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Om denna handbok

Den här handboken refererar till:

Alla TNC-styrsystem från programvarunivå 34059x-04

Svarvstyrsystemet CNC PILOT 640 från programvarunivå

688946-01

Svarvstyrsystemet MANUALplus från programvarunivå

548328-05

Önskas ändringar eller har du funnit tryckfel?

Vi önskar alltid att förbättra vår dokumentation. Hjälp oss med detta

och informera oss om önskade ändringar via följande E-postadress:

tnc-userdoc@heidenhain.de

mailto:tnc-userdoc@heidenhain.de
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Texthänvisningar

I denna anvisning används följande texthänvisningar:

Visning Betydelse

... Indikerar ett steg av åtgärder

Exempel:

Tryck på funktionsknappen SPARA

... Indikerar resultatet av en åtgärd

Exempel:

StateMonitor listar alla registrerade

användare i en tabell.

... Indikerar en uppräkning

Exempel:

Felgrupper:

Bearbetning

programmering

PLC

Allmänt

Fetstil Indikerar

Meny

Flikar

Funktionsknappar

Funktioner

Exempel:

Växla till menyn Inställningar
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Rättslig anmärkning

För användning av programvaran StateMonitor gäller licensvillkoren

från DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH.

StateMonitor innehåller komponenter som znt Zentrum für Neue

Technologien GmbH, Lena-Christ-Straße 2, 82031 Grünwald har

upphovsrätt till. Dessa är skyddade av upphovsrätt i världen.

Otillåten kopiering, användning eller distribution av komponenter

eller delar därav är inte tillåtet och kan åtalas enligt brott- eller

civilrätt. © znt Zentrum für Neue Technologien GmbH.

StateMonitor innehåller Open-Source-Software vars användning

omfattas av speciella användningsvillkor. Dessa användningsvillkor

skall ha företräde framför licensvillkoren för StateMonitor.

Ytterligare information: "Undermeny Info", Sida 102



Innehållsförteckning |   

HEIDENHAIN | StateMonitor | Bruksanvisning | 09/2017 7

Innehållsförteckning

1 Säkerhet och dataskydd................................................................................................................ 19

2 Allmänna användarvillkor..............................................................................................................25

3 Meny Home.....................................................................................................................................33

4 Meny maskinpark........................................................................................................................... 37

5 Meny messenger............................................................................................................................ 59

6 Meny Utvärdering...........................................................................................................................69

7 Meny Inställningar..........................................................................................................................79

8 Nätverkintegration........................................................................................................................103

9 Hjälp, tips och tricks.................................................................................................................... 129



Innehållsförteckning |  

8 HEIDENHAIN | StateMonitor | Bruksanvisning | 09/2017



Innehållsförteckning |   

HEIDENHAIN | StateMonitor | Bruksanvisning | 09/2017 9

1 Säkerhet och dataskydd................................................................................................................ 19

1.1 Avsett användningsområde................................................................................................................ 22

1.2 Datasäkerhet......................................................................................................................................... 23

1.3 Säkerhet i nätverksintegration........................................................................................................... 24



Innehållsförteckning |  

10 HEIDENHAIN | StateMonitor | Bruksanvisning | 09/2017

2 Allmänna användarvillkor..............................................................................................................25

2.1 Allmänna användarvillkor................................................................................................................... 26

2.2 Förutsättningar..................................................................................................................................... 27

2.3 Öppna och stänga................................................................................................................................28

2.4 Allmänna inställningar.........................................................................................................................30

2.5 Översikt menyer................................................................................................................................... 31

2.6 Sökfunktion i tabeller..........................................................................................................................32



Innehållsförteckning |   

HEIDENHAIN | StateMonitor | Bruksanvisning | 09/2017 11

3 Meny Home.....................................................................................................................................33

3.1 Meny Home...........................................................................................................................................34

3.2 Login / Logout......................................................................................................................................35



Innehållsförteckning |  

12 HEIDENHAIN | StateMonitor | Bruksanvisning | 09/2017

4 Meny maskinpark........................................................................................................................... 37

4.1 Meny Maskinpark.................................................................................................................................38

4.2 Undermeny Ikonpresentation............................................................................................................. 39

4.3 Undermeny Statusöversikt................................................................................................................. 40

4.4 Översikt maskinstatus......................................................................................................................... 41

4.5 Maskinstatus.........................................................................................................................................43

Override-inställningar.............................................................................................................................. 44

Driftart.....................................................................................................................................................45

Programstatus........................................................................................................................................ 46

Programstatistik......................................................................................................................................47

Maskinmeddelanden.............................................................................................................................. 47

Aktiv Messengerstatus.......................................................................................................................... 47

Maskinstatus.......................................................................................................................................... 48

4.6 Undermeny Editera maskinstatus...................................................................................................... 49

4.7 Undermeny Detailed view of the last 3 days................................................................................... 51

4.8 Undermeny Maskinlarm...................................................................................................................... 52

4.9 Undermeny Programkörningstider.....................................................................................................54

4.10 FN 38: Skicka information från NC-programmet.............................................................................. 56



Innehållsförteckning |   

HEIDENHAIN | StateMonitor | Bruksanvisning | 09/2017 13

5 Meny messenger............................................................................................................................ 59

5.1 Meny Information.................................................................................................................................60

5.2 Undermeny Eventkonfigurator............................................................................................................61

5.3 Undermeny Meddelandeprofiler.........................................................................................................65

5.4 Undermeny Meddelanden................................................................................................................... 67



Innehållsförteckning |  

14 HEIDENHAIN | StateMonitor | Bruksanvisning | 09/2017

6 Meny Utvärdering...........................................................................................................................69

6.1 Meny Utvärdering................................................................................................................................ 70

6.2 Undermeny dagspresentation.............................................................................................................71

6.3 Undermenyn maskinstatus................................................................................................................. 72

6.4 Undermeny Key figures....................................................................................................................... 73

Tillgänglighet...........................................................................................................................................75

Utnyttjandegrad...................................................................................................................................... 76

6.5 Undermeny programkörningstider.....................................................................................................77

6.6 Undermeny maskinmeddelanden.......................................................................................................78



Innehållsförteckning |   

HEIDENHAIN | StateMonitor | Bruksanvisning | 09/2017 15

7 Meny Inställningar..........................................................................................................................79

7.1 Meny Inställningar............................................................................................................................... 80

7.2 Undermeny User settings................................................................................................................... 81

7.3 Undermeny User.................................................................................................................................. 82

7.4 Undermeny Maskiner...........................................................................................................................85

7.5 Undermeny Machine mapping........................................................................................................... 92

7.6 Undermeny Maskinstatus................................................................................................................... 93

7.7 Undermeny Messenger inställningar................................................................................................. 95

7.8 Undermeny Filbackup.......................................................................................................................... 96

7.9 Undermeny Språk................................................................................................................................ 99

7.10 Undermeny External Reporting DB..................................................................................................100

7.11 Undermeny Info..................................................................................................................................102



Innehållsförteckning |  

16 HEIDENHAIN | StateMonitor | Bruksanvisning | 09/2017

8 Nätverkintegration........................................................................................................................103

8.1 SIK-meny............................................................................................................................................. 104

8.2 Öppning av Option #18..................................................................................................................... 106

8.3 Nätverksanslutning............................................................................................................................ 108

Nätverksanslutning via fasta IP-adresser............................................................................................. 108

iTNC 530 från software-version 34049x-04 (HEROS 4)....................................................................... 109

iTNC 530 från software-version 34049x-05 (HEROS 4)....................................................................... 110

iTNC 530 från software-version 60642x-04 (HEROS 5) med HSCI......................................................111

TNC 620 software-version 34056x (HEROS 4) och TNC 320 software-version 34055x (HEROS 4)..... 113

TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128 (HEROS 5).........................................................................114

CNC PILOT 640 från software-version 688946-01 (HEROS 5)............................................................. 116

MANUALplus 620 från software-version 548328-05 och 54843x-01 (HEROS 5)................................. 118

Nätverksförbindelse via DHCP.............................................................................................................119

iTNC 530 från software-version 34049x-04 (HEROS 4)....................................................................... 120

iTNC 530 från software-version 34049x-05 (HEROS 4)....................................................................... 121

iTNC 530 från software-version 60642x-04 (HEROS 5) med HSCI...................................................... 122

TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128........................................................................................... 124

CNC PILOT 640 från software-version 688946-01 (HEROS 5)............................................................. 126

MANUALplus 620 från software-version 548328-05 och 54843x-01 (HEROS 5)................................. 128



Innehållsförteckning |   

HEIDENHAIN | StateMonitor | Bruksanvisning | 09/2017 17

9 Hjälp, tips och tricks.................................................................................................................... 129

9.1 Specialfall............................................................................................................................................ 130

9.2 Frågor?.................................................................................................................................................131





1
Säkerhet och

dataskydd



Säkerhet och dataskydd | Använda anvisningar 1 

20 HEIDENHAIN | StateMonitor | Bruksanvisning | 09/2017

Använda anvisningar

Säkerhetsanvisningar

Beakta alla säkerhetsanvisningar i denna anvisning och i

dokumentationen från din maskintillverkare!

Säkerhetsanvisningar varnar för risker vid användning av

programvaran och enheter samt ger information om hur dessa

kan undvikas. De är klassificerade efter hur allvarlig risken är och

indelade i följande grupper.

FARA

Fara indikerar fara för personer. Om du inte följer instruktionerna

för att undvika faran, leder faran med säkerhet till dödsfall eller

allvarlig kroppsskada.

VARNING

Varning indikerar faror för personer. Om du inte följer

instruktionerna för att undvika faran, leder faran troligen till

dödsfall eller allvarlig kroppsskada.

VARNING

Försiktighet indikerar faror för personer. Om du inte följer

instruktionerna för att undvika faran, leder faran troligen till

lättare kroppsskada.

HÄNVISNING

Observera indikerar faror för utrustning eller data. Om du inte

följer instruktionerna för att undvika faran, leder faran troligen till

skador på utrustning.
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Informationsanvisning

Beakta informationsanvisningarna i denna anvisning för en felfri och

effektiv användning av programvaran.

I denna anvisning finner du följande informationsanvisningar:

Informationssymbolen indikerar ett Tips.

Ett tips innehåller viktig ytterligare eller kompletterande

information.

Kugghjulsymbolen visar att den beskrivna funktionen är

maskinberoende, t.ex.:

Din maskin måste vara utrustad med en nödvändig

software- eller hårdvaruoption

Funktionens beteende beror på inställningar som kan

konfigureras i maskinen

Boksymbolen representerar en korsreferens till

extern dokumentation, t.ex. din maskintillverkares

dokumentation eller dokumentation från tredje part.
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1.1 Avsett användningsområde

StateMonitor får endast användas i enlighet med sitt avsedda syfte.

Det avsedda användningsområdet ligger i utvärdering av

maskindata med målsättningen att snabbare detektera fel och ett

effektivare kapacitetsutnyttjande.

Ansvaret för vad som är en lämplig användning av StateMonitor

ligger hos det företag där den används.

Personuppgifter och kommunikationskanaler är föremål för

dataskydd. De får inte användas någon annanstans eller göras

tillgängliga för tredje part.
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1.2 Datasäkerhet

Åtkomsträttighet

Endast de som har åtkomst till servern eller datorn där

StateMonitor är installerad har tillgång till data i StateMonitor.

För att kunna använda StateMonitor, måste terminalenheterna

såsom smartphones eller tablets vara inloggade som klienter på

servern.

Eftersom StateMonitor är en client-server-applikation, behöver

inte någon programvara eller app installeras på de olika

terminalenheterna.

Inom StateMonitor kan dataanvändningen begränsas via olika

behörigheter. Endast användare med administratörsrättighet har

tillgång till alla data.

