi următorii paşi dacă aţi salvat deja evaluările:

Selectați evaluările salvate în Evaluarea mea
StateMonitor afișează datele selectate din evaluarea salvată.
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8.2 Submeniul Vizualizare pe timp de zi
În submeniul Afișare zilnică, StateMonitor afișează grafic stările
fiecărei mașini pentru ziua curentă.
În plus, sunt afișate datele cheie Disponibilitate și Grad de
utilizare pentru fiecare mașină.
Mai multe informaţii: "Submeniul Indicatori", Pagina 100
Bara de stare a maşinii rezultă din starea maşinii.
O linie albastră deasupra unei secţiuni din bara de stare indică
faptul că secţiunea cuprinde informaţii suplimentare.
Mai multe informaţii: "Salvarea informaţiilor suplimentare",
Pagina 66

Afișarea informațiilor detaliate
Puteți afișa informațiile detaliate pentru fiecare secțiune din bara de
stare a mașinii.
Pentru a afișa informații detaliate, procedați după cum urmează:

Faceți clic pe o secțiune din bara de stare a mașinii
StateMonitor afișează o fereastră în care sunt afișate informații
detaliate despre starea mașinii și comentarii, dacă sunt
disponibile.

8
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8.3 Submeniul Stări maşină
Submeniul Condiții mașină conține Evaluarea condițiilor mașinii
pentru o perioadă de timp definită.
Sunt disponibile următoarele posibilităţi de selecţie:

Ora de la ... la ...
Număr de zile (numărând înapoi începând cu ziua curentă)

1 zi
3 zile
7 zile

Data de la ... la ...

Efectuaţi următorii paşi pentru a afişa stările maşinii pentru o
perioadă specifică:

Comutați la meniul Evaluare
Selectaţi submeniul Machine statuses
Selectați mașinile dorite (bifați numele mașinilor)
Selectați intervalul dorit de la ora ... la ...)
Selectaţi numărul de zile (numărând înapoi
începând cu ziua curentă)
Sau selectați data de la ... la ...
Faceți clic pe butonul Actualizare
StateMonitor afişează barele de stare a
maşinilor, cât şi Availability şi Utilization rate
pentru perioada de timp selectată.
Mai multe informaţii: "Submeniul Indicatori",
Pagina 100

Afișarea informațiilor detaliate
Puteți afișa informațiile detaliate pentru fiecare secțiune din bara de
stare a mașinii.
Mai multe informaţii: "Afișarea informațiilor detaliate", Pagina 97

Afișarea graficului cu bare
Pentru bara de stare a fiecărei mașini, este disponibil un grafic
cu bare. Graficul cu bare este grupat după datele cheie și indică
procentajul stărilor mașinii respective.
Pentru a vizualiza un grafic cu bare, procedați după cum urmează:

Faceți clic pe pictograma grafic de lângă bara de
stare a mașinii.
Este afișat graficul cu bare.
Dacă există o specificație suplimentară pentru
starea mașinii, StateMonitor evidențiază bara
respectivă cu aldin.
Mai multe informaţii: "Înlocuirea şi specificarea
stărilor maşinii", Pagina 65
Pentru a afișa specificațiile (subcategoriile),
faceți clic pe bară.
Datele sunt afișate ca bară separată.

Mai multe informaţii: "Funcțiile din tabele și grafice", Pagina 44
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Salvarea evaluării
Puteți salva evaluarea curentă în Evaluarea mea
Mai multe informaţii: "Salvarea Evaluare", Pagina 96

8
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8.4 Submeniul Indicatori
StateMonitor calculează datele cheie Availability și Utilization
rate pe baza stărilor mașinilor, furnizate.
Mai multe informaţii: "Disponibilitate", Pagina 101
Mai multe informaţii: "Grad de utilizare", Pagina 102

Efectuaţi următorii paşi pentru a selecta cifrele cheie pentru
maşinile selectate:

Comutați la meniul Evaluare
Selectați submeniul Indicatori
Selectați mașinile dorite (bifați numele mașinilor)
Selectați intervalul dorit de la ora ... la ...)
Selectaţi numărul de zile (numărând înapoi
începând cu ziua curentă)
Sau selectați data de la ... la ...
StateMonitor afişează următoarele cifre cheie
pentru maşinile selectate pe perioada de timp
specificată în tabel:

Disponibilitate
Grad de utilizare
Timp productiv
Durată planificată de ocupare
Durată ocupare
Durată totală de rulare

Mai multe informaţii: "Funcțiile din tabele și grafice", Pagina 44

Graphically visualize a table
StateMonitor afişează un grafic separat pentru fiecare maşină
selectată.
Puteți salva evaluarea curentă în Evaluarea mea
Mai multe informaţii: "Salvarea Evaluare", Pagina 96
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Disponibilitate
În general, disponibilitatea este perioada în care un sistem este
disponibil.
Disponibilitatea unei maşini se calculează prin raportarea duratei de
utilizare principală la intervalul ocupat programat.
Durata de utilizare principală este timpul total minus toate
perioadele de nefuncţionare.

Perioada totală
luată în considerare – Timp total

nefuncţionareDisponibilitate =
Interval ocupat programat

Intervalul ocupat programat este timpul total minus timpul în care
maşina este oprită.

Perioada totală luată în considerare

– Timpul în care maşina nu este utilizată

= Interval ocupat programat (= timpul în care maşina
este operată)

Timpul total de nefuncţionare rezultă din următoarea sumă:

Timpul în care maşina nu este utilizată

+ Întârziere

+ Timpul în care maşina nu este pregătită de funcţionare

= Timp total nefuncţionare

Astfel, disponibilitatea este după cum urmează:

Perioada totală
luată în considerare – – –

Disponibilitate =
Perioada totală

luată în considerare –

8
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Grad de utilizare
Gradul de utilizare este raportul dintre valoarea care poate fi atinsă
efectiv dintr-o valoare de referinţă şi valoarea maximă posibilă a
acestei valori de referinţă.
În privinţa utilizării maşinii, gradul de utilizare este raportul dintre
timpul productiv şi intervalul de ocupare al maşinii.

Timp productiv +
Grad de utilizare =

Interval ocupat

Intervalul ocupat este timpul total minus timpul de întârziere şi
minus timpul în care maşina nu este în funcţiune.

Perioada totală luată în considerare

– Întârziere

– Timpul în care maşina nu este utilizată

= Interval ocupat

Astfel, gradul de utilizare este după cum urmează:

Timp productiv +
Grad de utilizare =

Perioada totală
luată în considerare – –

Valoarea pentru Timp productiv poate devia de la timpul
de rulare a programului, iar acesta va fi contorizat ca
timp productiv numai dacă valorile de suprascriere sunt
de minimum 1 %.
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8.5 Submeniul Timpi rulare program
În submeniul Timpi rulare program, puteți evalua timpul de rulare
a programului NC pentru mai multe mașini.

Efectuați următorii pași pentru a evalua Timpi rulare program:

Comutați la meniul Evaluare
Selectați submeniul Timpi rulare program
Selectați mașinile dorite (bifați numele mașinilor)
Selectați intervalul dorit de la ora ... la ...)
Selectaţi numărul de zile (numărând înapoi
începând cu ziua curentă)
Sau selectați data de la ... la ...
StateMonitor indică în tabel programele care au
fost executate în perioada selectată.

Puteți salva evaluarea curentă în Evaluarea mea
Mai multe informaţii: "Salvarea Evaluare", Pagina 96

Graphically visualize a table
Vizualizările tabel și grafic pentru conținutul programului corespund
din punctul de vedere al funcționalității submeniului Timpi rulare
program din meniul Parc de mașini din Statusul mașinii.
Mai multe informaţii: "Submeniul Timpi rulare program",
Pagina 73

Spre deosebire de meniul Parc de mașini, meniul
Evaluare vă permite să vedeți și să comparați graficele
pentru mai multe mașini în același timp. StateMonitor
listează toate graficele unele sub altele.

8
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8.6 Submeniul Rapoarte maşini
În submeniul Mesaj mașină, puteți enumera anumite mesaje într-o
perioadă definită pentru mașinile selectate.

Efectuați următorii pași pentru a enumera Mesaj mașină:

Comutați la meniul Evaluare
Selectați submeniul Mesaj mașină
Selectați mașinile dorite (bifați numele mașinilor)
Selectați intervalul dorit de la ora ... la ...)
Selectaţi numărul de zile (numărând înapoi
începând cu ziua curentă)
Sau selectați data de la ... la ...
Selectați Clasă de erori, Grupă de erori, Știri
Faceți clic pe butonul Actualizare
StateMonitor enumeră toate mesajele mașinii
într-un tabel care au fost generate în perioada
selectată pe mașina selectată și care aparțin
Clasă de erori, Grupă de erori sau Știri
selectate.

Mai multe informaţii: "Funcțiile din tabele și grafice", Pagina 44

Puteți salva evaluarea curentă în Evaluarea mea
Mai multe informaţii: "Salvarea Evaluare", Pagina 96
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8.7 Timpi comandă (opțiune software)
În submeniul Timpi comandă, puteți evalua datele înregistrate
asociate comenzilor de producție.
Pentru evaluare sunt disponibile următoarele formate:

Tabelul Comenzi listează toate comenzile care corespund
criteriilor de căutare cu durata lor totală.
Tabelul Paşii de prelucrare pentru comanda selectată conține
toți pașii de lucru pentru comanda selectată precum duratele
asociate, numărul efectiv de piese și de rebuturi pentru piesele
produse și mașina pe care a fost efectuat pasul.
Graficul cu bare prezintă următoarele durate: timpul de
pregătire, timpul de producție și timpul nedefinit
Tabelul Contabilizări pe paşi de prelucrare conține informații
detaliate despre starea fiecărei comenzi care a survenit la
fiecare pas de lucru selectat

Pentru a evalua datele înregistrate, procedați după cum urmează:

Comutați la meniul Evaluare
Selectați submeniul Timpi comandă
Selectați mașinile dorite (bifați numele mașinilor)
Selectați intervalul dorit de la ora ... la ...)
Selectați numărul de zile (numărând înapoi
începând cu ziua curentă)
Sau selectați data de la ... la ...
Dacă este necesar, introduceți Număr comandă,
Nume piese sau Part number în câmpul Căutare
Pentru a restricționa căutarea la comenzi
finalizate complet, bifați opțiunea Arătaţi doar
comenzi terminate
Faceți clic pe butonul Actualizare
StateMonitor listează în tabel toate comenzile
care corespund criteriilor de căutare.
Faceți clic pe o comandă din tabelul Comenzi.
Se deschide tabelul Paşii de prelucrare pentru
comanda selectată.
Faceți clic din pasul de lucru din tabelul Paşii de
prelucrare pentru comanda selectată
Se deschide tabelul Contabilizări pe paşi de
prelucrare.
Pentru a afișa un grafic cu bare pentru tabelul
Paşii de prelucrare pentru comanda selectată,
faceți clic pe butonul Vizualizați grafic tabelul

Mai multe informaţii: "Funcțiile din tabele și grafice", Pagina 44
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9.1 Meniul Setări
Meniul Setări cuprinde următoarele submeniuri:

Setări utilizator
Utilizator
Mașini
Clasificare mașini
Condiții mașină
Setări mesinger
Salvare fișier
Limbă sistem
Raportare externă DB
Info

Submeniurile și funcțiile afișate de StateMonitor depind
de rolul utilizatorului.
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9.2 Submeniul Setări utilizator
Modificați parola

Fiecare utilizator își poate schimba parola în orice
moment.

Efectuaţi următorii paşi pentru a vă schimba parola:

Comutați la meniul Setări
Selectați submeniul Setări utilizator
Numele dvs. de utilizator este afișat în câmpul
Nume utilizator.
Introduceți parola curentă în câmpul Parolă
veche
Introduceți parola nouă în câmpul Parolă nouă
Reintroduceţi parola nouă în câmpul Repetați
parola.
Faceți clic pe butonul Modificați parola
StateMonitor schimbă parola.

V-aţi uitat parola?
Dacă utilizatorul și-a pierdut parola, administratorul o poate reseta.
Mai multe informaţii: "Resetarea parolelor", Pagina 112

Modificați setările de limbă pentru operator
Fiecare utilizator își poate seta individual limba în StateMonitor.

Efectuaţi următorii paşi pentru a seta limba pentru utilizatori:

Comutați la meniul Setări
Selectați submeniul Setări utilizator
Selectaţi limba utilizatorului
Faceți clic pe butonul Salvați modificare
StateMonitor schimbă apoi limba utilizatorului.

Setările de limbă ale celorlalţi utilizatori rămân
neafectate de această setare.