Ytterligare information: "Undermeny User", Sida 82

Skicka meddelanden

Förutsättning:

Öppna den TCP-port som behövs i firewall

Anslutning av en utgående SMTP-server

Ytterligare information: "Förutsättningar", Sida 27

När din IT inte tillåter anslutning av

meddelandefunktionen (Information) på grund av IT-

säkerhet, är automatisk sändning av Meddelanden via e-

post genom StateMonitor till användaren inte möjlig.

I menyn Information konfigurerar du events som leder till ett

meddelande och tilldelar dem till en meddelandeprofil.

Ytterligare information: "Meny Information", Sida 60

HÄNVISNING

Varning, risk för att förlora data!

Om du inkluderar för många meddelanden i valet, kan

mottagarens e-postbrevlåda fyllas. Ytterligare e-post kommer då

inte längre fram till mottagaren.

Lägg upp en separat e-postbrevlåda för StateMonitor

Gör ett restriktivt urval av meddelanden

HÄNVISNING

Varning, risk för att förlora data!

Om StateMonitor skickar för många Meddelanden till

mottagaren, kanske e-postleverantören klassificera dem som

SPAM. Mottagaren erhåller då inte Meddelanden längre i sin e-

post inkorg.

Gör ett restriktivt urval av meddelanden
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1.3 Säkerhet i nätverksintegration

Låt en IT-specialist genomföra nätverksanslutningarna av

dina styrsystem.

Styrsystemet kan vara försedda med två nätverksgränssnitt. Varje

nätverksgränssnitt har en egen IP-adress.

De båda nätverksgränssnitten är i förväg tilldelade av HEIDENHAIN

enligt nedan:

X26: För anslutning till det företagets lokala nätverk

X116: Endast för intern maskinanvändning

Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!

Maskintillverkaren kan ändra den av HEIDENHAIN

förväg tilldelade nätverksgränssnitten.

HÄNVISNING

Varning, funktionsstörning!

När du ändrar IP-adressen för maskinens interna gränssnitt,

avbryter du kommunikationen med andra maskinkomponenter

och inaktiverar styrsystemet.

Ändra inte inställningarna för maskinens interna gränssnitt
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2.1 Allmänna användarvillkor

StateMonitor är en programvara för central utvärdering av

maskindata.

StateMonitor är ett hjälpmedel för att snabbare detektera fel och för

att snabbare kunna reagera på dessa.

StateMonitor möjliggör därmed en effektivare användning av

maskinkapaciteten.

Applikation / målgrupp:

Maskinoperatörer (t.ex. vid betjäning av flera maskiner,

jourtjänstgöring, helgtjänstgöring)

På förmanens kontor

I arbetsplanering

I uppföljning

I ledningen

StateMonitor i styrsystemet

Du kan även får tillgång till StateMonitor direkt från styrsystemet.

Ytterligare information: "Öppna StateMonitor i styrsystemet",

Sida 28
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2.2 Förutsättningar

Följande du kan integrera StateMonitor i följande HEIDENHAIN-

styrsystem:

Styrsystem från software-version

iTNC 530 34049x-03

TNC 640 34059x-01

TNC 620 34056x-01

TNC 320 340551-03

TNC 128 771841-01

CNC PILOT 640 68894x-01

MANUALplus 620 548328-05

Ytterligare information: "Undermeny Maskiner", Sida 85

Följande grundförutsättning krävs för att använda StateMonitor:

Öppning av option #18 (HEIDENHAIN-DNC-gränssnitt) i

styrsystemet

Ytterligare information: "Öppning av Option #18", Sida 106

Anslutning av HEIDENHAIN-styrsystemet till det företagets

lokala nätverk

Ytterligare information: "Nätverksanslutning", Sida 108

Öppning av nödvändiga TCP-portar i Firewall (Transmission
Control Protocol)
PC eller server med Windows-operativsystem (från Windows 7

eller Windows Server 2008)

SMTP-portar:

För att kunna använda meddelandefunktionen (Information)

behöver du ansluta StateMonitor till en utgående SMTP-server.

(Simple Mail Transfer Protocol)

Rekommendation:

Lägg upp en egen e-postadress för StateMonitor

Fråga e-postleverantören om åtkomstdata för utgående SMTP-

server

Ytterligare information: "Undermeny Messenger inställningar",

Sida 95
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2.3 Öppna och stänga

Öppna StateMonitor klientapplikation

Gör på följande sätt för att öppna StateMonitor-applikationen på en

PC, Tablet eller Smartphone:

Öppna en Web-Browser, t.ex.

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

I adressraden skriver du: http:\\Servername:28001 

Istället för Servername skriver du in hostnamn eller IP-adress

till PC:n eller servern där StateMonitor är installerad

Tryck på knappen Enter
StateMonitor startar.

För att kunna öppna StateMonitor snabbar i framtiden,

lägger du in adressen som en favorit eller bokmärke i din

Web-Browser.

Öppna StateMonitor i styrsystemet

Du behöver absolut en mus eller touchpad för att kunna

arbeta med StateMonitor om du inte har en touch-

bildskärm.

Gör på följande sätt för att öppna StateMonitor i styrsystemet:

Flytta muspekaren till bildskärmens underkant

HEROS-aktivitetsrad visas.

Klicka på Diadur-ikonen

Välj menypunkt Web Browser

Mozilla Firefox öppnas.

Skriv in IP-adressen och port en till servern eller PC:n där

StateMonitor är installerad, t.ex. 160.1.180.20:28001

StateMonitor visas i bildskärmen.

Välj presentation som fullskärm

Med bildskärmsväxlingsknappen kan du växla

mellan styrningens bildskärm och StateMonitor.

För att kunna använda StateMonitor parallellt med styrsystemet,

behöver en andra bildskärm anslutas.

För att säkerställa kommunikationen mellan

StateMonitor och styrsystemet via en Firewall behöver

du öppna port 28001 i Firewall.
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Stäng av StateMonitor

Du gör på följande sätt för att stänga av StateMonitor:

Via menyn Logout loggar du ut

Stäng Web-browser-fönstret

När du har stängt av StateMonitor, visar StateMonitor omstart

maskinerna med den senaste maskinstatusen som finns tillgänglig

i databasen.

Först när StateMonitor har detekterat en ny maskinstatus, visas

den aktuella maskinstatusen.
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2.4 Allmänna inställningar

Visning

StateMonitor är en Web-applikation som du kan använda på olika

terminalenheter såsom PC, Tablet och Smartphone.

Presentation anpassas automatiskt till terminalenheten.

Språk

Ändring av globala språkinställningar kan bara genomföras av

användare med administratörsrättigheter.

Ytterligare information: "Undermeny Språk", Sida 99

I undermenyn User settings kan alla användare välja språk

individuellt, utan att det påverkar den globala språkinställningen.

Ytterligare information: "Change language settings for user",

Sida 81

Tidszon

StateMonitor beräknar maskindatapresentationen utifrån

tidszonens aktuella tid.

Därför måste tidszon ställas in i den server som StateMonitor har

installerats i.

Dessutom måste korrekt tid vara inställd i maskinerna för att

StateMonitor skall hantera och presentera tiderna korrekt.
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2.5 Översikt menyer

I StateMonitor står följande menyer och undermenyer till

förfogande:

Ikon Menyer och undermenyer

Home

Maskinpark
Ikonpresentation
Maskinstatus

Editera maskinstatus
Detailed view of the last 3 days
Maskinlarm
Programkörningstider

Statusöversikt

Information
Eventkonfigurator
Meddelandeprofiler
Meddelanden

Utvärdering
Dagspresentation
Maskinstatus
Key figures
Programkörningstider
Maskinlarm

Inställningar
User settings
Användare
Maskiner
Machine mapping
Maskinstatus
Messenger inställningar
Filbackup
Språk
External Reporting DB
Info

Huruvida de individuella menyerna och undermenyerna

är tillgängliga eller inte beror på respektive användares

rättigheter.

Ytterligare information: "Undermeny User", Sida 82
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2.6 Sökfunktion i tabeller

I vissa undermenyer listas informationen i tabeller.

Via inmatningsfältet Söka: finns en sökfunktion tillgänglig för de

olika tabellerna.

Gör på följande sätt för att söka efter en specifik i tabellen:

Ange sökbegrepp i inmatningsfältet Söka:
Tabellen visar endast de rader som innehåller den sökta texten.

Sökbegreppet kan ha en valfri teckensträng, bestående av

bokstäver, siffror och specialtecken.

Med AND eller OR kan du koppla ihop flera sökbegrepp.

Koppling Beskrivning Exempel

AND Och-koppling Tabellen visar alla raden som innehåller både det ena

och det andra sökbegreppet.

TNC 640 AND 100.0 %

OR Eller-koppling Tabellen visar alla rader som innehåller antingen det

ena eller det andra sökbegreppet.

TNC 640 OR iTNC 530
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3.1 Meny Home
I meny Home anger du dit användarnamn och ditt lösenord.

Ytterligare information: "Login / Logout", Sida 35

När en användare är inloggad, visar StateMonitor Rättighet status
för den inloggade användaren och tidpunkten för den senaste

inloggningen.

Företagsspecifik startsida

Om du vill lägga in ditt företags logo eller andra bildfiler i menyn

Home gör du på följande sätt:

Kopiera önskad bildfil till katalogen C:\ProgramData

\HEIDENHAIN\StateMonitor\homeImage

I menyn Home visar StateMonitor bilden.

StateMonitor kan bara visa en bild. Kopiera därför bara

en bildfil till ovan angivna katalog.
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3.2 Login / Logout

Login

Efter start av StateMonitor behöver användaren logga in med sitt

användarnamn och sitt lösenord.

Flera användare kan vara inloggade samtidigt.

Default lösenord

När du loggar in för första gången efter installationen av

StateMonitor och ännu inte har skapat någon användare, loggar du

in med Default lösenord

Ytterligare information: Installationsanvisning, under

”Default lösenord"

Logout
Innan du stänger StateMonitor måste användarna logga ut.

Du gör på följande sätt för att logga ut:

Via menyn Logout loggar du ut

I bildskärmen visas ett tomt Login-fönster.
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4.1 Meny Maskinpark
I menyn Maskinpark visar alla maskiner som har lagts upp via

menyn Inställningar och har aktiverats.

Ytterligare information: "Undermeny Maskiner", Sida 85

Menyn Maskinpark innehåller följande undermenyer:

Ikonpresentation
Statusöversikt
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4.2 Undermeny Ikonpresentation
I undermeny Ikonpresentation visar StateMonitor alla aktiverade

maskiner i form av maskinstatusikoner. Maskinstatusikonerna

innehåller följande information:

Information Betydelse

Bild på maskinen Om du har laddat upp en bild på maskinen

när den har lagts upp, visar StateMonitor

bilden här.

Statuslampa Satuslampan visar maskinens aktuella

status.

Programnamn Namnet på NC-programmet som för tillfället

är laddat i Programkörning blockföljd eller i

Programkörning enkelblock

Komplett utfört Det antal gånger som hela programmet har

utförts komplett

Statuslampa

Statuslampans färger har följande betydelser:

Färg Betydelse

Grå Maskinen är inte igång eller inte ansluten.

Röd Maskinen är inte driftklar

Gul Maskinen är driftklar men producerar inte

Grön Maskin producerar
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4.3 Undermeny Statusöversikt
I undermeny Statusöversikt visar StateMonitor maskinstatus

grafiskt i ringdiagram.

StateMonitor skiljer på:

Hela maskinparken
Favoriserade maskiner

Hela maskinparken

Ringdiagrammet Hela maskinparken sammanfattar maskinstatus

för alla maskiner som är aktiverade i maskinparken. Dessutom

presenterar StateMonitor beräknade nyckeltal Availability och

Utilization rate baserat på genomsnittet av alla aktiverade

maskiner i maskinparken.

Favoriserade maskiner

Ringdiagrammet Favoriserade maskiner innehåller maskinstatus

för maskiner i Favoritöversikt som har markerats som Favoriter.

I Favoritöversikt listas alla aktiverade maskiner i maskinparken och

innehåller följande information:

Aktuell Status
Vilken Maskin (maskinbeteckning)

Den i maskinen för tillfället aktiva Driftart
Det i maskinen för tillfället laddat Program
Aktuell Programstatus
Det antal program som är Komplett utfört
Markering som Favoriter



Meny maskinpark | Översikt maskinstatus  4 

HEIDENHAIN | StateMonitor | Bruksanvisning | 09/2017 41

4.4 Översikt maskinstatus

Följande översikt indikerar vilka kombinationer av aktiv Driftart,
Programstatus och Override-inställningar som leder till vilken

maskinstatus:

Maskinstatus Driftart Programstatus Overri-
de-inställningar

Grön = produktiv
(matning & snabbtr.
OVR >= 100 %)

Programkörning
blockföljd

Kör >= 100 %

Programkörning
blockföljd

Kör < 100 %Ljusgrön = produktiv
(matning & snabbtr.
OVR < 100 %)

Programkörning
enkelblock

Kör > 0 %

Programkörning
blockföljd

Kör = 0 %

Programkörning
blockföljd

Programkörning
enkelblock

Selekterad
Stoppad
Avbruten
Avslutad
Fel
Inget program
valt

Valfri

Gul = Ok men inte
produktiv

Manuell drift

Elektronisk
handratt

Positionering med
manuell inmatning

Valfri
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Maskinstatus Driftart Programstatus Overri-
de-inställningar

Röd = ej driftklar Programkörning
blockföljd

Programkörning
enkelblock

Fel Valfri

Ljusgrå = Fördröjning Statusen Fördröjning kommer inte från maskinen. Operatören kan lägga in

status Fördröjning istället för en gul eller mörkgrå status.

Mörkgrå = Maskin är
inte i drift

Maskinen är avstängd eller

StateMonitor kan inte upprätta någon förbindelse till maskinen

StateMonitor ordnar maskinstatusfärgerna i kronologisk ordning i

maskinstatusstaplarna.

På så sätt kan du snabbt överblicka maskinens status och körtid.



Meny maskinpark | Maskinstatus  4 

HEIDENHAIN | StateMonitor | Bruksanvisning | 09/2017 43

4.5 Maskinstatus

Presentationen Maskinstatus innehåller följande information:

Maskinstatuslampa

Maskinnamn

SIK-nummer och styrsystem i maskinen

NC-software-version i styrsystemet

Override-inställningar
Driftart
Program, som för tillfället är aktivt i maskinen

Underprogram, som för tillfället är aktivt i maskinen

Programstatus, Starttid och Duration för det aktuella

programmet

Programstatistik
Maskinmeddelanden
Aktiv Messengerstatus
Maskinstatus med maskinstatusstapel (resultat från

Maskinstatus)

Utilization rate

Gå in i presentationen Maskinstatus genom att göra på följande

sätt:

Växla till menyn Maskinpark
Tryck på funktionsknapp Maskinstatus för den

önskade maskinen

StateMonitor öppnar presentationen

Maskinstatus.

Gå in i presentationen Maskinstatus för ytterligare undermenyer:

Editera maskinstatus
Ytterligare information: "Undermeny Editera maskinstatus", Sida 49

Detailed view of the last 3 days
Ytterligare information: "Undermeny Detailed view of the last 3 days", Sida 51

Maskinlarm
Ytterligare information: "Undermeny Maskinlarm", Sida 52

Programkörningstider
Ytterligare information: "Undermeny Programkörningstider", Sida 54
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Override-inställningar
StateMonitor visar Override-inställningar för Spindel (varvtal),

Matning och Snabbtransport grafiskt i enheten procent.

Presentationen motsvarar styrsystemets faktiska

potentiometerinställning, oberoende av den aktuella driftarten.

Om snabbtransport och matning ligger på en och samma

potentiometer i din maskin, visar StateMonitor samma värde i båda

Override-inställningar.
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Driftart
StateMonitor visar den Driftart som för tillfället är vald i maskinen.

Presentationen begränsar sig till maskindriftarter och respektive

symbol. StateMonitor visar inte programmeringsdriftarter.

Maskindriftarter

Symbol Driftart

Manuell drift

Elektronisk handratt

Positionering med manuell inmatning
(MDI)

Programkörning enkelblock

Programkörning blockföljd
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Programstatus
En Programstatus ger information om aktuell status för NC-

programmet i maskinen.

Följande programstatus kan inträffa:

Programstatus Betydelse

Kör Maskinen exekverar en NC-program.

Inget program valt Maskinen befinner sig inte i en driftart

som exekverar NC-program.

Inaktiv Aktuell Driftart i maskinen är Program-
körning blockföljd eller Programkörning
enkelblock.

För tillfället är inte något NC-program

startat eller

Programkörningen avbröts av ett fel

eller

Operatören har avbrutit

programkörningen med INTERNT
STOPP

Fel Exekveringen av det aktuella NC-

programmet har avbrutits på grund av ett

fel.

Status Fel visas bara en kort tid, sedan

växlar status till Inaktiv.

Selekterad Aktuell Driftart i maskinen är Program-
körning blockföljd eller Programkörning
enkelblock.

Operatören har selekterat ett program

men ännu inte startat det.

Stoppad Aktuell Driftart i maskinen är

Programkörning enkelblock och

operatören har ännu inte startat nästa

NC-block

Ett M0-kommando i NC-programmet

har stoppat programkörningen

Avbruten Operatören har stoppat programkörning-

en NC-stopp.

Avslutad Det aktuella NC-programmet har körts

igenom. Kommandot M30 (eller M2) har

avslutat programmet.

När maskinen är avstängd, visas inte någon Programstatus.
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Programstatistik

I delen Programstatistik registrerar StateMonitor antalet komplett

genomförda och avbrutna NC-program.

Uppräkning sker för:

Alla program (Total)
För det aktuella programmet (Akt. Pgm)

StateMonitor skiljer mellan följande fall:

Dialog Betydelse

Komplett utfört Antal komplett genomförda program

Avbrutet av användare Antal program som operatören har

avbrutit

Avbrutet av felmedde-
lande

Antal program som har avbrutits på

grund av ett felmeddelande

Maskinmeddelanden

I området Maskinmeddelanden visar StateMonitor maskinens sex

senaste meddelanden.

Gör på följande sätt för att se ytterligare maskinmeddelanden:

Tryck på funktionsknappen Fler
Undermenyn Maskinmeddelanden öppnas.

Ytterligare information: "Undermeny Maskinlarm", Sida 52

Aktiv Messengerstatus

I området Aktiv Messengerstatus visar StateMonitor aktiva

Meddelanden.

Ytterligare information: "Undermeny Meddelanden", Sida 67
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Maskinstatus
I området Maskinstatus visar StateMonitor maskinstatusstaplar för

den aktuella dagen och aktuell Utnyttjandegrad för maskinen.

Gör på följande sätt för att ersätta vissa maskinstatus med andra

och specificera noggrannare:

Tryck på funktionsknappen Editera maskinstatus
Undermenyn Editera maskinstatus öppnas.

Ytterligare information: "Undermeny Editera maskinstatus",

Sida 49

Detaljvy

För att se Detailed view of the last 3 days gör du på följande sätt:

Tryck på funktionsknappen Visa maskinstatus för de senaste
dagarna
Undermeny Detailed view of the last 3 days öppnas.

Ytterligare information: "Undermeny Detailed view of the last

3 days", Sida 51
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4.6 Undermeny Editera maskinstatus
I undermeny Editera maskinstatus visar StateMonitor först

maskinstatus för den aktuella dagen i maskinstatusstapeln och

listar den i kronologisk ordningsföljd i en tabell.

Gör på följande sätt för att välja en dag som StateMonitor skall visa

maskinstatus för:

Vid Presentation trycker du på kalendersymbolen

Välj datum

Alternativt bläddra dag för dag bakåt

Alternativt bläddra dag för dag framåt

Man kan filtrera inmatningarna i tabellen enligt:

Maskinstatusfärger (Filter)

Tidsrymden för enskild maskinstatus

(Visa status som är längre än...)

Ersätta och specificera maskinstatus

I undermenyn Editera maskinstatus har du möjlighet att ersätta

viss maskinstatus och specificera den noggrannare.

Gör på följande sätt för att specificera en maskinstatus noggran-

nare:

Växla till menyn Maskinpark
Tryck på funktionsknapp Maskinstatus för den

önskade maskinen

Välj undermeny Editera maskinstatus
Klicka i kolumn Ny status i tabellen

Välj den önskade specificerade statusen i

rullgardinsmenyn

Tryck på funktionsknappen Spara rad
Maskinstatusen i maskinstatusstapeln ändras.

Du lägger in specifikationerna i menyn Inställningar, undermeny

Maskinstatus.

Ytterligare information: "Undermeny Maskinstatus", Sida 93

Följande tabell visar vilka originalmaskinstatus som du kan ersätta

med specifikationer:

Originalstatus Ny status (specifikation)

Mörkgrön Produktiv Mörkgrön

Ljusgrön Produktiv,

matning

< 100 %

Ljusgrön

Gul Ok men inte

produktiv

Gul, röd eller grå
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Originalstatus Ny status (specifikation)

Röd Ej driftklar Röd

Mörkgrå Maskin är inte

i drift

Mörkgrå eller ljusgrå

Ljusgrå status Fördröjning kommer inte ursprungligen från

maskinen och är därför inte någon originalstatus.

Ljusgrå status kan ersätta en gul eller mörkgrå originalstatus och

specificera den noggrannare.

Exempel:

När en maskin är avstängd för underhållsarbete (mörkgrå status),

kan du efterhand sätta denna status i StateMonitor till väntetid

(ljusgrå status).

Lägg till ytterligare information

Lägga till ytterligare information

Gör på följande sätt för att lägga till ytterligare information:

Växla till menyn Maskinpark
Tryck på funktionsknapp Maskinstatus för den

önskade maskinen

Välj undermeny Editera maskinstatus
I tabellkolumnen Kommentar kan man skriva in

ytterligare information

Tryck på funktionsknappen Spara rad
StateMonitor visar en blå linje över avsnittet i

maskinstatusstapeln.

När du för muspekaren till ett avsnitt med en blå linje, visar

StateMonitor ett fönster med den infogade kommentaren och

eventuell information om ändrad eller specificerad maskinstatus.
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4.7 Undermeny Detailed view of the last 3
days

Undermeny Detailed view of the last 3 days innehåller följande

information:

Maskinstatusstapel för de senaste tre dagarna

Tillgänglighet för maskinen under de senaste tre dagarna

Utnyttjandegrad för maskinen under de tre senaste dagarna

Ytterligare information: "Undermeny Key figures", Sida 73
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4.8 Undermeny Maskinlarm
I undermeny Maskinlarm listar StateMonitor de

Maskinmeddelanden från de senaste fyra veckorna.

Felmeddelanden i styrsystemet är uppdelade i Felklasser och

Felgrupper.

Felklasser indikerar orsaken till felmeddelandet.

Felgrupper ger information om felmeddelandens ursprung.

I HEIDENHAIN-frässtyrsystem kan operatören använda

specialfunktionen FN 38 för att generera egna meddelanden.

Ytterligare information: "FN 38: Skicka information från NC-

programmet", Sida 56

Dessa meddelanden visas som Information av StateMonitor.

Filtera meddelanden

För att snabbare kunna hitta specifika meddelanden kan dessa

filtreras enligt Felklasser, Felgrupper och Information.

I filtervalet visar StateMonitor bara Felklasser, Felgrupper och

Information som har inträffat under de senaste fyra veckorna.

Filtrering enligt följande Felklasser:

Emergency stop
Fel
Varning
Info
Hänvisning
Programavbrott
Programstopp
Matning stoppad
Återställ
Ingen

Felklassen Ingen innehåller alla felmeddelanden som inte tillhör

någon annan felklass.