9
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9.3 Submeniul User management
Roluri
În funcție de rol, utilizatorii StateMonitor au diferite drepturi de
acces și de editare.
Puteți aloca următoarele roluri utilizatorilor:

Meniu Autorizare

Parc de mașini Fără drepturi de editare
Are acces numai la Statusul
mașinii, Terminal comandă
(opțiune software) și Vedere
detaliată a ultimelor 3 zile

Știri Lipsă acces

Comenzi
(opțiune
software)

Lipsă acces

Evaluare Lipsă acces

Spectator

Setări Acces exclusiv la Setări utiliza-
tor și Info

Parc de mașini Toate drepturile

Știri Fără drepturi de editare

Comenzi
(opțiune
software)

Lipsă acces

Evaluare Acces exclusiv pentru Afișare
zilnică a stărilor mașinii

Utilizator

Setări Acces exclusiv la Setări utiliza-
tor și Info

Parc de mașini Toate drepturile

Știri Toate drepturile

Comenzi
(opțiune
software)

Toate drepturile

Evaluare Toate drepturile

Utilizator
plus

Setări Acces exclusiv la Setări utiliza-
tor și Info

Adminis-
trator

Toate meniurile Toate drepturile

Numai utilizatorii cu rolul de administrator pot introduce,
modifica și șterge datele utilizatorilor.
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Creați utilizatorul
Pentru a crea un utilizator în StateMonitor, procedați după cum
urmează:

Comutați la meniul Setări
Introduceți următoarele date în submeniul
Utilizator:

Nume
Prenume
Nume utilizator
Email

Alocați Status de drepturi: dorit:
Faceți clic pe butonul Memorare
StateMonitor adaugă utilizatorul nou creat în lista
de utilizatori.
StateMonitor trimite utilizatorului o parolă prin e-
mail.

Fiecare utilizator îşi poate schimba parola în orice moment.
Mai multe informaţii: "Submeniul Setări utilizator", Pagina 109
Atât Nume utilizator cât și Parolă sunt obligatorii pentru Login.
Mai multe informaţii: "Meniul Acasă", Pagina 48
Utilizatorii primesc notificări pe adresa de e-mail furnizată, așa cum
este specificată în meniul Știri.
Mai multe informaţii: "Meniul Știri", Pagina 76

Editarea datelor utilizatorilor
Pentru a schimba ulterior datele utilizatorilor, procedați după cum
urmează:

Comutați la meniul Setări
Selectați submeniul Utilizator
În lista utilizatorilor, selectaţi utilizatorul ale cărui
date doriţi să le editaţi
StateMonitor evidențiază utilizatorul și încarcă
datele asociate în câmpurile de introducere.
Efectuaţi modificările
Faceți clic pe butonul Salvați modificare
StateMonitor copiază datele editate în lista de
utilizatori.

Ştergerea utilizatorilor
Pentru a șterge un utilizator din StateMonitor, procedați după cum
urmează:

Comutați la meniul Setări
Selectați submeniul Utilizator
În lista utilizatorilor, selectaţi utilizatorul pe care
doriţi să-l ştergeţi
StateMonitor evidențiază utilizatorul și încarcă
datele asociate în câmpurile de introducere.
Faceți clic pe butonul Ștergeți utilizatorul
StateMonitor elimină utilizatorul din listă.
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Resetarea parolelor
Dacă un utilizator și-a uitat parola, un utilizator cu rolul de
administrator poate reseta parola utilizatorului.

Efectuaţi următorii paşi pentru a reseta o parolă:

Comutați la meniul Setări
Selectați submeniul Utilizator
În lista utilizatorilor, selectaţi utilizatorul a cărui
parolă doriţi să o resetaţi
StateMonitor evidențiază utilizatorul și încarcă
datele asociate în câmpurile de introducere.
Faceți clic pe butonul Resetați parola
StateMonitor resetează parola și trimite un e-mail
utilizatorului respectiv.
Utilizatorul îşi poate schimba parola din nou.

Dacă funcția de notificare (Știri) a StateMonitor nu este
activată pentru compania dvs., StateMonitor nu va putea
trimite un e-mail cu parola resetată.
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9.4 Submeniul Mașini
Introduceți mașina

Această funcție este accesibilă numai pentru utilizatorii
cu rol de administrator.

Pentru a crea o mașină nouă în StateMonitor, procedați după cum
urmează:

Comutați la meniul Setări
Selectați submeniul Mașini
Introduceți numele mașinii în câmpul Nume
mașină
Selectați Tip (sistem de control)
În funcție de acea selecție, StateMonitor afișează
Setări specifice mașinilor.
Efectuați setările necesare pentru tipul mașinii
selectate
Mai multe informaţii: "Parametrii mașinii
specifici sistemului de control", Pagina 164
În Adresă IP / DHCP, introduceți adresa IP (eth0)
sau numele gazdei mașinii.
Faceți clic pe butonul Verificare
StateMonitor verifică conexiunea la rețea a
mașinii.
Mai multe informaţii: "Testarea conexiunii la
rețea", Pagina 114
Dacă aveți o imagine a mașinii, faceți clic pe
butonul Încărcare imagine
Selectaţi fişierul de imagine în Windows Explorer
StateMonitor încarcă imaginea selectată în
vizualizare.
Faceți clic pe butonul Introduceți mașina
Maşina este salvată în lista de maşini.
Bifați în coloana Activ
Selectaţi maşina creată în lista de maşini.
StateMonitor evidențiază mașina.
Faceți clic pe butonul Salvați mașina
Mașina este vizibilă acum în meniul Parc de
mașini.

Dacă nu bifați în coloana Activ, StateMonitor nu va afișa
mașina în meniul Parc de mașini.
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Testarea conexiunii la rețea

În cazul în care conexiunea la rețeaua de test nu a fost
reușită, va fi afișat următorul mesaj de eroare:
„Adresă IP invalidă”

În cazul în care conexiunea la rețea nu a fost stabilită, verificați
următoarele:

Adresa IP a mașinii a fost introdusă corect?
Serverul sau PC-ul pe care este instalată StateMonitor este
conectat la rețeaua locală a companiei?
Mașina este conectată la rețeaua locală a companiei?

Mai multe informaţii: "Integrare în reţea", Pagina 135
Imediat ce există conexiune la rețea între mașină și StateMonitor,
sistemul de control transmite numărul SIK și versiunea Soft NC
către StateMonitor.
StateMonitor introduce numărul SIK și versiunea Soft NC a
sistemului de control în coloanele corespunzătoare ale tabelului de
prezentare generală.

Detalii despre coloana Status conectare
În lista de mașini, StateMonitor afișează Status conectare curent
pentru fiecare mașină.
Pot fi afișate următoarele stări ale conexiunii:

Status conectare Cauză

Conexiunea realizată cu succes Mașina este conectată la StateMonitor

Conectare automată Configurarea conexiunii este în progres

Nici o conexiune - activarea este necesară Conexiune întreruptă
După trei conexiuni pierdute în termen de cinci minute, nu se
va mai face nicio încercare de a stabili o conexiune (rețeaua
nu este stabilă).

Conexiunea s-a întrerupt Nicio conexiune între maşină şi StateMonitor
Mașina a fost dezactivată în StateMonitor
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StateMonitor afișează mesajele de stare DNC corespunzătoare
între paranteze, după starea conexiunii.
Pot fi afișate următoarele mesaje privind starea DNC:

Mesaj de stare DNC Semnificație Cauză

STARE DNC - NEINIȚIALIZATĂ Mașina este în starea de pornire
Mașina nu a fost încă inițializată

Conexiunea nu a fost stabilită încă

STARE DNC - GAZDĂ
INDISPONIBILĂ

Nu se poate intra în comunicare cu
mașina prin PING

Mașina este oprită sau deconectată
de la rețea

STARE DNC - GAZDĂ DISPONIBILĂ Se poate intra în comunicare cu
mașina prin PING

Mașina pornește, NC pornește,
DNC este deja disponibil

STARE DNC - DNC DISPONIBIL DNC este disponibil Mașina pornește, NC și DNC nu au
fost pornite încă

STARE DNC - AȘTEAPTĂ
PERMISIUNEA

Așteaptă permisiunea Clientul așteaptă permisiunea
pentru Acces extern

DNC - STARE MAȘINĂ PORNITĂ Mașina a pornit
Software-ul NC a fost încărcat,
programul PLC nu a fost compilat
încă

Mașina a pornit și așteaptă
confirmarea întreruperii alimentării
de la CE

STARE DNC - MAȘINA SE
INIȚIALIZEAZĂ

Mașina se inițializează Programul PLC se compilează

STARE DNC - MAȘINĂ DISPONIBILĂ Mașina este complet pornită și
pregătită

Mașina este pregătită, toate funcțiile
DNC sunt disponibile

STARE DNC - MAȘINA SE OPREȘTE Mașina se oprește A fost inițiată oprirea mașinii

STARE DNC - DNC ESTE OPRIT Mașina se oprește, DNC s-a oprit DNC a fost încheiat ca parte a
procesului de oprire

STARE DNC - GAZDA ESTE OPRITĂ Mașina s-a oprit Conexiunea a fost pierdută
Mașina s-a oprit și nu mai este
disponibilă

STARE DNC - FĂRĂ PERMISIUNE Fără permisiune Acces extern este blocat (funcția
MOD)
Solicitarea de permisiune pentru
Acces extern a fost respinsă
Solicitarea de permisiune pentru
Acces extern este în așteptare, dar
nu a fost confirmată
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Depanarea problemelor de conectare
Dacă se pierd trei conexiuni în termen de cinci minute 3, înseamnă
că rețeaua este instabilă. În acest caz, nu se vor mai realiza
încercări de conectare. Apoi StateMonitor afișează starea
conexiunii 
Nici o conexiune - activarea este necesară.

Efectuați următorii pași pentru a iniția stabilirea unei noi conexiuni:
Dezactivați mașina
Faceți clic pe butonul Salvați mașina
Reactivați mașina
Faceți clic pe butonul Salvați mașina
Apoi StateMonitor va încerca să restabilească conexiunea.

Dacă un client trimite o solicitare de permisiune pentru Acces
extern, va apărea fereastra indicată în dreapta pe sistemul de
control.

Detalii despre coloana Mesaj eroare
În coloana Mesaj eroare cu lista de mașini, StateMonitor afișează
un mesaj de eroare DNC în cazul în care apar probleme de
conectare.
Pot fi afișate următoarele mesaje de eroare DNC:

Mesaj de eroare DNC Semnificaţie Cauză

DNC_E_DNC_PROHIBITED DNC blocat Acces extern este blocat (funcția
MOD)
Solicitarea de permisiune pentru
Acces extern a fost respinsă

DNC_E_FAIL Eşec DNC Paravanul de protecţie a fost blocat

DNC_E_OPTION_NOT_AVAILABLE Opţiunea DNC nu este disponibilă Opțiunea 18 HEIDENHAIN DNC nu
este disponibilă

DNC_E_NOT_POS_NOW DNC nu este posibil în prezent Momentan, nu se pot realiza
conexiuni la DNC (de exemplu,
dacă mașina este în curs de oprire)

DNC32_E_NOT_CONN Lipsă conexiune la maşină Mașina este oprită sau nu este
conectată la rețea

TIMEOUT Pauză în reţea StateMonitor a trimis o solicitare,
dar sistemul de control nu răspunde
(verificați conexiunea)
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Editați mașina
Pentru a edita datele mașinii în StateMonitor, procedați după cum
urmează:

Comutați la meniul Setări
Selectați submeniul Mașini
Selectaţi maşina în lista de maşini
StateMonitor încarcă datele în câmpurile de
introducere.
Modificaţi datele
Faceți clic pe butonul Salvați mașina
StateMonitor salvează maşina cu datele editate.

Ştergerea maşinilor
Pentru a șterge o mașină din StateMonitor, procedați după cum
urmează:

Comutați la meniul Setări
Selectați submeniul Mașini
Selectaţi maşina în lista de maşini
Faceți clic pe butonul Ștergeți mașina
StateMonitor elimină maşina selectată din listă.
Mașina nu mai este vizibilă în meniul Parc de
mașini.
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9.5 Submeniul Clasificare mașini
În submeniul Clasificare mașini, utilizatorilor individuali li se pot
aloca mașinile care trebuie să fie vizibile pentru aceștia.

Această funcție este accesibilă numai pentru utilizatorii
cu rol de administrator.

Efectuaţi următorii paşi pentru a aloca unui utilizator maşinile
selectate:

Comutați la meniul Setări
Selectați submeniul Clasificare mașini
Bifați caseta din dreptul Activare clasificare
mașini pentru operator
În meniul derulant Selectați utilizatorul,
selectați utilizatorul căruia doriți să-i alocați
mașinile Selectare operator
În toate mașinile, selectați mașina pe care doriți
să o alocați utilizatorului selectat.
Sau, pentru mai multe selecţii, apăsaţi tasta
CTRL şi selectaţi maşinile.
Faceți clic pe butonul săgeată dreapta
Apoi StateMonitor alocă mașinile utilizatorului
selectat și le introduce în secțiunea mașinile
alocate.
Faceți clic pe butonul Memorare

Pentru a elimina o alocare, procedaţi după cum urmează:

Selectaţi maşina alocată
Faceți clic pe butonul săgeată stânga
Apoi StateMonitor mută mașina selectată înapoi
la toate mașinile.
Faceți clic pe butonul Memorare

Pentru a aloca toate maşinile unui utilizator, procedaţi după cum
urmează:

Faceți clic pe butonul săgeată dublă dreapta
Apoi StateMonitor mută toate mașinile la
mașinile alocate.
Faceți clic pe butonul Memorare

Dacă nu a fost bifată caseta din dreptul Activare
clasificare mașini pentru operator, toți utilizatorii pot
vedea toate mașinile activate.
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9.6 Submeniul Stări maşină / Stări comenzi
În submeniul Stări maşină / Stări comenzi, puteți crea specificații
(subcategorii) noi care descriu o stare în mod detaliat. Puteți aloca
aceste specificații unei mașini sau unei comenzi din meniul Parc de
mașini. Specificațiile alocate sunt afișate în meniul Evaluare.