Filtrering enligt följande Felgrupper:

Drift
Programmering
PLC
Allmänt
Remote
Python
Ingen

Felgruppen Ingen innehåller alla felmeddelanden som inte tillhör

någon annan felgrupp.

Filtrering enligt Information:

FN 38
För att presentera vissa meddelanden, bockar du för respektive

felkriterier med musen.

Med funktionsknappen Markera alla checkboxar aktiverar

StateMonitor alla felkriterier.
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Med funktionsknappen Avmarkera alla checkboxar deaktiverar

StateMonitor alla felkriterier.

För att presentera filtrerade meddelanden i listan trycker du på

funktionsknappen Uppdatera.

Sortera meddelanden

Du klickar på kolumnhuvudet för StateMonitor skall sortera

meddelanden i alfabetisk ordningsföljd.

Söka meddelanden

Via inmatningsfältet Söka: kan du söka efter specifika

meddelanden. Denna sökning avser alla kolumner.

Ytterligare information: "Sökfunktion i tabeller", Sida 32
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4.9 Undermeny Programkörningstider
I undermeny Programkörningstider listar StateMonitor NC-

programmen i en Programtabell som har startats i maskinen i

kronologisk ordningsföljd.

Följande urvalsmöjligheter finns för att lägga till ett tidsfönster:

Klockslag från... till...

Antal dagar (retroaktivt från den aktuella dagen)

1 Dag

3 Dagar

7 Dagar

Datum från... till...

Via inmatningsfältet Söka: står en sökfunktion för att söka inom

tabellen till förfogande. Denna sökning avser kolumnerna Program,

Underprogram och Status.

Ytterligare information: "Sökfunktion i tabeller", Sida 32

Exportera tabell
Med funktionsknappen Exportera tabell kan du spara den för

tillfället presenterade tabellen som CSV-fil.

Du kan exempelvis importera CSV-filen i Microsoft Excel och arbeta

vidare med den där.

Graphically visualize a table
Genom att trycka på funktionsknappen Graphically visualize a
table presenterar StateMonitor det grafiska förloppet för:

Programkörningstid
Spindel (varvtal)

Snabbtrans
Matning

Via checkboxen Programkörningstid, Spindel, Snabbtrans och

Matning kan du dölja eller visa förlopp.

Följande tabell visar de olika färgerna i grafiken:

Färger i

grafiken

Tilldelning

Programkörningstid för respektive maskin

Spindel-overridens genomsnittliga position

Snabbtransport-overridens genomsnittliga position

Matnings-overridens genomsnittliga position

StateMonitor ritar först det grafiska förloppet för alla NC-program

som finns listade i ovanstående tabell.

Via selekteringsmenyn Program kan du även göra visualiseringen

för individuella program.

I grafiken där den horisontella axeln (abskissa) antalet genomförda

program inom den definierade tidsrymden.
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Den vänstra vertikala axeln (ordinata) representerar tiden. Denna

axel är relevant för Programkörningstider. Vid första anblicken kan

användaren därmed snabbt se hur lång tid individuella program har

tagit.

Den högra vertikala axeln (ordinata) visar Override-inställningar
i procentenheter. Denna axel avser endast override för Spindel,
Snabbtrans och Matning.

Gör på följande sätt för att få ytterligare information om ett

program:

Flytta muspekaren till en specifik punkt i grafiken

StateMonitor visar ett fönster med ytterligare information.

StateMonitor visar följande information i fönstret:

Information Betydelse

Maskin Maskinens namn

Datum Datum för programkörningen

Programstart Klockslag för programstarten

Programslut Klockslag för programslutet

Programkör-
ningstid

Tidsåtgång för programmet

Spindel Spindel-overridens genomsnittliga position

Snabbtrans Snabbtransport-overridens genomsnittliga

position

Matning Matnings-overridens genomsnittliga position

Program Programnamn med sökväg

Status NC-programmets senaste status

Vid Status visar StateMonitor NC-programmets senaste status.

Följande fall kan uppstå:

Status Betydelse

Avslutad NC-programmet har körts igenom fullständigt.

Fel NC-programmet har avbrutits på grund av ett

fel.

Avbruten Operatören har avbrutit NC-programmet.

I fönstrets underkant visar den procentuella andelen av de

inträffade maskinstatusarna med olika färger.

Ytterligare information: "Översikt maskinstatus", Sida 41



Meny maskinpark | FN 38: Skicka information från NC-programmet 4 

56 HEIDENHAIN | StateMonitor | Bruksanvisning | 09/2017

4.10 FN 38: Skicka information från NC-

programmet

Tillvägagångssätt i frässtyrsystem

iTNC 530, TNC 640, TNC 620, TNC 320:

För användning av funktion FN 38 krävs inmatning av

kodnummer 555343 för att frige specialfunktioner i Q-

parameterprogrammeringen.

Från software-version 34059x-07 (TNC 640) kan

funktionen FN 38 programmeras utan kodnummer.

Gör på följande sätt för att programmera funktionen FN 38:

Tryck på knappen Q

Tryck på softkey DIVERSE FUNKTION.

Tryck på softkey FN38 SKICKA
Styrsystemet skriver raden FN38: SEND /".

Skriv texten som skall skickas med

utmatningsformatet för variabler

Exempel:

FN 38: SEND/”Uppmaett diameter: %+3f"/+Q153

Antalet formateringsinstruktioner måste överensstämma

med antalet värden som skall formateras.

Utmatningsformat

Med hjälp av en formateringsoperator kan du bestämma

utmatningsformatet för numeriska värden.

Ett procenttecken inleder formateringsbeskrivningen.

Därefter följer bokstavskoden f för flyttal med decimal notering.

Du kan ange ytterligare information mellan procenttecknet och

bokstavskoden:

Plus efter procenttecknet betyder att förtecknet alltid skickas

med vid numeriska värden

Punkt och en siffra bestämmer antalet visade decimaler

Följande tabell visar vissa syntaxexempel för utmatningsformat av

variabler:

Utmatningsformat Betydelse

%f Utmatning av ett flyttal i originalformat

%.0f Utmatning av ett flyttal utan decimaler

%.1f Utmatning av ett flyttal med en decimal

%+.2f Utmatning av ett med ett förtecken och

två decimaler
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Användningsexempel: Detaljräknare

Mål: Vid varje programgenomkörning räknas antalet detaljer upp

med värdet ett.

Q1 = Q1 + 1 Detaljraeknare

Q2 = 1000 Totalt antal detaljer

Q3 = 0815 Uppdrag

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

Skicka meddelande





5
Meny messenger
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5.1 Meny Information
I menyn Information bestämmer du vid vilka meddelanden i

maskinen, vilken användaren, när och hur detta informeras.

Menyn Information innehåller följande undermenyer:

Eventkonfigurator
Meddelandeprofiler
Meddelanden

Beroende på användarens Behörighet visar

StateMonitor olika undermenyer.

Gå vidare i följande ordningsföljd:

I undermenyn Meddelandeprofiler lägger man upp en

meddelandeprofil 

(vem ska bli underrättad när?)

Ytterligare information: "Undermeny Meddelandeprofiler",

Sida 65

I undermenyn Eventkonfigurator konfigureras events

(händelser) 

(vid vilka meddelanden i maskinen skall någon underrättas?)

Ytterligare information: "Undermeny Eventkonfigurator",

Sida 61

I undermenyn Meddelanden tilldelas upplagda event och

meddelandeprofiler 

(vilket event utlöser vilken meddelandeprofil?)

Ytterligare information: "Undermeny Meddelanden",

Sida 67
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5.2 Undermeny Eventkonfigurator
Ett event är en händelse som kan inträffa i maskinen, t.ex.:

Ett varningsmeddelande

Maskinstopp med felmeddelande

Ett servicemeddelande / underhållsmeddelande

Alarm

StateMonitor inhämtar de meddelanden som förekommer i

styrsystemet direkt i presentationen Maskinstatus i menyn

Maskinpark.

Styrsystemsmeddelanden är uppdelade i Felklasser och

Felgrupper.

Vid konfiguration av events har du möjlighet att inkludera hela

Felklasser eller Felgrupper i selekteringen.

Dessutom kan följande Information, vilken genereras av

programmeraren i ett frässtyrsystems NC-program (med FN 38),

vara en del av selekteringen av ett event.

Dessutom kan följande Information vara en del av selekteringen av

ett event:

Information, vilken genereras av programmeraren i ett

frässtyrsystems NC-program med FN 38
Information, som StateMonitor genererar med ledning av

information från styrsystemet

Meddelande, vilka inte har tilldelats någon Felklass eller Felgrupp
heter individuella meddelanden.

Felklasser
I styrsystemet tillhör felmeddelanden följande Felklasser:

Emergency stop
Fel
Varning
Info
Hänvisning
Programavbrott
Programstopp
Matning stoppad
Återställ
Ingen

Felklassen Ingen innehåller alla felmeddelanden som inte tillhör

någon annan felklass.
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Felgrupper
Felgrupper ger information om felmeddelandens ursprung.

Styrsystemen skiljer på följande Felgrupper:

Drift
Programmering
PLC
Allmänt
Remote
Python
Ingen

Felgruppen Ingen innehåller alla felmeddelanden som inte tillhör

någon annan felgrupp.

Information
Under Information står följande selekteringsmöjligheter till

förfogande:

FN 38
Program successfully completed
Program interrupted by user
Program interrupted by error message

I HEIDENHAIN-frässtyrsystem kan du med hjälp av

specialfunktionen FN 38 generera egna meddelanden från NC-

programmet.

StateMonitor tar emot dessa meddelanden. Den sänder detta via

E-post till användaren, när FN 38 bockas för under meddelanden

och tilldelas ett event.

Ytterligare information: "FN 38: Skicka information från NC-

programmet", Sida 56

Följande Information generar StateMonitor. För detta ändamål

utvärderas följande information från styrsystemet:

Meddelande Information i styrsystemet

Program successfully completed När styrsystemet läser PGM END programslut

Program interrupted by user När operatören avbryter programmet med INTERNT STOPP
eller NOTAUS

Program interrupted by error message När programkörningen avbryts av ett felmeddelande

Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!

Konfigurerbara inställningar i maskinen påverkar vilken

information som styrsystemet skickar.

Individuella meddelanden

Du kan bocka för individuella meddelanden i selekteringslistan

med tidigare maskinmeddelanden och på detta sätt lägga till

selekteringen för ett event.
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Söka meddelanden

Via inmatningsfältet Söka: kan du söka efter specifika

meddelanden. Sökning avser alla kolumner i selekteringslistan.

Ytterligare information: "Sökfunktion i tabeller", Sida 32

I StateMonitor är ett event ett urval av Felklasser, Felgrupper,

Information och individuella felmeddelanden.

Var mycket noggrann när du gör valet av meddelanden som skall

leda till ett event.

HÄNVISNING

Varning, risk för att förlora data!

Om du inkluderar för många meddelanden i valet, kan

mottagarens e-postbrevlåda fyllas. Ytterligare e-post kommer då

inte längre fram till mottagaren.

Lägg upp en separat e-postbrevlåda för StateMonitor

Gör ett restriktivt urval av meddelanden

HÄNVISNING

Varning, risk för att förlora data!

Om StateMonitor skickar för många Meddelanden till

mottagaren, kanske e-postleverantören klassificera dem som

SPAM. Mottagaren erhåller då inte Meddelanden längre i sin e-

post inkorg.

Gör ett restriktivt urval av meddelanden
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Skapa event

Gör på följande sätt för att skapa ett event:

Växla till menyn Information
Välj undermeny Eventkonfigurator
Maskin, som ett event skall gälla för väljs

Selektera från Felklasser, Felgrupper,

Information och individuella meddelanden som

skall utlösa ett event

I Detta event under namnet... anges ett

lämpligt namn

Tryck på funktionsknappen Save

Med hjälp av selekteringslistan bestämmer du vilka

maskinmeddelanden som skall leda till ett meddelande.

Tabellen innehåller kolumnerna A och B:

A = Automatisk selektering via klasser/grupper
B = Selektering avviker från automatiken

Kolumn A i selekteringslistan indikerar om felmeddelandet genom

automatisk selektering via Felklasser eller Felgrupper skall utlösa

ett event.

StateMonitor sätter bockarna i kolumn A när respektive felklass

eller felgrupp har valts.

I kolumnen B kan du avmarkera individuella meddelanden som via

Felklasser och Felgrupper finns med i selekteringen.

I kolumnen B kan du även markera individuella meddelanden när

inte alla meddelanden som tillhör denna felklass eller felgrupp skall

utlösa ett event.

I en ytterligare tabell listar StateMonitor alla events som har

skapats.

Gör på följande sätt för att visa innehållet i befintliga events:

Klicka på ett event i tabellen

StateMonitor laddar selekteringen av Felklasser, Felgrupper,

Information och individuella meddelanden i presentationen.

Radera event

Gör på följande sätt för att radera ett event:

Växla till menyn Information
Välj undermeny Eventkonfigurator
Välj den Maskin som du vill radera ett event för

Klicka på papperskorgen i tabellen

StateMonitor raderar detta event och tar bort det

från tabellen.
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5.3 Undermeny Meddelandeprofiler
I undermeny Meddelandeprofiler kan du tilldela meddelande

information till en användare och spara detta som

meddelandeprofil.

En meddelandeprofil innehåller följande information:

Den refererar till en User
Leveransinformation för att skicka E-post (Meddelande per...)
Sändningsperiod (Dag, Tid)

Meddelandeintervall
I selekteringsmenyn User kan alla upplagda användare väljas.

Meddelanden skickas endast via E-post.

Meddelandeintervall

För sändningsperiod anger du:

Veckodag, när StateMonitor skall meddela användaren

Klockslag, från vilket och till vilket StateMonitor skall sända

meddelande till användaren

Möjliga meddelandeintervaller:

Utan fördröjning
Per timme

Lägga upp Meddelandeprofiler
Flera Meddelandeprofiler kan läggas upp för en användare:

T.ex. en profil när medarbetaren är på plats och en profil när

medarbetaren har jour.

Gör på följande sätt för att lägga upp en meddelandeprofil:

Växla till menyn Information
Välj undermeny Meddelandeprofiler
Välj den användare som Meddelandeprofiler
skall läggas upp för

Välj kommunikationssätt via E-post (bocka för)

Ange E-postadress

Välj veckodag när användaren skall meddelas

Välj klockslag från... till...

Välj Meddelandeintervall
Namnge meddelandeprofilen

Tryck på funktionsknappen Save
StateMonitor sparar meddelandeprofilen och

listar den i en tabell.
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Söka Meddelandeprofiler
StateMonitor listar alla profiler för den valda användaren i en tabell.

Via inmatningsfältet Söka: kan du söka efter specifika

meddelandeprofiler. Sökning avser alla kolumner i tabellen.

Ytterligare information: "Sökfunktion i tabeller", Sida 32

Ändra Meddelandeprofiler
Gör på följande sätt för att ändra en befintlig meddelandeprofil:

Växla till menyn Information
Välj undermeny Meddelandeprofiler
Välj den användare som Meddelandeprofiler
skall läggas upp för

Välj den meddelandeprofil som skall ändras i

tabellen

StateMonitor laddar uppgifterna i presentationen.

Genomför önskade ändringar

Tryck på funktionsknappen Save
StateMonitor sparar den ändrade

meddelandeprofilen.

Radera Meddelandeprofiler
Gör på följande sätt för att radera en meddelandeprofil:

Växla till menyn Information
Välj undermeny Meddelandeprofiler
Välj den User som Meddelandeprofiler som du

vill radera

Klicka på papperskorgen i tabellen

StateMonitor raderar denna meddelandeprofil

från tabellen.
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5.4 Undermeny Meddelanden
I undermeny Meddelanden bestämmer du vilka events som skall

utlösa vilka meddelanden.

I Lista med meddelanden kan du

söka

sortera

aktivera

lägga till

radera

söka meddelanden

Via inmatningsfältet Söka: kan du söka efter specifika meddelanden

i listan. Sökning avser alla kolumner i listan.

Ytterligare information: "Sökfunktion i tabeller", Sida 32

Sortera meddelanden

Gör på följande sätt för att sortera meddelanden:

Klicka på den kolumns huvud som du vill sortera efter

StateMonitor sorterar meddelanden i alfabetisk ordningsföljd.

Aktivera meddelande

För att aktivera ett meddelande i listan, bockar du för kolumnen

Aktiv.

StateMonitor skickar inte meddelanden som inte är

aktiverade.

Skapa nya meddelanden
Du kan lägga till meddelanden genom att tilldela ett event till en

meddelandeprofil.

Gör på följande sätt:

Växla till menyn Information
Välj undermeny Meddelanden
Under Meddelandeprofilen... väljer du en

meddelandeprofil

Under ...följande event... väljer du ett event

Klicka på funktionsknappen ...tilldelning
StateMonitor lägger till en rad i listan med ett

nytt meddelande.

Radera

Gör på följande sätt för att radera ett meddelande från listan:

Växla till menyn Information
Välj undermeny Meddelanden
Klicka på papperskorgen i tabellen

StateMonitor raderar det valda meddelandet från

tabellen.





6
Meny Utvärdering
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6.1 Meny Utvärdering
I menyn Utvärdering presenterar StateMonitor data från

maskinerna i tabellform och grafiskt.

Menyn Utvärdering innehåller följande undermenyer:

Dagspresentation
Maskinstatus
Key figures
Programkörningstider
Maskinmeddelanden

Beroende på användarens Behörighet visar

StateMonitor olika undermenyer.

I undermenyerna Dagspresentation och Maskinstatus visar

StateMonitor maskinstatus kronologiskt i maskinstatusstaplar och

beräknar nyckeltalen Tillgänglighet och Utnyttjandegrad.

I undermenyn Key figures, Programkörningstider och

Maskinmeddelanden listar StateMonitor motsvarande data i

tabeller.

Spara Utvärdering
I undermenyerna Maskinstatus, Key figures,

Programkörningstider och Maskinmeddelanden kan du via Mina
utvärderingar spara den aktuella utvärderingen.

Om du bockar för Privat är denna utvärdering bara åtkomlig med

dina inloggningsdata. Andra användare kan inte komma åt denna

utvärdering.

Om du bockar för Privat är utvärderingen åtkomlig för alla

användare med Rättighetsstatus: Användare plus eller

Administrator.

Gör på följande sätt för att spara din utvärdering:

Utvärderingsnamn anges

bocka i förekommande fall för Privat
Tryck på funktionsknappen Spara
StateMonitor sparar den aktuella utvärderingen och skriver in

den i tabellen Sparade utvärderingar.

Ladda sparade utvärderingar

Gör på följande sätt när du redan har sparat utvärderingar:

Välj sparade utvärderingar under Mina utvärderingar
StateMonitor laddar valda data från den sparade utvärderingen i

presentationen.
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6.2 Undermeny dagspresentation

I undermenyn Dagspresentation presenterar StateMonitor alla

maskiners maskinstatus för den aktuella dagen.

Dessutom visas nyckeltal Tillgänglighet och Utnyttjandegrad för

varje maskin.

Ytterligare information: "Undermeny Key figures", Sida 73

Maskinstatusstapeln är resultatet av maskinens status.

Lägga till ytterligare information

När du för muspekaren till ett avsnitt med en blå linje, visar

StateMonitor ett fönster med den infogade kommentaren och

eventuell information om ändrad eller specificerad maskinstatus.

Ytterligare information: "Lägg till ytterligare information", Sida 50
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6.3 Undermenyn maskinstatus

Undermenyn Maskinstatus innehåller Utvärdering av maskinstatus

för en definierad tidsperiod.

Följande selekteringsmöjligheter står till förfogande:

Klockslag från... till...

Antal dagar (retroaktivt från den aktuella dagen)

1 Dag

3 Dagar

7 Dagar

Datum från... till...

Gör på följande sätt för att visa maskinstatus för en viss

tidsperiod:

Växla till menyn Utvärdering
Välj undermenyn Machine statuses
Välj maskin (bocka för i kolumnen Visningar)

Välj klockslag från... till...

Välj antal dagar (retroaktivt från den aktuella

dagen)

Alternativt välj datum från... till...

Tryck på funktionsknappen Uppdatera
StateMonitor visar maskinstatusstaplar samt

Availability och Utilization rate för den valda

tidsrymden.

Ytterligare information: "Undermeny Key

figures", Sida 73

Under Mina utvärderingar kan du spara den aktuella

utvärderingen.

Ytterligare information: "Spara Utvärdering", Sida 70
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6.4 Undermeny Key figures
StateMonitor beräknar nyckeltal Availability och Utilization rate
med ledning av ingående maskinstatus.

Ytterligare information: "Tillgänglighet", Sida 75

Ytterligare information: "Utnyttjandegrad", Sida 76

Gör på följande sätt för att utvärdera nyckeltal för utvalda maski-

ner:

Växla till menyn Utvärdering
Välj undermeny Key figures
Välj maskin (bocka för i kolumnen Presentation)

Välj klockslag från... till...

Välj antal dagar (retroaktivt från den aktuella

dagen)

Alternativt välj datum från... till...

I tabellen visar StateMonitor nyckeltal för den

valda maskinen i den valda tidsrymden:

Tillgänglighet
Utnyttjandegrad
Productive time
Scheduled busy time
Busy time
Total down time

Sök och sortera

Via inmatningsfältet Söka: står en sökfunktion för att söka inom

tabellen till förfogande. Sökningen avser alla kolumner.

Ytterligare information: "Sökfunktion i tabeller", Sida 32

Dessutom kan du sortera uppgifterna i tabellen enligt de olika

kolumnerna. Gör då på följande sätt:

Klicka på huvudet för respektive kolumn

StateMonitor sorterar tabelluppgifterna enligt denna kolumn i

fallande ordningsföljd.

Med varje ytterligare klick på tabellkolumnens huvud

växlar StateMonitor mellan fallande och stigande

ordningsföljd.

Exportera tabell
Med funktionsknappen Exportera tabell kan du spara den för

tillfället presenterade tabellen som CSV-fil.

Du kan exempelvis importera CSV-filen i Microsoft Excel och arbeta

vidare med den där.



Meny Utvärdering  | Undermeny Key figures 6 

74 HEIDENHAIN | StateMonitor | Bruksanvisning | 09/2017

Graphically visualize a table
När du trycker på funktionsknappen Graphically visualize a table
visar StateMonitor Key figures grafiskt.

StateMonitor visar en separat grafik för varje selekterad maskin.

Under Mina utvärderingar kan du spara den aktuella

utvärderingen.

Ytterligare information: "Spara Utvärdering", Sida 70
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Tillgänglighet

I allmänhet är tillgängligheten den tid när ett system är tillgängligt.

Maskinens tillgänglighet beräknas utifrån förhållandet mellan

huvudsaklig användningstid och den planerade beläggningstiden.

Den huvudsakliga användningstiden är den totala tiden minus alla

driftstopp.

Total obser-

vationsperiod
– Totalt driftstopp

Tillgänglighet =

Plan produktionstid

Den planerad beläggningstiden är den totala tiden minus tiden när

maskinen har varit avstängd.