Condiții mașină
Pot avea loc următoarele stări ale maşinii:

Codifi-
carea pe
culori

Stare Explicaţie

Verde
închis

Productiv
(Avans & Avans
rapid OVR >=
100%)

Mașina este funcțională. Poten-
țiometrele pentru rata de avans
și avans rapid sunt setate la
100% sau mai mult.

Verde
deschis

Productiv
(Avans & Avans
rapid OVR <
100%)

Mașina este funcțională. Poten-
țiometrele pentru rata de avans
și avans rapid sunt setate la
100% sau mai puțin.

Galben

Pregătit dar nu
productiv

Mașina este pregătită pentru
operare, dar nu funcționează
propriu-zis.

Roşu

Nu este pregă-
tit de operare

Mașina nu este pregătită
pentru operare.
A fost declanșată o oprire de
urgență
Mesajele de eroare sunt în
așteptare

Gri deschis

Timp așteptare Poate înlocui starea galbenă
sau gri închis a mașinii și o
poate specifica mai precis

Gri închis

Mașina nu
funcționează

Mașina este oprită

Stări comandă (opțiune software)
Pot apărea următoarele stări pentru comandă:

Aplicat
Alocat
Blocat / Modificare
Pornit
Pregătire
Prelucrare
Întrerupt
Terminat

9

HEIDENHAIN | StateMonitor| Instrucțiuni de utilizare | 10/2018 119



Meniul Setări | Submeniul Stări maşină / Stări comenzi9

Specificarea stărilor
Pentru a specifica o stare sau pentru a adăuga altă specificație,
procedați după cum urmează:

Comutați la meniul Setări
Selectați submeniul Stări maşină / Stări
comenzi
Faceţi clic pe starea maşinii care trebuie
detaliată
StateMonitor deschide o fereastră de introducere
sub starea selectată a mașinii.
Adăugaţi o denumire suplimentară (specificaţie)
Faceți clic pe butonul Nou
StateMonitor evidenţiază noua specificaţie într-o
listă deasupra ferestrei de introducere.

Puteți aloca specificații noi unei mașini sau unei comenzi din meniul
Parc de mașini.
Mai multe informaţii: "Submeniul Editați condiții mașină",
Pagina 64
Mai multe informaţii: "Submeniul Terminal comandă (opțiune
software)", Pagina 67

Schimbarea secvenței de specificații
Faceți clic pe pictograma săgeată pentru a schimba ordinea
specificațiilor.

Faceți clic pe săgeata sus
StateMonitor mută specificația din listă cu o
poziție mai sus.
Faceți clic pe săgeata jos
StateMonitor mută specificația din listă cu o
poziție mai jos.

Ştergerea specificaţiilor
Efectuaţi următorii paşi pentru a şterge o specificaţie:

Faceți clic pe pictograma coș de gunoi
StateMonitor şterge specificaţia din listă.
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9.7 Submeniul Setări mesinger
În submeniul Setări mesinger, introduceți datele de conectare
pentru serverul de e-mail care trimite notificările StateMonitor către
utilizatori.
Premisă: server de e-mail
Pentru a specifica datele pentru Setări mesinger, procedați după
cum urmează:

Comutați la meniul Setări
Selectați submeniul Setări mesinger
Specificați parametrii de conectare
Faceți clic pe butonul Memorare
StateMonitor salvează configurația pentru
conexiunea cu serverul SMTP.

Sunt disponibili următorii parametri:

Parametru Explicație

Server Numele serverului de e-mail

User Numele utilizatorului SMTP
Dacă este necesar, întrebaţi furnizorul de
e-mail

Password Parola utilizatorului SMTP
Dacă este necesar, întrebați furnizorul de e-
mail

Siguranță la
conectare

Tipul de criptare care urmează să fie utilizat
pentru comunicare depinde de setarea
implicită efectuată de furnizorul de e-mail:

Lipsă:
Comunicarea nu este criptată
STARTTLS:
La început comunicarea este într-o stare
necriptată până când serverul de e-mail
sugerează criptarea pentru transport;
doar atunci este stabilită comunicarea
criptată
SSL/TLS:
Comunicarea este criptată de la un capăt
la altul

Port Portul SMTP de comunicare depinde de
setarea selectată pentru Siguranță la
conectare:

25 pentru Lipsă
587 pentru STARTTLS
465 pentru SSL/TLS

HEIDENHAIN recomandă utilizarea unei conexiuni
criptate pentru a proteja datele transferate.
Consultaţi un specialist IT dacă aveţi îndoieli.
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9.8 Submeniul Salvare fișier
Salvarea și ștergerea automată a datelor
StateMonitor salvează datele continuu până la umplerea memoriei,
în mod implicit. Atunci administratorului i se va trimite un mesaj
corespunzător.
Pentru a elibera periodic capacitatea de memorare, puteți defini cât
timp sunt stocate datele din istoric. Introduceți numărul dorit de zile.
StateMonitor șterge automat toate datele care sunt mai vechi.
Pentru a configura ștergerea automată a datelor, procedați după
cum urmează:

Comutați la meniul Setări
Selectați submeniul Salvare fișier
Setarea implicită pentru câmpul Număr de
zile ... este 0: StateMonitor salvează datele
continuu până la umplerea memoriei.
Introduceți numărul de zile pentru care doriți ca
datele să fie stocate în câmpul Număr de zile ...,
de exemplu, 365 (1 an)
Faceți clic pe butonul Memorare

StateMonitor șterge periodic toate datele care sunt
mai vechi de 365 de zile.

Indiferent de procesele de salvare automate,
HEIDENHAIN recomandă realizarea zilnică a unei copii
de rezervă pe server sau PC. În acest mod, puteți evita
pierderea unor date importante în cazul defecțiunilor.

Există două modalităţi de realizare a copiilor de rezervă pentru
datele StateMonitor, în format CSV pe server sau PC:

Automat (de ex., zilnic la 10:00 a.m.)
Manual

Copie de rezervă automată a datelor
Pentru ca StateMonitor să efectueze periodic copii de rezervă
automat, procedați după cum urmează:

Comutați la meniul Setări
Selectați submeniul Salvare fișier
introduceți calea dorită unde StateMonitor ar
trebui să salveze copia de rezervă în câmpul de
introducere Calea spre salvarea backup-urilor,
(de ex. un disc pe serverul: 
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor
\backup)
Selectați Ora de salvare a backup-
urilor(de exemplu, 10:00 a.m.)
Faceți clic pe butonul Creare
Apoi StateMonitor creează o copie de rezervă în
fiecare zi la 10:00 și stochează datele pe calea
specificată.
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Copie de rezervă manuală a datelor
Efectuaţi următorii paşi pentru realizarea manuală a copiilor de
rezervă ale datelor:

Comutați la meniul Setări
Selectați submeniul Salvare fișier
Faceți clic pe butonul Export CSV files
Se deschide o fereastră în care puteți selecta
locația de stocare.
Selectaţi locaţia de stocare
Faceți clic pe butonul Salvare
StateMonitor salvează fişierul cu copia de
rezervă în locaţia selectată.

Fişierul cu copia de rezervă este un fişier zip care conţine două
fişiere CSV:

MachineDate.csv
MachineStateHistory.csv

Nu redenumiţi cele două fişiere CSV!

Restabilirea manuală a bazei de date
Dacă baza de date StateMonitor a fost deteriorată, trebuie să o
restabiliți manual.
Pentru a restaura manual baza de date, procedați după cum
urmează:

Pe calea C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat
\backups, căutați folderul cu datele dorite și copiați subfolderul
tncsmdb
Lipiți folderul tncsmdb în folderul
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat (suprascrieți
folderul existent dacă vi se cere)

După restabilirea datelor, este posibil să trebuiască să
reporniți StateMonitor.

Dacă ștergeți folderul tncsmdb din C:\ProgramData\HEIDENHAIN
\StateMonitor\dat, atunci StateMonitor creează o bază de date
nouă și goală la următoarea repornire.

ANUNŢ
Atenţie: Se pot pierde date!
Dacă nu ați creat o copie de rezervă a bazei de
date și ștergeți baza de date curentă din directorul
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat, toate
datele existente vor fi pierdute (de ex., datele mașinii, datele
utilizatorilor etc.)

Efectuaţi regulat o copie de rezervă a bazei de date
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Descărcarea fişierului jurnal
Dacă doriți ajutor din partea Departamentului de service
HEIDENHAIN, este posibil să aveți nevoie de fișierul jurnal
StateMonitor.
Pentru a crea un fișier jurnal, efectuați următorii pași:

Comutați la meniul Setări
Selectați submeniul Salvare fișier
Faceți clic pe butonul Descărcare fișier Log
Se deschide o fereastră în care puteți selecta
locația de stocare.
Selectaţi locaţia de stocare
Faceți clic pe butonul Salvare
StateMonitor salvează fișierul jurnal în locația
selectată.
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9.9 Submeniul Limbă sistem
În submeniul Limbă sistem, puteți selecta limba globală pentru
StateMonitor.

Această funcție este accesibilă numai pentru utilizatorii
cu rol de administrator.

Pentru a seta limba sistemului în StateMonitor, procedați după cum
urmează:

Comutați la meniul Setări
Selectați submeniul Limbă sistem
Pe ecran se va afişa o fereastră contextuală în
care puteţi schimba setările de limbă.
Alegeţi limba din listă.
Faceți clic pe butonul Salvați modificare

Note:
Nu trebuie să reporniţi software-ul pentru a schimba
limba în StateMonitor
În submeniul Setări utilizator, fiecare utilizator își
poate seta limba separat, fără a afecta setarea limbii
globale a sistemului.
Setarea de limbă din submeniul Setări utilizator
suprascrie setarea de limbă globală
Pentru utilizatorii nou creați, setarea pentru limba
utilizatorului este aceeași cu cea pentru limba
sistemului până când acesta selectează altă limbă.

9
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9.10 Submeniul Raportare externă DB
O bază de date externă de raportare (BD) poate fi utilizată pentru
a exporta datele StateMonitor salvate și pentru a le evalua pentru
raportare la nivelul corporației. StateMonitor acceptă sistemele de
baze de date Apache Derby și Microsoft SQL Server.

StateMonitor nu va exporta datele istoricului din baza de
date StateMonitor către baza de date externă.

Această funcție vă permite să utilizați datele mașinii din
StateMonitor în următoarele scopuri:

Corelarea cu datele din sistemele ERP și MES
Furnizarea de date pentru software OEE
Vizualizarea stărilor mașinii în software cu licență

Această funcție este accesibilă numai pentru utilizatorii
cu rol de administrator.

Premisă: serverul are un sistem de bază de date (Apache Derby
sau Microsoft SQL Server)

Pentru conectarea la o bază de date externă, procedați după cum
urmează:

Comutați la meniul Setări
Selectați submeniul Raportare externă DB
Selectați sistemul de bază de date care urmează
să fie utilizat din meniul derulant Bancă de date
Introduceți parametrii conexiunii în funcție de
sistemul de bază de date care va fi utilizat
Faceți clic pe butonul Test pentru a testa
conexiunea la baza de date externă
Faceți clic pe butonul Memorare
StateMonitor salvează configurația pentru
conexiunea cu baza de date externă.

La prima conectare la baza de date, StateMonitor va crea
următoarele tabele:

MAȘINĂ
MAȘINĂ_ALARMĂ
MAȘINĂ_MESAJ
MAȘINĂ_STARE_ISTORIC
PROGRAM_ISTORIC
COMANDĂ
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Parametrii pentru Apache Derby
Dacă selectați Derby drept sistem de bază de date, sunt disponibili
următorii parametri:

Parametru Explicaţie

Bancă de date host Adresa IP sau numele de domeniu al
serverului bazei de date

Bancă de date Port Număr port, de la 0 la 65536
Informaţia nu este obligatorie

Nume bancă de date Informaţii personalizate

Bancă de date utilizator Informaţii personalizate

Parolă bancă de date Informaţii personalizate

Parametrii pentru Server SQL Microsoft
Dacă selectați Server SQL Microsoft drept sistem de bază de date,
sunt disponibili următoarele introduceri:

Parametru Explicaţie

Bancă de date host Adresa IP sau numele de domeniu al
serverului bazei de date

Bancă de date Port Număr port, de la 0 la 65536
Informaţia nu este obligatorie

Nume instanță Informaţii personalizate

Nume bancă de date Informaţii personalizate

Autentificare Windows Activați/dezactivați

Bancă de date utilizator Introducerea este necesară numai
dacă Autentificare Windows este
dezactivată

Parolă bancă de date Introducerea este necesară numai
dacă Autentificare Windows este
dezactivată

9
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9.11 SubmeniulInfo
Submeniul Info conține Informații despre licență și note juridice
privind software-ul.
StateMonitor afişează următoarele informaţii:

Versiunea StateMonitor
Versiunea HEIDENHAIN
Licenţa StateMonitor
Condiţii de licenţă
Tabelul cu note despre licențele open-source
Mai multe informaţii: "Funcțiile din tabele și grafice", Pagina 44

Pentru a accesa submeniul Info, efectuați pașii următori:
Comutați la meniul Setări
Selectați submeniul Info

128 HEIDENHAIN | StateMonitor| Instrucțiuni de utilizare | 10/2018



10
Opțiuni și licențe

software



Opțiuni și licențe software | Opțiuni și licențe software10

10.1 Opțiuni și licențe software
Funcționalitatea StateMonitor poate fi extinsă utilizând opțiuni de
software suplimentare.
Puteți să achiziționați licențe pentru opțiunile de software de la
reprezentantul de vânzări HEIDENHAIN. Și atunci veți primi o cheie
de licență care activează opțiunea software de pe cheia hardware.
Sunt disponibile următoarele opțiuni software:

Opțiune Funcționalitate extinsă ID

1 5 sistemele de control suplimentare ale
mașinii

1220884-01

2 Interfața Modbus 1268670-01

3 Interfața OPC UA 1268673-01

4 JobTerminal 1268674-01

5 Interfața MTConnect 1268675-01

130 HEIDENHAIN | StateMonitor| Instrucțiuni de utilizare | 10/2018



Opțiuni și licențe software | Solicitarea unei licențe

10.2 Solicitarea unei licențe
Puteți solicita o licență de la HEIDENHAIN specificând numărul de
serie. Acest număr de serie este afișat în submeniul Info.