Total observationsperiod

– Tid när maskinen inte används

= Planerad beläggningstid (= tid när maskinen används)

Den totala tiden för driftstopp beräknas via följande summa:

Tid när maskinen inte används

+ Väntetid

+ Tid när maskinen inte är driftklar

= Totalt driftstopp

För tillgänglighet gäller därför:

Total obser-

vationsperiod
– – –

Tillgänglighet =
Total obser-

vationsperiod
–
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Utnyttjandegrad

I allmänhet är användningsgraden förhållandet mellan det faktiskt

uppnådda värdet av ett referensvärde och det maximalt möjliga

värdet av detta referensvärde.

När det gäller maskinanvändningen är utnyttjandegraden

förhållandet mellan produktiv tid och maskinens beläggningstid.

Produktiv tid +
Utnyttjandegrad =

Produktionstid

Beläggningstiden är den totala tiden minus tiden när maskinen inte

används.

Total observationsperiod

– Fördröjning

– Tid när maskinen inte används

= Produktionstid

För utnyttjandegraden gäller därför:

Produktiv tid +

Utnyttjandegrad =
Total obser-

vationsperiod
– –
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6.5 Undermeny programkörningstider

I undermenyn Programkörningstider kan du utvärdera NC-

programmens körtider i flera maskiner.

För att utvärdera Programkörningstider gör på följande sätt:

Växla till menyn Utvärdering
Välj undermeny Programkörningstider
Välj maskin (bocka för i kolumnen Presentation)

Välj klockslag från... till...

Välj antal dagar (retroaktivt från den aktuella

dagen)

Alternativt välj datum från... till...

StateMonitor listar de program som har körts

under den selekterade tidsperioden i tabellen.

Under Mina utvärderingar kan du spara den aktuella

utvärderingen.

Ytterligare information: "Spara Utvärdering", Sida 70

Graphically visualize a table
Programtabeller och deras grafiska visualisering har en liknande

funktionalitet som undermenyn Programkörningstider i menyn

Maskinpark under Maskinstatus.

Ytterligare information: "Undermeny Programkörningstider",

Sida 54

I motsats till menyn Maskinpark kan du i menyn

Utvärdering kan du göra visualiseringen för flera

maskiner samtidigt och jämföra dem under varandra.

StateMonitor visar en separat grafik för varje selekterad

maskin.
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6.6 Undermeny maskinmeddelanden

I undermeny Maskinmeddelanden kan specifika meddelanden

listas inom en definierad tidsperiod för valda maskiner.

För att utvärdera Maskinmeddelanden gör på följande sätt:

Växla till menyn Utvärdering
Välj undermeny Maskinmeddelanden
Välj maskin (bocka för i kolumnen Presentation)

Välj klockslag från... till...

Välj antal dagar (retroaktivt från den aktuella

dagen)

Alternativt välj datum från... till...

Felklasser, Felgrupper, Information väljs

Tryck på funktionsknappen Uppdatera
StateMonitor listar alla maskinmeddelanden

som har inträffat inom den valda tidsperioden

i de selekterade maskinerna och tillhör valda

Felklasser, Felgrupper eller Information.

Under Mina utvärderingar kan du spara den aktuella

utvärderingen.

Ytterligare information: "Spara Utvärdering", Sida 70

Sortera maskinmeddelanden

Gör på följande sätt för att sortera maskinmeddelanden i tabellen:

Klicka på den kolumns huvud som du vill sortera efter

StateMonitor sorterar maskinmeddelanden i alfabetisk

ordningsföljd.

Sortera maskinmeddelanden

Via inmatningsfältet Söka: står en sökfunktion för att söka inom

tabellen till förfogande med vilken det går att begränsa urvalet.

Sökningen avser alla kolumner.

Ytterligare information: "Sökfunktion i tabeller", Sida 32



7
Meny Inställningar
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7.1 Meny Inställningar
Menyn Inställningar innehåller följande undermenyer:

User settings
Användare
Maskiner
Machine mapping
Maskinstatus
Messenger inställningar
Filbackup
Språk
External Reporting DB
Info

Beroende på användarens Behörighet visar

StateMonitor olika undermenyer.



Meny Inställningar | Undermeny User settings  7 

HEIDENHAIN | StateMonitor | Bruksanvisning | 09/2017 81

7.2 Undermeny User settings

Ändra lösenord

Varje användare kan ändra sitt lösenord när som helst.

Gör på följande sätt för att ändra ditt lösenord:

Växla till menyn Inställningar
Välj undermenyn User settings
I fältet Användarnamn står ditt användarnamn.

I fältet Gammalt lösenord anger du ditt befintliga

lösenord

I fältet Nytt lösenord anger du ditt nya lösenord

I fältet  anger du ditt nya lösenord på nytt

Tryck på funktionsknappen Ändra lösenord
StateMonitor ändrar lösenordet.

Glömt lösenordet?

När en användare har glömt sitt lösenord, kan Administrator
återställa lösenordet.

Ytterligare information: "Återställ lösenord", Sida 84

Change language settings for user
Varje användare kan individuellt välja språk i StateMonitor.

Gör på följande sätt för att ändra användarens språkinställning:

Växla till menyn Inställningar
Välj undermenyn User settings
Välj användarspråk

Tryck på funktionsknappen Spara ändring
StateMonitor ändrar användarspråket.

Språkinställningen för alla andra användare påverkas inte

av denna inställning.



Meny Inställningar | Undermeny User 7 

82 HEIDENHAIN | StateMonitor | Bruksanvisning | 09/2017

7.3 Undermeny User

Behörighet

Beroende på Behörighet har användare av StateMonitor olika

åtkomsträttighet och ändringsrättighet.

Du kan tilldela följande rättigheter till användarna:

Meny Rättighet

Maskinpark Utan ändringsrättighet

Endast åtkomst till Maskinstatus
och Detailed view of the last 3
days

Information Utan ändringsrättighet

Utvärdering Endast åtkomst till Dagspresenta-
tion för maskinstatus

Viewer

Inställningar Endast åtkomst till User settings
och Info

Maskinpark Alla behörigheter

Information Utan ändringsrättighet

Utvärdering Endast åtkomst till Dagspresenta-
tion för maskinstatus

Använ-
dare

Inställningar Endast åtkomst till User settings
och Info

Maskinpark Alla behörigheter

Information Alla behörigheter

Utvärdering Alla behörigheter

Använ-
dare
plus

Inställningar Endast åtkomst till User settings
och Info

Admini-
strator

Alla menyer Alla behörigheter

Lägga upp, ändra och radera användardata kan bara

göras av användare med administratörsrättighet.
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Skapa användare
Gör på följande sätt för att lägga upp en användare i StateMonitor:

Växla till menyn Inställningar
I undermenyn Användare anges följande data:

Förnamn
Efternamn
Användarnamn
Email

Rättighetsstatus: tilldelas

Tryck på funktionsknappen Spara
StateMonitor skriver in den upplagda användaren

i användarlistan.

StateMonitor skickar lösenordet till användaren

via E-post.

Varje användare kan ändra sitt lösenord när som helst.

Ytterligare information: "Undermeny User settings", Sida 81

Ett Användarnamn krävs tillsammans med Lösenord för Login.

Ytterligare information: "Meny Home", Sida 34

Via den angivna E-postadressen erhåller användaren de

meddelanden som definieras i menyn Information.

Ytterligare information: "Meny Information", Sida 60

Ändra användardata

Gör på följande sätt för att redigera användardata i efterhand:

Växla till menyn Inställningar
Välj undermeny Användare
Välj den användare i användarlistan som du vill

ändra

StateMonitor markerar användaren och laddar

data i inmatningsfält.

Utför ändringar

Tryck på funktionsknappen Spara ändringar
StateMonitor överför ändrade data till

användarlistan.

Radera användare

Gör på följande sätt för radera en användare i StateMonitor:

Växla till menyn Inställningar
Välj undermeny Användare
Välj den användare i användarlistan som du vill

radera

StateMonitor markerar användaren och laddar

data i inmatningsfält.

Tryck på funktionsknappen Radera användare
StateMonitor tar bort användaren från listan.



Meny Inställningar | Undermeny User 7 

84 HEIDENHAIN | StateMonitor | Bruksanvisning | 09/2017

Återställ lösenord

När en användare har glömt sitt lösenord, kan an en användare med

administratörsrättigheter återställa lösenordet.

Det är bara möjligt att återställa lösenord med

administratörsrättigheter.

Gör på följande sätt för att återställa ett lösenord:

Växla till menyn Inställningar
Välj undermeny Användare
Välj den användare i användarlistan som du

återställa lösenordet för

StateMonitor markerar användaren och laddar

data i inmatningsfält.

Tryck på funktionsknappen Återställ lösenord
StateMonitor återställer lösenordet och skickar

ett e-mail med det nya lösenordet till den berörda

användaren.

Användaren kan ändra lösenordet igen.

När meddelandefunktionen (Information) i StateMonitor

inte är implementerad i ditt företag, kan StateMonitor

inte skicka något e-mail med det återställda lösenordet.
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7.4 Undermeny Maskiner

Skapa maskin

Att lägga upp maskiner Maskinpark kan bara utföras av

användare med administratörsrättigheter.

Gör på följande sätt för att lägga upp en ny maskin i StateMonitor:

Växla till menyn Inställningar
Välj undermeny Maskiner
Skriv in namnet på maskinen i fältet Maskinnamn
Typ (styrsystem) väljs

Vid IP-adress / DHCP anges maskinens IP-adress

(eth0) eller hostnamn

Tryck på funktionsknappen Kontrollera
StateMonitor kontrollerar nätverksförbindelsen

till maskinen.

Om du har en bild på din maskin, tryck på

funktionsknappen Ladda bild
Välj bildfilen i Windows Explorer

StateMonitor laddar den valda bilden i

presentationen.

Tryck på funktionsknappen Skapa maskin
Maskinen sparas i maskinlistan.

Bocka för i kolumnen Aktiv
Välj maskinen i maskinlistan

StateMonitor markerar maskinen.

Tryck på funktionsknappen Spara maskin
Maskinen visas i menyn Maskinpark.

När kolumnen Aktiv inte är bockad, visar StateMonitor

inte maskinen i menyn Maskinpark.

Typ (styrsystem)

I rullgardinsmenyn Typ kan följande styrsystem väljas:

iTNC 530
TNC 640
TNC 620
TNC 320
TNC 128
MANUAL Plus 620
CNC PILOT 620
CNC PILOT 640

Maskinspecifika inställningar
När du i Typ väljer styrsystemet iTNC 530 kan du under

Maskinspecifika inställningar välja följande möjligheter av
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Override detektering:

Standard HEIDENHAIN DNC
Läsning av PLC-ord

När du lägger upp en maskin för första gången, väljer du

Standard HEIDENHAIN DNC.

Välj bara Läsning av PLC-ord om Override-inställningar i

maskinen inte visas korrekt i StateMonitor.

När du i Typ väljer ett annat styrsystem, kan du under

Maskinspecifika inställningar välja följande möjligheter beträffande

PLC lösenord:

PLC Standard
No PLC
OEM PLC

Följande tabell förklarar de tre valmöjligheternas betydelse:

PLC lösenord Betydelse

PLC Standard PLC är skydda med standard PLC lösenord
Åtkomst sker automatiskt

No PLC Ingen åtkomst till PLC

OEM PLC Maskintillverkaren har bestämt ett eget PLC
lösenord
Fråga i förekommande fall maskintillverkaren

När StateMonitor har åtkomst till PLC, läser den av aktuellt läge för

snabbtransport-override. Därmed finns mer information tillgänglig

för programanalys.

När StateMonitor inte har åtkomst till PLC, görs ingen skillnad i

presentationen av maskinstatusen på om det för tillfället är ett

matningsblock eller ett snabbtransportsblock som är aktivt.

När maskintillverkaren har bestämt ett eget PLC lösenord skriver

du in lösenordet i inmatningsfältet.

När maskintillverkaren använder ett dags-PLC lösenord väljer du No
PLC.

StateMonitor har inte någon skrivrättighet till PLC utan

enbart läsrättighet med målet att utvärdera maskindata.
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Selektering: No PLC
När du väljer Maskinspecifika inställningar No PLC resulterar detta

i följande beteende beträffande maskinstatus:

StateMonitor visar maskinstatus med gul färg när override i

Programkörning blockföljd för matningen är = 0 %.

När matningsoverride är > 0 % visas maskinstatus ljusgrön.

Endast när override för matning och snabbtransport är ≥ 100 %

visar StateMonitor maskinstatus mörkgrön.

Exempel: Ett NC-block med FMAX är aktivt, override för

Snabbtransport = 0 % och override för Matning > 0 %. Då står

maskinen helt stilla men StateMonitor visar trots det en grön

maskinstatus.

Följande tabell visar vilka kombinationer av matningsoverride och

snabbtransportsoverride som resulterar i vilken maskinstatus:

Snabbtransportsoverride

FMAX

Matningsoverride

F = 0 %

Matningsoverride

0 % < F < 100 %

Matningsoverride

F ≥ 100 %

FMAX = 0 %
Maskinstatus:

Gul

Maskinstatus:

Ljusgrön

Maskinstatus:

Ljusgrön

0 % < FMAX < 100 %
Maskinstatus:

Gul

Maskinstatus:

Ljusgrön

Maskinstatus:

Ljusgrön

FMAX ≥ 100 %
Maskinstatus:

Gul

Maskinstatus:

Ljusgrön

Maskinstatus:

Mörkgrön

Selektering: PLC Standard eller OEM PLC
När du väljer PLC Standard eller OEM PLC gör StateMonitor skillnad

i presentationen av maskinstatusen på om det aktuella blocket är

ett matningsblock eller ett snabbtransportsblock.

NC-block med matning aktivt

När ett NC-block med matning är aktivt, kan presentationen av maskinstatusen oberoende av snabbtransportens

override-inställning.

StateMonitor visar en gul maskinstatus när matningsoverriden är = 0 %. Maskinstatusen blir ljusgrön, när

matningsoverriden är > 0 % och < 100 %. När matningsoverriden står på ≥ 100 %, är maskinstatusen mörkgrön.

Snabbtransportsoverride

FMAX

Matningsoverride

F = 0 %

Matningsoverride

0 % < F < 100 %

Matningsoverride

F ≥ 100 %

FMAX = 0 %
Maskinstatus:

Gul

Maskinstatus:

Ljusgrön

Maskinstatus:

Mörkgrön

0 % < FMAX < 100 %
Maskinstatus:

Gul

Maskinstatus:

Ljusgrön

Maskinstatus:

Mörkgrön

FMAX ≥ 100 %
Maskinstatus:

Gul

Maskinstatus:

Ljusgrön

Maskinstatus:

Mörkgrön
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NC-block med snabbtransport aktivt

När ett NC-block med snabbtransport är aktivt, kan presentationen

av maskinstatusen oberoende av matningens override-inställning.

StateMonitor visar en gul maskinstatus när

snabbtransportsoverriden är = 0 %. Maskinstatusen blir ljusgrön,

när snabbtransportsoverriden är > 0 % och < 100 %. När

snabbtransportsoverriden står på ≥ 100 %, är maskinstatusen

mörkgrön.

Snabbtransportsoverride

FMAX

Matnings-override

F = 0 %

Matnings-override

0 % < F < 100 %

Matnings-override

F ≥ 100 %

FMAX = 0 %
Maskinstatus:

Gul

Maskinstatus:

Gul

Maskinstatus:

Gul

0 % < FMAX < 100 %
Maskinstatus:

Ljusgrön

Maskinstatus:

Ljusgrön

Maskinstatus:

Ljusgrön

FMAX ≥ 100 %
Maskinstatus:

Mörkgrön

Maskinstatus:

Mörkgrön

Maskinstatus:

Mörkgrön

Kontrollera
När Kontrollera nätverksanslutningen inte lyckas, undersöker du:

Att maskinens korrekta IP-adress har angivits

Att den server eller PC som StateMonitor har installerats på har

kontakt med företagets lokala nätverk

Att maskinen är ansluten till företagets lokala nätverk

När Kontrollera nätverksanslutningen inte lyckas, får du

följande felmeddelande:

”Ogiltig IP-adress"

Ytterligare information: "Nätverkintegration", Sida 103

Så snart en nätverksanslutning mellan maskinen och StateMonitor

har upprättats, överför styrsystemet SIK-nummer och software-

version för NC-software till StateMonitor.

StateMonitor skriver in SIK-nummer och styrsystemets NC-
software-version i översiktstabellens respektive kolumn.
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Connection status
I maskinlistan visar StateMonitor aktuell Connection status för

varje maskin.

Följande tabell listar alla varianter av anslutningsstatus och förklarar

deras orsaker:

Connection status Orsak

Connection was successfully established Maskinen är ansluten till StateMonitor.

Automatic connection setup Upprättande av anslutning pågår

No connection. Activation is required. Förbindelse är bruten

Efter tre avbrott i förbindelsen inom fem minuter görs inte något

nytt försök att återupprätta förbindelsen. (Instabilt nätverk)

Verbindung getrennt Ingen förbindelse mellan maskin och StateMonitor

Maskinen deaktiverades i StateMonitor.

Efter anslutningsstatusen visar StateMonitor tillhörande DNC-

statusmeddelande i hakparentes.

I följande tabell finner du alla DNC-statusmeddelanden:

DNC-statusmeddelande Betydelse Orsak

DNC STATE NOT INITIALIZED Maskinen befinner sig i uppstartslä-

ge

Maskinen har ännu inte initialiserats

Anslutning har ännu inte upprättats

DNC STATE HOST IS NOT
AVAILABLE

Maskinen kan inte nås via PING Maskinen är avstängd eller inte anslu-

ten till nätverket

DNC STATE HOST IS AVAILABLE Maskinen kan nås via PING Maskinen uppstartad, NC startad,

DNC redan tillgänglig

DNC STATE DNC IS AVAILABLE DNC är tillgänglig Maskinen uppstartad, NC och DNC

har ännu inte startad

DNC STATE WAITING PERMISSION Väntar på tillåtelse Klient väntar på tillåtelse för Extern
åtkomst

DNC STATE MACHINE IS BOOTED Maskinen har startats upp,

NC-software har laddats, PLC har

ännu inte översatts

Maskinen har startarts upp och

väntar på kvittering av strömavbrott

med CE

DNC STATE MACHINE IS
INITIALIZING

Maskin initialiseras PLC översätts

DNC STATE MACHINE IS
AVAILABLE

Maskinen har startats upp fullstän-

digt och är driftklar

Maskinen är driftklar, alla DNC-

funktioner är tillgängliga

DNC STATE MACHINE IS
SHUTTING DOWN

Maskinen stängs av Avstängning av maskinen har inletts

DNC STATE DNC IS STOPPED Maskinen stängs av, DNC har

stoppats

DNC avslutades som en del av

avstängningen

DNC STATE HOST IS STOPPED Maskinen har stängts av Anslutning förlorad,

Maskinen har stängts av och kan inte

längre nås
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DNC-statusmeddelande Betydelse Orsak

DNC STATE NO PERMISSION Ingen tillåtelse Extern åtkomst är spärrad (MOD-

funktion)

Åtkomstbegäran för Extern
åtkomst nekades

Begäran av tillåtelse till Extern
åtkomst kvarstår men har inte

bekräftats

Om inträffar tre avbrott i förbindelsen inom 5 minuter inträffar,

tyder detta på ett instabilt nätverk. I sådana fall genomförs inga

ytterligare anslutningsförsök. StateMonitor visar anslutningsstatus

No connection. Activation is required..
Gör på följande sätt för att initiera upprättande av förbindelse på

nytt:

Deaktivera maskinen

Tryck på funktionsknappen Spara maskin
Aktivera maskinen igen

Tryck på funktionsknappen Spara maskin
StateMonitor försöker att upprätta förbindelsen på nytt.

När en klient begär tillåtelse till Extern åtkomst visar styrsystemet

det fönster som avbildas till höger.

Error message
Vid anslutningsproblem visar StateMonitor ett DNC-Error message
i maskinlistan.

Följande tabell förklarar de vanligaste felmeddelandena.

Error message Betydelse Orsak

DNC_E_DNC_PROHIBITED DNC är spärrad Extern åtkomst är spärrad

(MOD-funktion)

Åtkomstbegäran för Extern
åtkomst nekades

DNC_E_FAIL DNC misslyckades Firewall är spärrad

DNC_E_OPTION_NOT_AVAILABLE DNC-option ej tillgänglig Option #18 HEIDENHAIN DNC är

inte tillgänglig

DNC_E_NOT_POS_NOW DNC inte möjlig för tillfället DNC-anslutning är inte möjlig för

tillfället

(t.ex. när en maskin håller på att

stängas av)

DNC32_E_NOT_CONN Ingen anslutning till maskinen Maskinen är avstängd eller inte

ansluten till nätverket

TIMEOUT Timeout i nätverket StateMonitor har skickat en förfrå-

gan men styrsystemet har inte

svarat

(kontrollera anslutningen)
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Editera maskin
Gör på följande sätt för att ändra en maskins data i StateMonitor:

Växla till menyn Inställningar
Välj undermeny Maskiner
Välj maskin i maskinlistan

StateMonitor laddar data i inmatningsfältet.

Ändra data

Tryck på funktionsknappen Spara maskin
StateMonitor sparar maskinen med ändrade

data.

Radera maskin

Gör på följande sätt för radera en maskin i StateMonitor:

Växla till menyn Inställningar
Välj undermeny Maskiner
Välj maskin i maskinlistan

Tryck på funktionsknappen Radera maskin
StateMonitor raderar den valda maskinen från

listan.

I menyn Maskinpark kan man inte längre se

maskinen.
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7.5 Undermeny Machine mapping
I undermeny Machine mapping kan du tilldela vilka maskiner

specifika användare skall kunna se.

Tilldelningen av maskiner kan bara göras av användare

med administratörsrättigheter.

Gör på följande sätt för att tilldela selekterade maskiner till en

användare:

Växla till menyn Inställningar
Välj undermeny Machine mapping
Bocka för Activate the assignment of users to
machines
I rullgardinsmenyn Select the user
Under All machines väljs den maskin som skall

tilldelas till den selekterade användaren

Alternativt kan flera maskiner väljas genom att

trycka på knappen Ctrl

Tryck på funktionsknappen pil höger

StateMonitor tilldelar maskinerna till den valda

användaren och skriver in dem i Assigned
machines.

Tryck på funktionsknappen Spara

Du gör på följande sätt för att ta bort en tilldelning:

Välj tilldelade maskiner

Tryck på funktionsknappen pil vänster

StateMonitor flyttar tillbaka den valda maskinen

till All machines.

Tryck på funktionsknappen Spara

Gör på följande sätt för att tilldela alla maskiner till en användare:

Tryck på funktionsknappen 2 pilar höger

StateMonitor flyttar alla maskiner till Assigned
machines.

Tryck på funktionsknappen Spara

Om Activate the assignment of users to machines inte

är bockad, ser alla användare alla aktiva maskiner.
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7.6 Undermeny Maskinstatus
Följande maskinstatus kan inträffa:

Färgkod Maskinstatus Förklaring

Mörkgrön

Produktiv
(matning &
snabbtransport
OVR >= 100%)

Maskinen producerar. Potentio-

metrarna för matning och snabb-

transport är inställda på 100 %

eller mer.

Ljusgrön

Produktiv
(matning &
snabbtransport
OVR < 100%)

Maskinen producerar. Potentio-

metrarna för matning och snabb-

transport är inställda på lägre än

100 %.

Gul

Ok men inte
produktiv

Maskinen är driftklar men produ-

cerar inte.

Röd

Ej driftklar Maskinen är inte driftklar.

Nödstopp har utlösts.

Det finns felmeddelanden.