Pentru a accesa submeniul Info, efectuați pașii următori:
Comutați la meniul Setări
Selectați submeniul Info
Apare o prezentare generală
Sunt afișate versiunea programului și numărul de
serie
Contactați o agenție de service HEIDENHAIN
și trimiteți numărul de serie pentru a solicita o
licență pentru produs
Licența este generată de agenția de service
HEIDENHAIN și este trimisă prin e-mail

10
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10.3 Activarea licenței
Pentru a utiliza licența, aceasta trebuie să fie activată pe cheia
hardware.
Procedura depinde de configurația dvs.:

Online: serverul sau PC-ul pe care este instalată aplicația
StateMonitor are acces la Internet:
puteți activa direct licența protejată de cheia hardware.
Mai multe informaţii: "Activarea licenței (online)", Pagina 132
Offline: serverul sau PC-ul pe care este instalată aplicația
StateMonitor nu are acces la Internet:
mai întâi trebuie să solicitați un fișier de solicitare și să-l copiați
pe un PC cu acces la Internet. Utilizând acest fișier de solicitare,
puteți apoi să generați un fișier de actualizare pentru activarea
licenței. Fișierul de actualizare generat pentru această licență
trebuie apoi să fie transferat pe serverul sau PC-ul pe care este
instalată aplicația StateMonitor pentru a putea activa licența
acolo.
Mai multe informaţii: "Activarea licenței (offline)", Pagina 133

Activarea licenței (online)
Pentru a activa licența pe cheia hardware (procedură online),
procedați după cum urmează:

Deschideți următorul URL pe serverul sau PC-ul pe care este
instalată StateMonitor :
www.lc.codemeter.com/54077-02/depot

sau
Faceți clic pe butonul Actualizare licenţă
Este afișat portalul de licența StateMonitor.
Copiați cheia de licență (tichet WIBU) din e-mail în câmpul
Tichet WIBU
Faceți clic pe butonul Înainte
Se deschide o pagină de prezentare generală a licenței.
Faceți clic pe butonul Activați licența
Se deschide pagina cu licențe disponibile.
Faceți clic pe butonul Activați licențele selectate acum și
urmați instrucțiunile de pe pagină
Licența pentru cinci sisteme de control ale mașinii va fi activată
pe cheia hardware.
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Activarea licenței (offline)
Pentru a genera un fișier de solicitare a licenței, efectuați următorii
pași:

Deschideți centrul de control CodeMeter de pe serverul sau PC-
ul pe care este instalată StateMonitor
Faceți clic pe butonul Actualizare licenţă
Se deschide Expertul CmFAS.
Faceți clic pe opțiunea Generare solicitare licență și apoi pe
Înainte
Faceți clic pe opțiunea Extindere licență existentă și apoi pe
Înainte
Faceți clic pe opțiunea DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH și
apoi pe Înainte
Introduceți numele fișierului dorit și calea acestuia și apoi faceți
clic pe Aplicare
Fișierul de solicitare a licenței a fost creat în locația specificată.
Transferați fișierul de solicitare a licenței pe un PC cu acces
Internet (de exemplu, prin utilizarea unui stick USB)

Pentru a genera un fișier de actualizare a licenței, efectuați
următorii pași:

Deschideți următorul URL:
www.lc.codemeter.com/54077-02/depot
Este afișat portalul de licența StateMonitor.
Copiați cheia de licență (tichet WIBU) din e-mail în câmpul
Tichet WIBU
Faceți clic pe butonul Înainte
Se deschide o pagină de prezentare generală a licenței.
Faceți clic pe butonul Activați licența
Faceți clic pe butonul Transfer licență offline și urmați
instrucțiunile de pe pagină
Fișierul de actualizare a licenței a fost creat.
Transferați fișierul de actualizare a licenței pe serverul sau PC-ul
pe care este instalată StateMonitor (de exemplu, prin utilizarea
unui stick USB)

Pentru a activa un fișier de actualizare a licenței, efectuați următorii
pași:

Deschideți centrul de control CodeMeter de pe serverul sau PC-
ul pe care este instalată StateMonitor
Faceți clic pe butonul Actualizare licenţă
Se deschide Expertul CmFAS.
Faceți clic pe opțiunea Import actualizare licență și apoi pe
Înainte
Specificați numele fișierului, inclusiv calea acestuia și apoi faceți
clic pe Aplicare
Fișierul de actualizare a licenței a fost importat.
Licența pentru cinci sisteme de control ale mașinii va fi activată
pe cheia hardware.
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11.1 Meniul SIK
SIK (System Identification Key) conţine licenţa software NC pentru
activarea buclelor de control şi a opţiunilor software
Numărul SIK furnizează sistemului de control o identificare unică.
Înainte de a continua, deschideţi meniul SIK al sistemului de control
pentru a verifica dacă este activată opţiunea 18.

Procedura pe iTNC 530:
Selectaţi modul de operare Programare şi
editare

Apăsaţi tasta MOD
Introduceţi numărul de cod SIK
Apăsaţi tasta ENT
TNC afişează pe ecran meniul SIK.

Dacă există o bifă în dreptul opţiunii 18, interfaţa DNC
HEIDENHAIN este activată pe sistemul de control.
Dacă nu există o bifă în dreptul opţiunii 18, trebuie să activaţi
opţiunea 18.
Mai multe informaţii: "Activarea opţiunii 18", Pagina 138

Pentru a activa o opţiune, aveţi nevoie de numărul SIK
al sistemului dvs. de control. Puteţi găsi numărul SIK în
câmpul Identificator (ID SIK) în secţiunea „Informaţii
SIK” din meniul SIK.

Procedură pentru TNC 640, TNC 620, TNC 320 şi TNC 128:
Selectați modul de operare Programare

Apăsaţi tasta MOD
Introduceţi numărul de cod SIK
Apăsaţi tasta ENT
TNC afişează pe ecran meniul SIK.

Dacă există o bifă în dreptul opţiunii 18, interfaţa DNC
HEIDENHAIN este activată pe sistemul de control.
Dacă nu există o bifă în dreptul opţiunii 18, trebuie să activaţi
opţiunea 18.
Mai multe informaţii: "Activarea opţiunii 18", Pagina 138

Pentru a activa o opţiune, aveţi nevoie de numărul SIK
al sistemului dvs. de control. Puteţi găsi numărul SIK în
câmpul Nr. de serie (SN) în secţiunea „Informaţii SIK”
din meniul SIK.
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Procedură pentru CNC PILOT 640 şi MANUALplus 620:
Selectați modul de operare Organizaţie

Apăsaţi tasta programabilă
Introduceţi numărul de cod SIK
Confirmați cu OK
Sistemul de control comută la submodul Progr.
param. maşină și afișează meniul SIK.

Dacă există o bifă în dreptul opţiunii 18, interfaţa DNC
HEIDENHAIN este activată pe sistemul de control.
Dacă nu există o bifă în dreptul opţiunii 18, trebuie să activaţi
opţiunea 18.
Mai multe informaţii: "Activarea opţiunii 18", Pagina 138

Pentru a activa o opţiune, aveţi nevoie de numărul SIK
al sistemului dvs. de control. Puteţi găsi numărul SIK în
câmpul Nr. de serie (SN) în secţiunea „Informaţii SIK”
din meniul SIK.

11
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11.2 Activarea opţiunii 18
Opţiunea 18 este disponibilă pe sistemele de control HEIDENHAIN,
începând cu următoarele versiuni software:

Control Începând cu versiunea
software

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

Opţiunea nr. 18 activează interfaţa DNC HEIDENHAIN.
DNC înseamnă Distributed Numerical Control. Se foloseşte pentru
integrarea maşinilor-unelte controlate de computer (maşini CNC)
într-o reţea de computere.

Activarea pentru o perioadă de test de 90 de zile
Pentru a activa opţiunea 18 pentru o perioadă de test de 90 de zile,
procedaţi după cum urmează;

Scrieţi numărul SIK al sistemului dvs. de control
Mai multe informaţii: "Meniul SIK", Pagina 136
Contactarea departamentului de service HEIDENHAIN:

Prin e-mail la următoarea adresă:
service.nc-pgm@heidenhain.de
Sau telefonic, la numărul: +49 8669 31-3103

Indicaţi numărul SIK. Apoi veţi primi numărul de cod necesar
pentru activarea opţiunii dorite pentru o perioadă de test de 90
de zile.

Note:
Opţiunile individuale pot fi activate gratuit o singură
dată pentru o perioadă de test de 90 de zile. După
această perioadă de test, activarea este supusă unei
taxe
Este posibilă activarea gratuită a Opţiunii 18 pentru
iTNC 530 începând cu versiunea de software
34049x-04.
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Activare plătită (nelimitată)
Pentru a achiziţiona opţiunea 18 şi a o activa pentru utilizare
nelimitată, procedaţi după cum urmează:

Contactarea HEIDENHAIN:
Prin e-mail la: info@heidenhain.de
Prin datele de contact de pe pagina de întâmpinare:
www.heidenhain.de
Sau prin portalul HEIDENHAIN Klartext:
www.klartext-portal.de

Furnizaţi următoarele informaţii obligatorii:
Numărul SIK al sistemului dvs. de control
Detaliile dvs. de contact
Numărul dvs. de telefon în cazul în care trebuie să vă
contactăm

Departamentul responsabil vă va contacta prompt.
Veţi primi un cod de activare format din cinci cifre.

Procedură
Dacă aţi primit codul de activare, efectuaţi următorii paşi:

Deschideţi meniul SIK 
Mai multe informaţii: "Meniul SIK", Pagina 136
Plasaţi cursorul pe Opţiunea 18

Apăsaţi tasta programabilă SETARE OPŢIUNE
Apare o fereastră contextuală pentru
introducerea codului de activare.
Introduceţi codul de activare
Confirmaţi cu OK.
Apoi opţiunea 18 este activată pe sistemul de
control şi în meniul SIK.
Reporniţi sistemul de control, dacă este necesar
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11.3 Integrare în reţea
StateMonitor poate fi utilizată numai dacă sistemele de control ale
mașinii au fost integrate în rețea.
Sistemele de control HEIDENHAIN standard sunt dotate cu un card
Ethernet. Acesta vă permite să conectaţi sistemele de control la
reţea drept clienţi.

Sistemele de control trebuie configurate de către un
specialist.

Pentru iTNC 530 cu versiunile software
înainte de 34049x-05:
Dacă schimbaţi adresa IP a TNC, sistemul de control va
reporni automat.

Integrarea în reţea folosind adrese IP fixe
Dacă adresele IP nu sunt obţinute dinamic de la un server DHCP,
adresele IP fixe dintr-o subreţea trebuie introduse în interfaţa de
configurare a sistemelor de control.
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iTNC 530 începând cu versiunea software 34049x-04
(HEROS 4)
Pentru a integra sistemul de control în reţeaua companiei printr-o
adresă IP fixă, procedaţi după cum urmează:

Selectaţi modul de operare Programare şi
editare

Apăsaţi tasta MOD
Introduceţi numărul de cod NET123
Apăsaţi tasta ENT

Apăsaţi tasta programabilă DEFINIRE REŢEA
Sistemul de control afişează ecranul de
configurare a reţelei principale
Introduceţi următoarele informaţii în coloanele:

Setare Semnificaţie Introducere

ADDRESS Introduceţi adresa IP a sistemului de
control

Patru valori numerice separate de puncte
de ex., 160.1.180.20

MASK MASCA DE SUBREŢEA ajută la diferenţi-
erea între ID-ul de reţea şi ID-ul gazdei din
reţea.

Patru valori numerice separate de puncte.
Întrebaţi specialistul în reţele ce valori
trebuie introduse
de ex., 255.255.0.0

BROADCAST Adresa de difuzare a sistemului de control
este necesară numai dacă diferă de
setarea standard. Setarea implicită este
alcătuită din ID-ul de reţea şi ID-ul gazdei,
pentru care toţi biţii sunt setaţi la 1.

de ex., 160.1.255.255

ROUTER Adresa de Internet pentru router-ul presta-
bilit.
Introduceţi adresa de Internet numai dacă
reţeaua dvs. este alcătuită din mai multe
subreţele.

Patru valori numerice separate de puncte.
Întrebaţi specialistul în reţele ce valori
trebuie introduse
de ex., 160.1.0.2

HOST Numele sub care TNC se identifică în reţea de ex., iTNC530_machine1

DOMAIN Numele de domeniu al reţelei companiei
dvs.

Dacă este necesar, întrebaţi specialistul în
reţele

NAMESERVER Adresa de reţea a serverului domeniului Dacă este necesar, întrebaţi specialistul în
reţele

Mai multe informaţii: Manualul utilizatorului pentru
programare conversaţională HEIDENHAIN iTNC 530
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iTNC 530 începând cu versiunea software 34049x-05
(HEROS 4)
Pentru a integra sistemul de control în reţeaua companiei printr-o
adresă IP fixă, procedaţi după cum urmează:

Selectaţi modul de operare Programare şi
editare

Apăsaţi tasta MOD
Introduceţi numărul de cod NET123
Apăsaţi tasta ENT

Apăsaţi tasta programabilă DEFINIRE REŢEA
Apoi sistemul de control afişează o fereastră
contextuală pentru setările reţelei.
Faceți clic pe butonul Configuraţie
Apoi sistemul de control afişează o fereastră
contextuală pentru configurarea interfeţei.
Introduceţi informaţiile din tabelul de mai jos în
fereastra contextuală
Apăsaţi butonul OK

Setare Semnificaţie Introducere

Status Interfaţă activă Caseta trebuie să fie bifată

Nume: Numele interfeţei (Lăsaţi-l neschimbat)

Conectare
priză:

Denumirea conectorului: X26 (Lăsaţi-l neschimbat)

Adresă IP Adresa IP a sistemului de control Selectați opțiunea Setare manuală adresă IP

Adresă: Introduceţi adresa IP a sistemului de
control

Patru valori numerice separate de puncte, de
ex., 160.1.180.20

Mască subreţea Opțiunea Mască subreţea servește la
diferențierea ID-ului de rețea și a ID-ului
gazdei din rețea.
Introduceți Mască subreţea

Patru valori numerice separate de puncte, de
ex., 255.255.0.0
Dacă este necesar, întrebaţi specialistul în
reţele care este valoarea corectă

Mai multe informaţii: Manualul utilizatorului pentru
programare conversaţională HEIDENHAIN iTNC 530
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iTNC 530 începând cu versiunea software 60642x-04
(HEROS 5) cu HSCI
Pentru a integra sistemul de control în reţeaua companiei printr-o
adresă IP fixă, procedaţi după cum urmează:

Conectaţi sistemul de control la reţeaua companiei prin cablul
de reţea

Selectaţi modul de operare Programare şi
editare

Apăsaţi tasta MOD
Introduceţi numărul de cod NET123
Apăsaţi tasta ENT

Apăsaţi tasta programabilă DEFINIRE REŢEA
Sistemul de control afişează o fereastră
contextuală pentru setările reţelei.
În fila Nume computer, introduceți numele
computerului sub care este afișat sistemul de
control în rețeaua companiei
Comutați la fila Interfeţe
Selectaţi interfaţa (eth0)
Faceți clic pe butonul Configuraţie
Apoi sistemul de control afişează o fereastră
contextuală pentru configurarea interfeţei.
În fila Setări a ferestrei contextuale, introduceți
informațiile din tabelul de mai jos
Apăsaţi butonul OK

Setare Semnificaţie Introducere

Stare Interfaţă activă Caseta trebuie să fie bifată

Nume: Numele interfeţei (Lăsaţi-l neschimbat)

Conectare
priză:

Denumirea conectorului: X26 (Lăsaţi-l neschimbat)

Adresă IP Adresa IP a sistemului de control Selectați opțiunea Setare manuală adresă IP

Adresă: Introduceţi adresa IP a sistemului de
control

Patru valori numerice separate de puncte, de
ex., 160.1.180.20

Mască subreţea Opțiunea Mască subreţea servește la
diferențierea ID-ului de rețea și a ID-ului
gazdei din rețea.
Introduceți Mască subreţea

Patru valori numerice separate de puncte, de
ex., 255.255.0.0
Dacă este necesar, întrebaţi specialistul în
reţele care este valoarea corectă
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Sistemul de control poate avea două interfeţe de reţea. Fiecare
interfaţă de reţea are propria adresă IP.
Dacă există două interfețe de rețea, sistemele de control
HEIDENHAIN le pre-alocă după cum urmează:

X26 pentru conexiunea la rețeaua locală a companiei
(conexiune la StateMonitor)
X116 pentru uzul exclusiv intern al mașinii

Consultaţi manualul maşinii.
Producătorul mașinii-unelte poate defini o altă alocare
a interfețelor de rețea care au fost predefinite de
HEIDENHAIN.

ANUNŢ
Atenţie: Defecţiune!
Dacă schimbaţi adresa IP a interfeţei interne a maşinii-unelte,
întrerupeţi comunicarea cu alte componente ale maşinii-unelte şi
puteţi cauza defectarea sistemului de control.

Nu schimbaţi setările pentru interfaţa de uz intern a maşinii
unelte

Mai multe informaţii: Manualul utilizatorului pentru
programare conversaţională HEIDENHAIN iTNC 530
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TNC 620 cu versiunea software 34056x (HEROS 4) şi
TNC 320 cu versiunea software 34055x (HEROS 4)
Pentru a integra sistemul de control în reţeaua companiei printr-o
adresă IP fixă, procedaţi după cum urmează:

Conectaţi sistemul de control la reţeaua companiei prin cablul
de reţea

Selectați modul de operare Programare

Apăsaţi tasta MOD
Introduceţi numărul de cod NET123
Apăsaţi tasta soft OK

Apăsaţi tasta Program Management

Apăsaţi tasta programabilă Reţea

Apăsaţi tasta programabilă Configurare reţea
Apoi sistemul de control afişează o fereastră
contextuală pentru setările reţelei.
În câmpul Nume gazdă, introduceți numele
computerului sub care este afișat sistemul de
control în rețeaua companiei
Selectați NU pentru Asistenţă DHCP
Apăsaţi tasta ENT
Apoi sistemul de control afișează fereastra
contextuală Setări de reţea.
Introduceţi informaţiile din tabelul de mai jos în
fereastra contextuală
Apăsaţi butonul OK

11

HEIDENHAIN | StateMonitor| Instrucțiuni de utilizare | 10/2018 145



Integrare în reţea | Integrare în reţea11

Setare Semnificaţie Introducere

Adresă IP Adresa IP a sistemului de control Patru valori numerice separate de puncte,
de ex., 160.1.180.20

Mască subreţea Opțiunea Mască subreţea servește la
diferențierea ID-ului de rețea și a ID-ului
gazdei din rețea.
Introduceți Mască subreţea

Patru valori numerice separate de puncte,
de ex., 255.255.0.0
Dacă este necesar, întrebaţi specialistul în
reţele care este valoarea corectă

Difuzare Adresa de difuzare a sistemului de control
este necesară numai dacă diferă de
setarea standard. Setarea implicită este
alcătuită din ID-ul de reţea şi ID-ul gazdei,
pentru care toţi biţii sunt setaţi la 1.

de ex., 160.1.255.255

Router Adresa de Internet pentru router-ul presta-
bilit.
Introduceţi adresa de Internet numai dacă
reţeaua dvs. este alcătuită din mai multe
subreţele.

Patru valori numerice separate de puncte,
de ex., 160.1.0.2
Dacă este necesar, întrebaţi specialistul în
reţele care este valoarea corectă

Schimbarea setărilor reţelei duc la repornirea sistemului
de control.
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TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128 (HEROS 5)
Pentru a integra sistemul de control în reţeaua companiei printr-o
adresă IP fixă, procedaţi după cum urmează:

Conectaţi sistemul de control la reţeaua companiei prin cablul
de reţea

Selectați modul de operare Programare

Apăsaţi tasta MOD
Introduceţi numărul de cod NET123
Apăsaţi tasta soft OK

Apăsaţi tasta Program Management

Apăsați tasta programabilă REŢEA

Apăsaţi tasta soft CONFIG. REŢEA
Sistemul de control afişează o fereastră
contextuală pentru setările reţelei.
În fila Nume computer, introduceți numele
computerului sub care este afișat sistemul de
control în rețeaua companiei
Comutați la fila Interfeţe
Selectaţi interfaţa (eth0)
Faceți clic pe butonul Configuraţie
Apoi sistemul de control afişează o fereastră
contextuală pentru configurarea interfeţei.
Introduceţi informaţiile din tabelul de mai jos în
fereastra contextuală
Apăsaţi butonul OK

Setare Semnificaţie Introducere

Stare Interfaţă activă Caseta trebuie să fie bifată

Nume: Numele interfeţei (Lăsaţi-l neschimbat)

Conectare
priză:

Denumirea conectorului: X26 (Lăsaţi-l neschimbat)

Adresă IP Adresa IP a sistemului de control Selectați opțiunea Setare manuală adresă IP

Adresă: Introduceţi adresa IP a sistemului de
control

Patru valori numerice separate de puncte, de
ex., 160.1.180.20

Mască subreţea Opțiunea Mască subreţea servește la
diferențierea ID-ului de rețea și a ID-ului
gazdei din rețea.
Introduceți Mască subreţea

Patru valori numerice separate de puncte, de
ex., 255.255.0.0
Dacă este necesar, întrebaţi specialistul în
reţele care este valoarea corectă
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Sistemul de control poate avea două interfeţe de reţea. Fiecare
interfaţă de reţea are propria adresă IP.
Dacă există două interfețe de rețea, sistemele de control
HEIDENHAIN le pre-alocă după cum urmează:

X26 pentru conexiunea la rețeaua locală a companiei
(conexiune la StateMonitor)
X116 pentru uzul exclusiv intern al mașinii

Consultaţi manualul maşinii.
Producătorul mașinii-unelte poate defini o altă alocare
a interfețelor de rețea care au fost predefinite de
HEIDENHAIN.

ANUNŢ
Atenţie: Defecţiune!
Dacă schimbaţi adresa IP a interfeţei interne a maşinii-unelte,
întrerupeţi comunicarea cu alte componente ale maşinii-unelte şi
puteţi cauza defectarea sistemului de control.

Nu schimbaţi setările pentru interfaţa de uz intern a maşinii
unelte

Mai multe informaţii: Manualul de utilizare pentru
programare conversaţională TNC 640 / TNC 620 /
TNC 320 / TNC 128
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CNC PILOT 640 începând cu versiunea software
688946-01 (HEROS 5)
Pentru a integra sistemul de control în reţeaua companiei printr-o
adresă IP fixă, procedaţi după cum urmează:

Conectaţi sistemul de control la reţeaua companiei prin cablul
de reţea

Comutați la modul de operare Organizaţie

Apăsaţi tasta programabilă
Introduceţi numărul de cod NET123
Apăsaţi butonul OK
Apăsați tasta programabilă Transfer

Apăsați tasta programabilă Conexiuni

Apăsați tasta programabilă Config. rețea
Sistemul de control afişează o fereastră
contextuală pentru setările reţelei.
În fila Nume computer, introduceți numele
computerului sub care este afișat sistemul de
control în rețeaua companiei
Comutați la fila Interfeţe
Selectaţi interfaţa (eth0)
Faceți clic pe butonul Configuraţie
Apoi sistemul de control afişează o fereastră
contextuală pentru configurarea interfeţei.
Introduceţi informaţiile din tabelul de mai jos în
fereastra contextuală
Apăsaţi butonul OK

Setare Semnificaţie Introducere

Stare Interfaţă activă Caseta trebuie să fie bifată

Nume: Numele interfeţei (Lăsaţi-l neschimbat)

Conectare
priză:

Denumirea conectorului: X26 (Lăsaţi-l neschimbat)

Adresă IP Adresa IP a sistemului de control Selectați opțiunea Setare manuală adresă IP

Adresă: Introduceţi adresa IP a sistemului de
control

Patru valori numerice separate de puncte, de
ex., 160.1.180.20

Mască subreţea Opțiunea Mască subreţea servește la
diferențierea ID-ului de rețea și a ID-ului
gazdei din rețea.
Introduceți Mască subreţea

Patru valori numerice separate de puncte, de
ex., 255.255.0.0
Dacă este necesar, întrebaţi specialistul în
reţele care este valoarea corectă
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Sistemul de control poate avea două interfeţe de reţea. Fiecare
interfaţă de reţea are propria adresă IP.
Dacă există două interfețe de rețea, sistemele de control
HEIDENHAIN le pre-alocă după cum urmează:

X26 pentru conexiunea la rețeaua locală a companiei
(conexiune la StateMonitor)
X116 pentru uzul exclusiv intern al mașinii

Consultaţi manualul maşinii.
Producătorul mașinii-unelte poate defini o altă alocare
a interfețelor de rețea care au fost predefinite de
HEIDENHAIN.

ANUNŢ
Atenţie: Defecţiune!
Dacă schimbaţi adresa IP a interfeţei interne a maşinii-unelte,
întrerupeţi comunicarea cu alte componente ale maşinii-unelte şi
puteţi cauza defectarea sistemului de control.

Nu schimbaţi setările pentru interfaţa de uz intern a maşinii
unelte

Mai multe informaţii: Manualul utilizatorului
CNC PILOT 640 începând cu versiunea software
68894x-04
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MANUALplus 620 începând cu versiunile software
548328-05 şi 54843x-01 (HEROS 5)
Pentru a integra sistemul de control în reţeaua companiei printr-o
adresă IP fixă, procedaţi după cum urmează:

Conectaţi sistemul de control la reţeaua companiei prin cablul
de reţea

Comutați la modul de operare Organizaţie

Apăsaţi tasta programabilă
Introduceţi numărul de cod NET123
Apăsaţi butonul OK
Apăsați tasta programabilă Transfer

Apăsați tasta programabilă Conexiuni

Apăsați tasta programabilă Reţea
Sistemul de control afișează fereastra
contextuală Conexiune de reţea.
Apăsați tasta programabilă Config.
Sistemul de control afișează fereastra
contextuală Configuraţie reţea.
Introduceţi informaţiile din tabelul de mai jos în
fereastra contextuală
Apăsaţi tasta programabilă Salvare
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Setare Semnificaţie Introducere

Nume control Numele sub care sistemul de control este
vizibil în reţea

de ex., MANUALplus620

DHCP OPRIT: Sistemul de control are o adresă IP
fixă în reţea.
PORNIT: Sistemul de control obţine
automat următoarele date de la un server
DHCP:

Adresă IP
Mască subreţea
Difuzare
Poartă

OPRIT

Adresă IP Adresa IP a sistemului de control Patru valori numerice separate de puncte,
de ex., 192.168.000.000

Mască subreţea Opțiunea Mască subreţea servește la
diferențierea ID-ului de rețea și a ID-ului
gazdei din rețea.
Introduceți Mască subreţea

Patru valori numerice separate de puncte,
de ex., 255.255.255.0
Dacă este necesar, întrebaţi specialistul în
reţele care este valoarea corectă

Difuzare Adresa de difuzare a sistemului de control
este necesară numai dacă diferă de
setarea standard. Setarea implicită este
alcătuită din ID-ul de reţea şi ID-ul gazdei,
pentru care toţi biţii sunt setaţi la 1.

Patru valori numerice separate de puncte,
de ex., 255.255.255.0
Dacă este necesar, întrebaţi specialistul în
reţele care este valoarea corectă

Poartă Adresa IP a porţii implicite trebuie introdusă
numai dacă folosiţi mai mult de o reţea.

Patru valori numerice separate de puncte,
de ex., 192.168.000.254
Dacă este necesar, întrebaţi specialistul în
reţele care este valoarea corectă

Mai multe informaţii: Manualul utilizatorului
MANUALplus 620 începând cu versiunile software
548328-05 şi 54843x-01
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Integrarea în reţea prin DHCP
În reţelele marii, clienţii sunt conectaţi de obicei la reţea prin DHCP.
DHCP înseamnă Dynamic Host Configuration Protocol.
DHCP este un protocol de comunicare sau un protocol Internet
utilizat de servere pentru a aloca configuraţia reţelei la clienţi.
Clienţii obţine automat adresele IP şi alţi parametri de la un
server DHCP.
Un client este un dispozitiv terminal care solicită servicii de la un
server printr-o reţea.
O reţea cu mai mulţi clienţi decât adrese IP disponibile poate
funcţiona, utilizând conexiunea DHCP, cu mai puţine adrese IP
deoarece nu toţi clienţii sunt autentificaţi în acelaşi timp. Acest
lucru împiedică blocarea adreselor IP de către clienţii care nu sunt
autentificaţi. Adresele IP disponibile sunt alocate dinamic la clienţii
autentificaţi în reţea.

Conexiunea DHCP este o funcţie FCL 2.
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iTNC 530 începând cu versiunea software 34049x-04
(HEROS 4)
Pentru a integra sistemul de control în reţeaua companiei prin
DCHP, procedaţi după cum urmează:

Selectaţi modul de operare Programare şi
editare

Apăsaţi tasta MOD
Introduceţi numărul de cod NET123
Apăsaţi tasta ENT

Apăsaţi tasta programabilă DEFINIRE REŢEA
Sistemul de control afişează ecranul de
configurare a reţelei principale
Introduceţi următoarele informaţii în coloanele:

Setare Semnificaţie Introducere

ADDRESS Sistemul de control obţine adresa IP de la
un server DHCP.

DHCP

MASK Sistemul de control obţine MASCA DE
SUBREŢEA de la un server DHCP.

(Lăsaţi-l necompletat)

BROADCAST Sistemul de control obţine adresa de trans-
mitere de la un server DHCP.

(Lăsaţi-l necompletat)

ROUTER Adresa de Internet pentru router-ul presta-
bilit

Introduceţi adresa de Internet numai dacă
reţeaua dvs. este alcătuită din mai multe
subreţele.

HOST Numele sub care TNC se identifică în reţea Introduceţi numele computerului

DOMAIN Numele de domeniu al reţelei companiei
dvs.

DHCP

NAMESERVER Alocarea dinamică a adresei serverului
domeniului

(Lăsaţi-l necompletat)

Mai multe informaţii: Manualul utilizatorului pentru
programare conversaţională HEIDENHAIN iTNC 530
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iTNC 530 începând cu versiunea software 34049x-05
(HEROS 4)
Pentru a integra sistemul de control în reţeaua companiei prin
DCHP, procedaţi după cum urmează:

Selectaţi modul de operare Programare şi
editare

Apăsaţi tasta MOD
Introduceţi numărul de cod NET123
Apăsaţi tasta ENT

Apăsaţi tasta programabilă DEFINIRE REŢEA
Sistemul de control afişează o fereastră
contextuală pentru setările reţelei.
În fila Nume computer, introduceți numele
computerului sub care este afișat sistemul de
control în rețeaua companiei
Selectați fila Interfeţe și faceți clic pe butonul
Configuraţie
Apoi sistemul de control afişează o fereastră
contextuală pentru configurarea interfeţei.
Introduceţi următoarele informaţii în fereastra
contextuală:

Setare Semnificaţie Introducere

Stare Interfaţă activă Caseta trebuie să fie bifată

Nume: Numele interfeţei (Lăsaţi-l neschimbat)

Conectare priză: Denumirea conectorului: X26 (Lăsaţi-l neschimbat)

Adresă IP Adresa IP a sistemului de control Selectați opțiunea Procurare automată
adresă IP (DHCP)

Adresă: Sistemul de control obţine automat adresa IP de la un server DHCP.

Mască subreţea: Sistemul de control obţine automat masca de subreţea de la un server DHCP.

Mai multe informaţii: Manualul utilizatorului pentru
programare conversaţională HEIDENHAIN iTNC 530
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iTNC 530 începând cu versiunea software 60642x-04
(HEROS 5) cu HSCI
Pentru a integra sistemul de control în reţeaua companiei prin
DCHP, procedaţi după cum urmează:

Conectaţi sistemul de control la reţeaua companiei prin cablul
de reţea

Selectaţi modul de operare Programare şi
editare

Apăsaţi tasta MOD
Introduceţi numărul de cod NET123
Apăsaţi tasta ENT

Apăsaţi tasta programabilă DEFINIRE REŢEA
Sistemul de control afişează o fereastră
contextuală pentru setările reţelei.
În fila Nume computer, introduceți numele
computerului sub care este afișat sistemul de
control în rețeaua companiei
Comutați la fila Interfeţe
Selectaţi interfaţa (eth0)
Faceți clic pe butonul Configuraţie
Apoi sistemul de control afişează o fereastră
contextuală pentru configurarea interfeţei.
În fila Setări a ferestrei contextuale introduceți
următoarele informații:

Setare Semnificaţie Introducere

Stare Interfaţă activă Caseta trebuie să fie bifată

Nume: Numele interfeţei (Lăsaţi-l neschimbat)

Conectare priză: Denumirea conectorului: X26 (Lăsaţi-l neschimbat)

Adresă IP Adresa IP a sistemului de control Selectați opțiunea Procurare automată
adresă IP (DHCP)

Adresă: Sistemul de control obţine automat adresa IP de la un server DHCP.
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Setare Semnificaţie Introducere

Mască subreţea: Opţiunea mască subreţea serveşte la diferenţierea ID-ului de reţea şi a ID-uluiu gazdei
din reţea.
Sistemul de control obţine automat masca de subreţea.

Domain Name
Server (DNS)

Opțiunea Procurare automată DNS:
TNC obţine automat adresa IP pentru serverul de nume de domeniu.
Opțiunea Configurare manuală DNS:
Introduceţi manual adresa IP a serverului şi a numelui de domeniu.

Gateway implicit Opțiunea Procurare automată gateway implicit:
TNC obţine automat adresa IP pentru poarta implicită.
Opțiunea Configurare manuală gateway implicit:
Introduceţi manual adresele IP ale porţii implicite

Aplicați modificările cu butonul OK sau eliminați-le cu butonul
Anulare

Sistemul de control poate avea două interfeţe de reţea. Fiecare
interfaţă de reţea are propria adresă IP.
Dacă există două interfețe de rețea, sistemele de control
HEIDENHAIN le pre-alocă după cum urmează:

X26 pentru conexiunea la rețeaua locală a companiei
(conexiune la StateMonitor)
X116 pentru uzul exclusiv intern al mașinii

Consultaţi manualul maşinii.
Producătorul mașinii-unelte poate defini o altă alocare
a interfețelor de rețea care au fost predefinite de
HEIDENHAIN.

ANUNŢ
Atenţie: Defecţiune!
Dacă schimbaţi adresa IP a interfeţei interne a maşinii-unelte,
întrerupeţi comunicarea cu alte componente ale maşinii-unelte şi
puteţi cauza defectarea sistemului de control.

Nu schimbaţi setările pentru interfaţa de uz intern a maşinii
unelte

Mai multe informaţii: Manualul utilizatorului pentru
programare conversaţională HEIDENHAIN iTNC 530

11

HEIDENHAIN | StateMonitor| Instrucțiuni de utilizare | 10/2018 157



Integrare în reţea | Integrare în reţea11

TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128
Pentru a integra sistemul de control în rețeaua companiei prin
DCHP, procedați după cum urmează:

Conectați sistemul de control la rețeaua companiei prin cablul
de rețea

Selectați modul de operare Programare

Apăsați tasta MOD
Introduceți numărul de cod NET123
Apăsați tasta programabilă OK

Apăsați tasta Program Management
Apăsați tasta programabilă NET

Apăsați tasta programabilă Configurare rețea
Sistemul de control afișează fereastra
contextuală Configurație rețea.
În fila Nume computer, introduceți numele
computerului sub care este afișat sistemul de
control în rețeaua companiei
Comutați la fila Interfeţe
Selectați interfața (eth0)
Faceți clic pe butonul Configuraţie
Apoi sistemul de control afișează o fereastră
contextuală pentru configurarea interfeței.
Introduceți următoarele informații în fereastra
contextuală:

Setare Semnificaţie Introducere

Stare Interfață activă Caseta trebuie să fie bifată

Nume: Numele interfeței (Lăsați-l neschimbat)

Conectare priză: Denumirea conectorului: X26 (Lăsați-l neschimbat)

Adresă IP Adresa IP a sistemului de control Selectați opțiunea Procurare automată
adresă IP (DHCP)

Adresă: Sistemul de control obține automat adresa IP de la un server DHCP.
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Setare Semnificaţie Introducere

Mască subreţea: Opțiunea mască subrețea servește la diferențierea ID-ului de rețea și a ID-ului gazdei din
rețea.
Sistemul de control obține automat masca de subrețea.

Domain Name
Server (DNS)

Opțiunea Procurare automată DNS:
TNC obține automat adresa IP pentru serverul de nume de domeniu.
Opțiunea Configurare manuală DNS:
Introduceți manual adresa IP a serverului și a numelui de domeniu.

Gateway implicit Opțiunea Procurare automată gateway implicit:
TNC obține automat gateway-ul implicit.
Opțiunea Configurare manuală gateway implicit:
Introduceți manual adresele IP ale gateway-ului implicit.

Aplicați modificările cu butonul OK sau eliminați-le cu butonul
Anulare

Sistemul de control poate avea două interfeţe de reţea. Fiecare
interfaţă de reţea are propria adresă IP.
Dacă există două interfețe de rețea, sistemele de control
HEIDENHAIN le pre-alocă după cum urmează:

X26 pentru conexiunea la rețeaua locală a companiei
(conexiune la StateMonitor)
X116 pentru uzul exclusiv intern al mașinii

Consultaţi manualul maşinii.
Producătorul mașinii-unelte poate defini o altă alocare
a interfețelor de rețea care au fost predefinite de
HEIDENHAIN.

ANUNŢ
Atenţie: Defecţiune!
Dacă schimbaţi adresa IP a interfeţei interne a maşinii-unelte,
întrerupeţi comunicarea cu alte componente ale maşinii-unelte şi
puteţi cauza defectarea sistemului de control.

Nu schimbaţi setările pentru interfaţa de uz intern a maşinii
unelte

Informații suplimentare: Manualul utilizatorului pentru
programare conversațională TNC 640 / TNC 620 /
TNC 320 / TNC 128 începând cu versiunea software
34059x-06

11
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CNC PILOT 640 începând cu versiunea software
688946-01 (HEROS 5)
Pentru a integra sistemul de control în reţeaua companiei prin
DCHP, procedaţi după cum urmează:

Conectaţi sistemul de control la reţeaua companiei prin cablul
de reţea

Comutați la modul de operare Organizaţie

Apăsaţi tasta programabilă
Introduceţi numărul de cod NET123
Apăsaţi butonul OK
Apăsaţi tasta programabilă Transfer

Apăsaţi tasta programabilă Conexiuni

Apăsaţi tasta programabilă Config. reţea
Sistemul de control afişează o fereastră
contextuală pentru setările reţelei.
În fila Nume computer, introduceți numele
computerului sub care este afișat sistemul de
control în rețeaua companiei
Comutați la fila Interfeţe
Selectaţi interfaţa (eth0)
Faceți clic pe butonul Configuraţie
Apoi sistemul de control afişează o fereastră
contextuală pentru configurarea interfeţei.
Introduceţi următoarele informaţii în fereastra
contextuală:

Setare Semnificaţie Introducere

Stare Interfaţă activă Caseta trebuie să fie bifată

Nume: Numele interfeţei (Lăsaţi-l neschimbat)

Conectare priză: Denumirea conectorului: X26 (Lăsaţi-l neschimbat)

Adresă IP Adresa IP a sistemului de control Selectați opțiunea Procurare automată
adresă IP (DHCP)

Adresă: Sistemul de control obţine automat adresa IP de la un server DHCP.

Mască subreţea: Opţiunea mască subreţea serveşte la diferenţierea ID-ului de reţea şi a ID-uluiu gazdei
din reţea.
Sistemul de control obţine automat masca de subreţea.

Aplicați modificările cu butonul OK sau eliminați-le cu butonul
Anulare
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Sistemul de control poate avea două interfeţe de reţea. Fiecare
interfaţă de reţea are propria adresă IP.
Dacă există două interfețe de rețea, sistemele de control
HEIDENHAIN le pre-alocă după cum urmează:

X26 pentru conexiunea la rețeaua locală a companiei
(conexiune la StateMonitor)
X116 pentru uzul exclusiv intern al mașinii

Consultaţi manualul maşinii.
Producătorul mașinii-unelte poate defini o altă alocare
a interfețelor de rețea care au fost predefinite de
HEIDENHAIN.

ANUNŢ
Atenţie: Defecţiune!
Dacă schimbaţi adresa IP a interfeţei interne a maşinii-unelte,
întrerupeţi comunicarea cu alte componente ale maşinii-unelte şi
puteţi cauza defectarea sistemului de control.

Nu schimbaţi setările pentru interfaţa de uz intern a maşinii
unelte

Mai multe informaţii: Manualul utilizatorului
CNC PILOT 640 începând cu versiunea software
68894x-04

11
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MANUALplus 620 începând cu versiunile software
548328-05 şi 54843x-01 (HEROS 5)
Pentru a integra sistemul de control în reţeaua companiei prin
DCHP, procedaţi după cum urmează:

Conectaţi sistemul de control la reţeaua companiei prin cablul
de reţea

Comutați la modul de operare Organizaţie

Apăsaţi tasta programabilă
Introduceţi numărul de cod NET123
Apăsaţi butonul OK
Apăsaţi tasta programabilă Transfer

Apăsaţi tasta programabilă Conexiuni

Apăsaţi tasta programabilă Reţea
Sistemul de control afișează fereastra
contextuală Conexiune de reţea.
Apăsaţi tasta programabilă Config.
Sistemul de control afișează fereastra
contextuală Configuraţie reţea.
Introduceţi informaţiile din tabelul de mai jos în
fereastra contextuală
Apăsaţi tasta programabilă Salvare

Setare Semnificaţie Introducere

Nume control Numele sub care sistemul de control este
vizibil în reţea

de ex., MANUALplus620

DHCP OPRIT: Sistemul de control are o adresă IP
fixă în reţea.
PORNIT: Sistemul de control obţine
automat următoarele date de la un server
DHCP:

Adresă IP
Mască subreţea
Difuzare
Poartă

ACTIVAT

Mai multe informaţii: Manualul utilizatorului
MANUALplus 620 începând cu versiunile software
548328-05 şi 54843x-01
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12.1 Parametrii mașinii specifici sistemului
de control

StateMonitor acceptă conectarea atât la sistemele de control
HEIDENHAIN, cât și la sisteme de control terțe.
La crearea unei mașini noi în StateMonitor, asigurați-vă că ați
setat parametrii mașinii care sunt necesari pentru conectare, din
secțiunea Setări specifice mașinilor. Parametrii disponibili depind
de tipul sistemului de control selectat.
Mai multe informaţii: "Introduceți mașina", Pagina 113
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12.2 Parametrii pentru sistemele de control
HEIDENHAIN

Sistemele de control ale mașinii
Puteți utiliza StateMonitor cu următoarele sisteme de control
HEIDENHAIN:

Control Începând cu versiunea
software

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

La crearea unei mașini noi cu un sistem de control HEIDENHAIN,
puteți seta următorii parametri ai mașinii din secțiunea Setări
specifice mașinilor:

Parolă PLC
Înregistrare override (numai cu iTNC 530)

12
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Setări pentru Parolă PLC
Așa cum sugerează și numele, parola PLC este necesară pentru
accesul la PLC: dacă permiteți accesul la PLC, StateMonitor citește
starea de depășire a avansului rapid și poate face diferența între
blocurile NC cu rată de avans și blocurile NC cu avans rapid.

Dacă permiteți accesul la PLC, graficul Program
analysis  va include bara de stare FMAX.
Mai multe informaţii: "Graficul Program analysis",
Pagina 74

StateMonitor are doar acces de citire la PLC deoarece
are rolul de a evalua datele mașinii.

Dacă selectați un sistem de control diferit de iTNC 530 din Tip,
opțiunea Parolă PLC va fi disponibilă în Setări specifice mașinilor:

Opţiune Semnificaţie

PLC standard PLC este protejat de Parolă PLC implicită
Accesul are loc automat

No PLC Lipsă acces pentru PLC

Dacă producătorul mașinii-unelte
folosește o Parolă PLC zilnică,
selectați No PLC.

PLC producător
mașini unelte

Producătorul mașinii-unelte a definit o
Parolă PLC personalizată (nu pentru iTNC
530)
Dacă aveți nevoie de această parolă,
contactați producătorul mașinii-unelte și
introduceți parola în câmpul de introducere

Opțiunile PLC standard sau OEM PLCPLC producător mașini
unelte
Dacă selectați PLC standard sau PLC producător mașini unelte,
StateMonitor va face diferența între opțiunile următoare când
afișează stările mașinii în timpul execuției blocului:

Bloc NC cu rată de avans
Bloc NC cu avans rapid
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Blocul NC cu rată de avans este activ
Dacă este activ un bloc NC cu rată de avans, afișajul stării mașinii
este independent de setarea depășirii avansului rapid.
StateMonitor afișează starea galbenă a mașinii dacă depășirea
pentru rata de avans = 0%. Starea mașinii devine verde deschis
dacă depășirea ratei de avans > 0% și < 100%. Dacă depășirea
ratei de avans este de ≥ 100%, starea mașinii devine verde închis.

Depășire avans rapid
FMAX

Suprascr. rată avans
F = 0%

Suprascr. rată avans
0% < F < 100%

Suprascr. rată avans
F ≥ 100%

FMAX = 0% Stare mașină:
galben

Stare mașină:
verde deschis

Stare mașină:
verde închis

0% < FMAX < 100% Stare mașină:
galben

Stare mașină:
verde deschis

Stare mașină:
verde închis

FMAX ≥ 100% Stare mașină:
galben

Stare mașină:
verde deschis

Stare mașină:
verde închis

Blocul NC cu avans rapid este activ
Dacă este activ un bloc NC cu avans rapid, afișajul stării mașinii
este independent de setarea de depășire a ratei de avans.
StateMonitor afișează starea galbenă a mașinii dacă depășirea
avansului rapid = 0%. Starea mașinii devine verde deschis dacă
depășirea avansului rapid > 0% și < 100%. Dacă depășirea
avansului rapid este de ≥ 100%, starea mașinii devine verde închis.

Depășire avans rapid
FMAX

Suprascr. rată avans
F = 0%

Suprascr. rată avans
0% < F < 100%

Suprascr. rată avans
F ≥ 100%

FMAX = 0% Stare mașină:
galben

Stare mașină:
galben

Stare mașină:
galben

0% < FMAX < 100% Stare mașină:
verde deschis

Stare mașină:
verde deschis

Stare mașină:
verde deschis

FMAX ≥ 100% Stare mașină:
verde închis

Stare mașină:
verde închis

Stare mașină:
verde închis

12

HEIDENHAIN | StateMonitor| Instrucțiuni de utilizare | 10/2018 167



Parametrii mașinii | Parametrii pentru sistemele de control HEIDENHAIN12

Opțiunea Fără PLCNo PLC
Dacă selectați opțiunea No PLC, atunci StateMonitor afișează
stările mașinii după cum urmează:

Starea mașinii devine galben dacă depășirea ratei de avans în
modul de operare Derularea continuă a programului= 0 %
Starea mașinii este verde deschis dacă depășirea ratei de
avans > 0%
Starea mașinii este verde închis dacă depășirea pentru rata de
avans și avans rapid este ≥ 100%.

Exemplu:
este activ un bloc NC cu FMAX; depășirea pentru avans rapid = 0%
și depășirea pentru rata de avans > 0%. Deși mașina este
staționară în acest caz, StateMonitor afișează starea verde pentru
mașină.
Tabelul de mai jos indică stările mașinii determinate de anumite
combinații de depășire a ratei de avans și depășire a avansului
rapid:

Depășire avans rapid
FMAX

Suprascr. rată avans
F = 0%

Suprascr. rată avans
0 % < F < 100%

Suprascr. rată avans
F ≥ 100%

FMAX = 0 % Stare mașină:
galben

Stare mașină:
verde deschis

Stare mașină:
verde deschis

0% < FMAX < 100% Stare mașină:
galben

Stare mașină:
verde deschis

Stare mașină:
verde deschis

FMAX ≥ 100% Stare mașină:
galben

Stare mașină:
verde deschis

Stare mașină:
verde închis

Setările pentru Înregistrare override (numai cu iTNC 530)
Dacă selectați sistemul de control iTNC 530 din Tip, următoarele
opțiuni pentru Înregistrare override sunt disponibile în secțiunea
Setări specifice mașinilor:

Opţiune Semnificaţie

HEIDENHAIN DNC
standard

Selectați ca opțiune implicită atunci când
creați o mașină pentru prima dată

Citirea datelor
PLC

Selectați această setare numai în cazul în
care Condiții de override pentru mașină nu
sunt afișate corect în StateMonitor
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12.3 Parametrii pentru alte sisteme de control
În funcție de opțiunea software, puteți utiliza următoarele interfețe
pentru a integra StateMonitor cu alte sisteme de control:

Interfața Începând cu versiunea
software

Mod bus Conectare/citire

OPC UA 1.02.x

MTConnect 1.2

La conectarea la alt sistem de control, trebuie să alocați manual
semnalele de control fiecărei stări a mașinii. În acest scop, puteți
utiliza un tabel de definiții corespunzătoare din StateMonitor.
La crearea unei mașini noi, asigurați-vă că ați configurat acest
tabel cu definiții cu parametrii corespunzători în secțiunea Setări
specifice mașinilor.

Comunicație
StateMonitor va interoga periodic semnalele de control care vin
de la sistemele de control terțe. Durata de interogare este de 1
secundă.

Parametrii semnalelor

În ciuda faptului că Modbus, OPC UA și MTConnect
utilizează standarde deschise, există numeroase
diferențe între sistemele de control acceptate.
Pentru informații despre adrese, valorile de comparare
și tipurile de date, consultați documentația furnizată de
producătorul sistemului de control sau al mașinii.

Parametrii semnalelor evaluați de StateMonitor sunt identici pentru
toate sistemele de control non-HEIDENHAIN. Pe baza parametrilor
semnalelor transferați, StateMonitor creează un model de stări
pentru mașina respectivă.

12
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Parametrii semnalelor de bază pentru modelul de stări:

Parametrii semnalelor Semnificație

Program rulează
(PGM STARTED / PGM
RUNNING)

Programul a fost pornit sau rulează

Program întrerupt
datorită unei erori
(ERROR)

A survenit o eroare sau este în
așteptare. Dacă nu se definește un
Program întrerupt de operator
(PGM CANCELED), Program
întrerupt datorită unei erori
(ERROR) va opri programul curent.
Această operație declanșează
contorul Întrerupt datorită
mesajului de eroare și generează o
notificare.

Program efectuat
complet (PGM
COMPLETED / END PGM)

Executarea programului a fost
finalizată cu succes. Această operație
declanșează contorul Efectuat
complet și generează o notificare.

Acești trei parametri de semnale trebuie să fie întotdeauna definiți
pentru a asigura funcționarea de bază, precum indicatoarele de
stare și o bară de stare a mașinii de bază.

Parametri suplimentari ai semnalelor pentru modelul de stări:

Parametrii semnalelor Semnificație

Program oprit (PGM
STOPPED)

Execuția programului a fost
întreruptă, dar programul rămâne
activ și poate fi reluat

Program întrerupt
de operator (PGM
CANCELED)

Executarea programului a fost
abandonată, programul nu poate fi
reluat. Această operație declanșează
contorul de program și generează
notificarea Program întrerupt de
operator.

Anulaţi eroarea (ERROR
CLEARED)

A fost confirmată o eroare declanșată
cu Program întrerupt datorită unei
erori (ERROR). Starea programului se
schimbă la Întrerupt.
Programul poate fi reluat cu Program
rulează (PGM STARTED / PGM
RUNNING) sau poate fi abandonat
cu Program întrerupt de operator
(PGM CANCELED)

Poziționare override
avans rapid în % (0 -
100)

Valoare în %

Poziționare override
avans în % (0 - 150)

Valoare în %

Poziționare override
șpindel în % (0 - 150)

Valoare în %
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Parametrii semnalelor Semnificație

Avansul rapid (FMAX)
este activ

Această valoare specifică dacă,
pentru determinarea stării într-un
program care rulează, este evaluată
depășirea avansului rapid (FMAX =
fals) sau a ratei de avans (FMAX =
adevărat)

Mod de operare
Operare automată

Această valoare este evaluată numai
în vizualizarea detaliată

Mod de operare
Operare manuală

Această valoare este evaluată numai
în vizualizarea detaliată

Mod de operare: Roată
de mână

Această valoare este evaluată numai
în vizualizarea detaliată

Nume sau număr
program

Această valoare poate fi evaluată
în vizualizarea timpilor de rulare
a programului. La trecerea la alt
program și la repornire, contoarele
de program vor fi resetate la 0
pentru programul curent. Dacă acest
parametru nu este activ, valoarea
implicită este „Program”.

Pentru fiecare semnal, sunt necesare următoarele informații:
Adresa (memorie)
Utilizând această adresă, interfața StateMonitor poate accesa
valoarea corespunzătoare

Pentru sistemele de control Modbus, trebuie să
specificați și tipul de adresă. Acesta indică spațiul
adresei sistemului de control în care se află adresa
memoriei.

Tip de date semnal
Tipul de date determină, printre altele, cum sunt comparate
valorile. StateMonitor face diferența între parametrii valorilor
(tipuri de date Text (string) și Number (number)) și parametrii
booleeni (tip de date Boolean value (0 or 1))
Valoare de comparare
Valorile de comparare sunt necesare pentru semnalele care
ajung direct în modelul de stări al sistemului de control.
Excepțiile sunt valorile numerice, precum setările de ignorare
sau textele precum numele de programe care nu trebuie
comparate

12
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Validarea
După ce salvați tabelul de definiții în Setări specifice mașinilor,
făcând clic pe butonul Introduceți mașina, intrările vor fi validate.
Această operație se asigură că nicio eroare de scriere nu va
invalida alocarea.
Un mesaj de eroare va fi afișat în cazurile următoare:

Lipsește o intrare de adresă (parametri booleeni și parametri de
valoare)
Parametrii booleeni

Două valori booleene au aceeași adresă
Doi parametri de semnal au același tip de date, aceeași
adresă și aceeași valoare

Parametrii de valoare
Parametrii de semnal ai tipului de date Text (string) sau
Number (number) nu au nicio valoare
Doi parametri de semnal au aceeași adresă
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12.4 Parametrii de conexiune Mod bus
Conexiune
În tabelul de definiții, puteți seta următorii parametri de conexiune
pentru Mod bus:

Port
Numărul portului prin care se poate fi ajunge la sistemul de
control Mod bus.

Consultați documentația furnizată de producătorul
sistemului de control sau al mașinii.

SIK:
Introducere manuală
Software NC
Introducere manuală

Adresa
Pentru Mod bus, introduceți adresa ca valoare numerică. Adresa
constă din următoarele elemente:

Tipul de adresă specifică zona memoriei selectate (spațiul
adresei)
Adresa în sine indică poziția din zona memoriei selectate din
care trebuie citită valoarea
Tipul de date indică formatul valorii și astfel, câți biți vor fi citiți și
procesați

Pentru tipurile de adresă COIL_OUTPUT și
DIGITAL_INPUT, se introduc de obicei valori booleene
(0, 1).

12
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12.5 Exemplu pentru conectarea unui sistem
de control prin Mod bus

Citirea semnalelor
Pentru sistemele de control Mod bus, StateMonitor poate să
citească semnalele direct pe terminalele de intrare ale sistemului
de control. Între intrările analogice, se măsoară de obicei o tensiune
între 0 V și 10 V. Pentru valorile de suprascriere, sistemul de
control trebuie să convertească tensiunea într-o valoare numerică
între 0 și 150. Rezultatul acestei conversii poate fi citit din adresă în
memoria indicatorilor.
Următoarele semnale sunt prezente pe terminalele de intrare:

Alocarea terminalelor de intrare

Tip Adresă Semnificație

Intrare digitală 1 Mașina funcționează

Intrare digitală 2 Operație întreruptă de o eroare

Intrare digitală 3 Operație finalizată cu succes

Intrare digitală 4 Mașină oprită

Intr analogică 23 Potențiometru rată de avans

Intr analogică 25 Potențiometru șpindel

Adresele din memoria indicatorilor

Tip Adresă Semnificație

Suprascr. rată
avans

42 Valoare convertită pentru
depășirea ratei de avans

Suprareglare
şpindel

43 Valoare convertită pentru
suprareglarea șpindelului

Model de stări
Tabelul de mai jos prezintă un model de stări pentru un sistem de
control conectat prin Mod bus

Parametru Tip de adresă Tip de
date

Adresă Val.

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

Program întrerupt datorită unei erori (ERROR) DIGITAL_INPUT BIT 2 1

Program efectuat complet (PGM COMPLETED / END
PGM)

DIGITAL_INPUT BIT 3 1

Program oprit (PGM STOPPED) DIGITAL_INPUT BIT 4 1

Poziționare override avans în % (0 - 150) HOLDING_REGIS-
TER

INT_16 42

Poziționare override șpindel în % (0 - 150) HOLDING_REGIS-
TER

INT_16 43
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12.6 Parametrii de conexiune OPC UA
Conexiune
În tabelul de definiții, puteți seta următorii parametri de conexiune
pentru OPC UA:

Port
Numărul portului prin care se poate fi ajunge la serverul OPC
UA de pe mașină.

Consultați documentația furnizată de producătorul
sistemului de control sau al mașinii.

Default Namespace
Definește spațiul de nume implicit care va fi utilizat pentru
adresă
Security Mode
Introducerea manuală a datelor de autentificare depinde de
server
Utilizator
Introducerea manuală a datelor de autentificare
Parolă
Introducerea manuală a datelor de autentificare
SIK:
Introducere manuală
Software NC
Introducere manuală

Adresa
Pentru OPC UA, adresa constă dintr-un spațiu de nume și din
adresa efectivă.
Puteți defini un parametru separat pentru Spațiu de nume pentru
fiecare parametru de semnal. Dacă nu introduceți o valoare
specifică, StateMonitor utilizează valoarea din Default Namespace
pentru spațiul de nume.

12
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12.7 Parametrii de conexiune MTConnect
Conexiune
În tabelul de definiții, puteți seta următorii parametri de conexiune
pentru MTConnect:

Port
Numărul portului prin care se poate fi ajunge la serviciul
MTConnect al sistemului de control.

Consultați documentația furnizată de producătorul
sistemului de control sau al mașinii.

Prefix (http sau https)
Definește dacă sistemul de control oferă date criptate despre
mașină sau nu. Pentru o conexiune criptată, introduceți „https”
DeviceStream name
Identificator unic care este utilizat pentru a găsi datele corecte
ale mașinii în cadrul fișierelor XML. Cu MTConnect, puteți
transmite informații pentru mai multe mașini printr-o singură
interogare. De aceea este necesar un identificator unic pentru
diferențiere.

StateMonitor acceptă schemele MT Connect
începând cu versiunea 1.2.

SIK:
Introducere manuală
Software NC
Introducere manuală

Test
După introducerea datelor pentru Adresă IP / DHCP, Port și Prefix
(http sau https), puteți testa conexiunea făcând clic pe butonul
Current-Request.
Dacă parametrii conexiunii sunt corecți, StateMonitor deschide o
filă nouă în browserul web care afișează datele XML raportate de
MTConnect.
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12.8 Exemplu pentru conectarea unui sistem
de control prin MTConnect

Furnizarea parametrilor mașinii
Pentru testare, compania MAZAK se oferă să furnizeze
un server care poate fi utilizat pentru testarea conexiunilor
MTConnect la o mașină. Pentru mai multe detalii, consultați site-ul
http://mtconnect.mazakcorp.com.
Pe baza acestui server de testare, sunt prezentați parametrii
mașinii pentru MTConnect.
Sub URL-ul serverului de testare există două adrese relevante:

Alocarea tipului de date MTConnect pentru adresele:
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/probe
Valorile curente din sistemul de control:
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/current

Pentru a mapa informațiile despre stare, MTConnect utilizează
tipul de date EVENT care este subîmpărțit în alte subtipuri. Subtipul
EXECUTION mapează starea de execuție a programului, iar modurile
de operare sunt incluse în subtipul CONTROLLER_MODE. Anumite
valori sunt predefinite în mod implicit pentru ambele tipuri.
Valorile pentru subtipul EXECUTION (execuție program):

READY

ACTIVE

INTERRUPTED

FEED_HOLD

STOPPED

OPTIONAL_STOP

PROGRAM_STOPPED

PROGRAM_COMPLETED

Valorile pentru subtipul CONTROLLER_MODE (moduri de operare):
AUTOMATIC

MANUAL

MANUAL_DATA_INPUT

SEMI_AUTOMATIC

EDIT

Din fișierul XML disponibile la
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/probe, puteți afla cum sunt
definite adresele acestor tipuri pe sistemul de control.
Căutând șirul „execuție” din fișierul XML, puteți găsi următoarea
definiție de variabilă:
<DataItem category="EVENT" id="exec" name="execution" type="EXECUTION"/>

Aceasta definește o variabilă a tipului EXECUTION cu adresa exec.
Modurile de operare sunt definite aici după cum urmează:
<DataItem category="EVENT" id="mode" name="mode" type="CONTROLLER_MODE"/>

Aceste informații pot fi utilizate pentru derivarea modelului de stări.
Parametrii pentru numele programului și setarea de ignorare pot fi
găsiți în același mod. Pentru numele programului, a fost definit tipul
de date PROGRAM.
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Când căutați „program” în fișierul XML, veți găsi două definiții
pentru acest tip de date:
<DataItem category="EVENT" id="pgm" name="program" type="PROGRAM"/>
<DataItem category="EVENT" id="spgm" name="subprogram" subType="x:SUB" type="PROGRAM"/>

Din nume, puteți observa că în primul caz, definiția se referă
la numele programului efectiv și în al doilea caz, la numele
subprogramului. În acest exemplu, este utilizat parametrul cu ID-ul
pgm.
Pentru potențiometrele pentru rata de avans, este definit
tipul de date PATH_FEEDRATE_OVERRIDE cu subtipurile
RAPID și PROGRAMMED pentru avans rapid și viteza de avans.
Pentru suprareglarea șpindelului, a fost utilizat tipul de date
ROTARY_VELOCITY_OVERRIDE.

Identificatori pentru datele mașinii
Cu MTConnect, puteți transmite informații pentru mai multe
mașini printr-o singură solicitare. Din acest motiv, este necesar un
identificator unic pentru datele mașinii.
Valorile corespunzătoare pot fi găsite în datele XML care sunt
accesibile după cum urmează:

Făcând clic pe butonul Current-Request după ce ați specificat
valoarea pentru Adresă IP / DHCP, Port și Prefix (http sau
https)
Introducând următoarea adresă direct în bara de adresă a
browserului web: http:\\Adresă IP / DHCP:Port\current

Dacă parametrii conexiunii sunt corecți, StateMonitor deschide o
filă nouă în browserul web care afișează datele XML raportate de
MTConnect.
Căutând „DeviceStream”, veți găsi o intrare similară cu următoarea:
<DeviceStream name="CUT" uuid="002">

Atributul nume al elementului DeviceStream indică care date ale
mașinii vor fi interogate pe serverul MTConnect.

Model de stări
Tabelul de mai jos prezintă un model de stări pentru un sistem de
control conectat prin MTConnect

Parametru Tip de
date

Adresă Val.

Program rulează (PGM STARTED / PGM RUNNING) Text exec ACTIV

Program întrerupt datorită unei erori (ERROR) Text exec ÎNTRERUPT

Program efectuat complet (PGM COMPLETED / END PGM) Text exec PROGRAM_COMPLETED

Program oprit (PGM STOPPED) Text exec PROGRAM_OPRIT

Program întrerupt de operator (PGM CANCELED) Text exec OPRIRE_OPȚIONALĂ

Poziționare override avans rapid în % (0 - 100) Număr pfr

Poziționare override avans în % (0 - 150) Număr pfo

Poziționare override șpindel în % (0 - 150) Număr sovr

Mod de operare Operare automată Text mode AUTOMATIC

Mod de operare Operare manuală Text mode MANUAL

Nume sau număr program Text pgm
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13.1 Cazuri speciale
Pe unele sisteme de control, anumite versiuni software pot duce la
cazuri sau stări speciale.

Control Versiunea
software-ului

Caracteristică specială Soluţie

iTNC 530 340492-06
340492-07

Setările de ignorare a mașinii nu sunt
transmise în detaliu către StateMoni-
tor.
StateMonitor afișează întotdeauna
starea Productivă a mașinii cu verde
deschis, indiferent dacă depășirea
ratei de avans este mai mare sau
egală cu 100% sau mai puțin.

Bifați caseta de lângă
Citirea datelor PLC din meniul
Setări, submeniul Mașini, Setări
specifice mașinilor

TNC 620 de la 340560-01
la
340560-04

Modurile de operare nu sunt afișate
corect în StateMonitor

Actualizați software-ul sistemului
de control la versiunea 340560-05
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13.2 Aveţi întrebări?
Dacă aveţi întrebări privind instalarea sau operarea StateMonitor:

Citiţi mai întâi instrucţiunile de instalare şi operare pentru
software
Contactați serviciul de asistență pentru programarea NC
HEIDENHAIN:

Prin e-mail la: service.nc-pgm@heidenhain.de
Telefonic la: +49 8669 31-3103
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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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