Ljusgrå

Fördröjning Kan ersätta en gul eller mörkgrå

maskinstatus och specificeras

noggrannare.

Mörkgrå

Maskin är inte i
drift

Maskinen är avstängd.

Specificera maskinstatus

Vid behov kan du specificera en maskinstatus noggrannare genom

att tilldela denna maskinstatus ytterligare beskrivning.

Gör på följande sätt för att specificera en maskinstatus eller att

lägga till en ytterligare specifikation:

Växla till menyn Inställningar
Välj undermeny Maskinstatus
Klicka på den maskinstatus som skall

specificeras

StateMonitor öppnar ett inmatningsfönster under

den valda maskinstatusen.

Ange ytterligare beskrivning (specifikation)

Tryck på funktionsknappen Ny
StateMonitor skriver in den nya specifikationen i

listan ovanför inmatningsfönstret.

I menyn Maskinpark, undermeny Editera maskinstatus kan du

välja de maskinstatus som finns specificerade i tabellkolumnen Ny
status.

Ytterligare information: "Undermeny Editera maskinstatus",

Sida 49
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Ändra ordningsföljd

Genom att trycka på pilsymbolknapparna kan du ändra specifika-

tionernas ordningsföljd.

Tryck på pil uppåt

StateMonitor flyttar specifikationen ett steg

uppåt i listan.

Tryck på pil nedåt

StateMonitor flyttar specifikationen ett steg

nedåt i listan.

Radera specifikation

Gör på följande sätt för att radera en specifikation:

Tryck på symbolen papperskorg

StateMonitor raderar specifikationen från listan.
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7.7 Undermeny Messenger inställningar
I undermeny Messenger inställningar anger du anslutningsdata för

den E-postserven som skall skicka meddelanden till användaren.

Förutsättning: Utgående SMTP-server

För att genomföra Messenger inställningar gör du på följande

sätt:

Växla till menyn Inställningar
Välj undermeny Messenger inställningar
Fyll i inmatningsfältet

Tryck på funktionsknappen Spara

Följande inmatningsfält står till förfogande:

Messenger
inställningar

Inmatning

Server E-postserverns servernamn

User SMTP-användarens användarnamn

Fråga i förekommande fall E-postleverantören

Password Användarens lösenord

Anslutnings-
säkerhet

Valmöjligheter:

None (ej krypterad)

STARTTLS
SSL/TLS

Port SMTP-portar:

25 Vid anslutningssäkerhet: None
587 Vid anslutningssäkerhet: STARTTLS
465 Vid anslutningssäkerhet: SSL/TLS

Anslutningssäkerhet skall tolkas som typen av kryptering

i kommunikationen mellan E-postprogrammet (klient) och

E-postservern (host).

Vilken anslutning du skall välja beror på E-postleverantörens

specifikationer.

STARTTLS ett transportkrypteringsprotokoll mellan e-postklienten

och e-postservern. STARTTLS inleder krypteringen av en

kommunikation med Transport Layer Security (TLS).

När du använder STARTTLS inleds kommunikationen utan

kryptering. E-postklienten väntar på att se om e-postservern

erbjuder transportkryptering. Först därefter sker upprättandet av

den krypterade anslutningen.

SSL/TLS står för Secure Socket Layer / Transport Layer Security.

När du använder SSL/TLS skapas redan från början en

krypterad anslutning. Därefter inleds den protokollspecifika

kommunikationen.

HEIDENHAIN rekommenderar att välja en krypterad

anslutning för att skydda de data som överförs.

Kontakta en IT-specialist om det behövs.
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7.8 Undermeny Filbackup

Automatisk lagring

StateMonitor sparar data som registrerats under drift i ett år

i en ringbuffert. Du kan själv bestämma det antal dagar som

StateMonitor sparar i databasen.

Gör på följande sätt:

Växla till menyn Inställningar
Välj undermeny Filbackup
I inmatningsfältet vid Antal dagar som

StateMonitor sparar i databasen definieras

antalet dagar

Tryck på funktionsknappen Spara

365 dagar är förinställt (1 år).

Om du anger siffran 0, raderas inte historiska data. Det vill säga att

StateMonitor sparar alltid data fortlöpande ända tills minnet är fullt.

Dessutom sparar StateMonitor data för en definierad tidsperiod,

t.ex. månadsvis, på en hårddisk.

Om minnesutrymmet inte räcker kommer StateMonitor att

generera ett meddelande till administratören.

HEIDENHAIN rekommenderar, oberoende av den

automatiska lagringsprocessen i StateMonitor, att

dagligen ta en databackup på servern eller PC:n. På

detta sätt kan du undvika förlust av data vid eventuella

funktionsstörningar.

Du har två möjligheter att ta en databackup av StateMonitor-data i

CSV-format på din server eller PC:

Automatisk (t.ex. dagligen, klockan 10:00)

Manuell

Automatisk databackup

Gör på följande sätt för att StateMonitor själv skall genomföra

automatisk databackup:

Växla till menyn Inställningar
Välj undermeny Filbackup
I inmatningsfältet Sökväg för att spara
backupen anger du den önskade sökvägen där

StateMonitor skall spara databackupen, t.ex. En

serverenhet: C:\ProgramData\HEIDENHAIN

\StateMonitor\backup

Klockslag för att spara backupen väljs,

t.ex. 10:00

Tryck på funktionsknappen Skapa
StateMonitor sparar data klockan 10:00 varje

data i den angivna katalogen på servern.
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Manuell databackup

Gör på följande sätt för att genomföra en manuell databackup:

Växla till menyn Inställningar
Välj undermeny Filbackup
Tryck på funktionsknappen Spara databas
I bildskärmen visas ett fönster för val av

lagringsplats.

Välj lagringsplats

Tryck på funktionsknappen Spara

StateMonitor sparar databackupen på den valda

lagringsplatsen.

Backupfilen är en Zip-fil som innehåller två CSV-filer:

MachineDate.csv
MachineStateHistory.csv

Ändra inte namnet på de båda CSV-filerna!

Importera data / återställ status

Filen som skall importeras måste vara en Zip-fil. Den måste

innehålla åtminstone en av de båda CSV-filerna (MachineData.csv
eller MachineStateHistory.csv).

Gör på följande sätt för att återställa data från den senaste

backuptidpunkten:

Växla till menyn Inställningar
Välj undermeny Filbackup
Tryck på funktionsknappen Importera data
I bildskärmen visas ett fönster för val av

backupfil.

Välj den senaste backupens Zip-fil

Tryck på funktionsknappen Öppna

StateMonitor återställer status till tidpunkten för

backupen.

Efter återställning av data måste StateMonitor-

applikationen eventuellt startas om.



Meny Inställningar | Undermeny Filbackup 7 

98 HEIDENHAIN | StateMonitor | Bruksanvisning | 09/2017

Återställ databas manuellt

När databasen från StateMonitor är förstörd, behöver du återställa

databasen manuellt.

Gör då på följande sätt:

Kopiera den under C:\ProgramData\HEIDENHAIN

\StateMonitor\dat\backups lagrade katalogen tncsmdb från

den katalog som har önskat datum

Katalogen tncsmdb infogas i katalogen

C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat (befintlig

katalog skrivs i förekommande fall över)

Efter återställning av data måste StateMonitor-

applikationen eventuellt startas om.

När du raderar katalogen tncsmdb i katalogen

C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat lägger

StateMonitor upp en ny tom databas vid nästa omstart.

HÄNVISNING

Varning, risk för att förlora data!

Om du inte har skapat någon backup och raderar den aktuella

databasen i dat-katalogen, förloras alla befintliga data, t.ex.

maskindata, användardata med mera.

Ta backup av databasen regelbundet

Download Log-fil

När du kontaktar HEIDENHAIN-service behövs ibland Log-filen från

StateMonitor.

Gör på följande sätt för att skapa Log-filen:

Växla till menyn Inställningar
Välj undermeny Filbackup
Tryck på funktionsknappen Download loggfil
I bildskärmen visas ett fönster för val av

lagringsplats.

Välj lagringsplats

Tryck på funktionsknappen Spara

StateMonitor sparar Log-filen i den angivna

katalogen.

Skicka Log-filen till HEIDENHAIN-service

Gör på följande sätt för att skicka Log-filen till HEIDENHAIN-service:

Skapa ett E-mail i ditt E-mail-program

Bifogar Log-filen som bilaga

Skriv en beskrivning av problemet

Till service.nc-pgm@heidenhain.de skicka

mailto:service.nc-pgm@heidenhain.de
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7.9 Undermeny Språk
I undermeny Språk kan du göra globala språkinställningar för

StateMonitor.

Ändring av Språk är bara möjligt för användare med

administratörsrättigheter.

Gör på följande sätt för att ställa in språket i StateMonitor:

Växla till menyn Inställningar
Välj undermeny Språk
I bildskärmen visas fönstret för ändring av

språkinställningar.

Välj önskat språk i listan

Tryck på funktionsknappen Spara ändring

Användningsråd:

Det behövs inte någon omstart av programvaran vid

ändring av språk i StateMonitor

I undermenyn User settings kan alla användare själva

ändra språket individuellt utan att påverka den globala

språkinställningen

Språkinställningen i undermenyn User settings har

högre prioritet än den globala språkinställningen

Nyupplagda användare får först den globala

språkinställningen
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7.10 Undermeny External Reporting DB
En External Reporting DB (rapportserver-databas) läser ut lagrade

data och utvärderar dessa.

Om ditt operativa rapporteringssystem kommer behöva en sådan

hantering av StateMonitor-data kan du välja mellan följande

databassystem:

None
Derby
Microsoft SQL Server

Låt en specialist konfigurera databasen.

Derby
När du väljer databas Derby finns följande inmatningar tillgängliga:

Inmatning för konfiguration Förklaring

Database host IP-adress eller domännamn till

databasservern

Database port Port-nummer, 0 till 65536

Inmatningen är inte obligato-

risk

Database name Individuell inmatning

Database users Individuell inmatning

Database password Individuell inmatning
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Microsoft SQL Server
När du väljer databas Microsoft SQL Server finns följande

inmatningar tillgängliga:

Inmatning för konfiguration Förklaring

Database host IP-adress eller domännamn till

databasservern

Database port Port-nummer, 0 till 65536

Inmatningen är inte obligato-

risk

Instance name Individuell inmatning

Database name Individuell inmatning

Windows authentication Aktivera / deaktivera

Database users Endast nödvändig när ingen

Windows authentication
används

Database password Endast nödvändig när ingen

Windows authentication
används

Med funktionsknappen Test får du möjlighet att testa att

inmatningarna är kompatibla.

Med funktionsknappen Spara bekräftar du inmatningarna och

sparar konfigurationen.
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7.11 Undermeny Info
I undermenyn Info finner du Licensinformation och juridisk

information om programvaran.

StateMonitor visar följande information:

StateMonitor-version

HEIDENHAIN-DNC-version

StateMonitor-licens

Licensvillkor

Tabell med Open Source -licensinformation

För att gå in i undermeny Info gör du på följande sätt:

Växla till menyn Inställningar
Välj undermeny Info

Sök och sortera

Via inmatningsfältet Söka: kan du söka specifik Open-Source-

licensinformation. Sökningen avser alla tabellkolumner.

Ytterligare information: "Sökfunktion i tabeller", Sida 32

Du kan sortera uppgifterna i tabellen enligt kolumnerna Licenstyp
och Produkt.
Gör då på följande sätt:

Klicka på huvudet för respektive kolumn

StateMonitor sorterar tabelluppgifterna enligt denna kolumn i

alfabetisk ordningsföljd.



8
Nätverkintegration
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8.1 SIK-meny

SIK (System Identification Key) innehåller NC-software-licensen för

att frige reglerkretsar och software-optioner.

Via SIK-numret erhåller styrsystemet en unik identifikation.

Kontrollera först att Option #18 är öppnad i ditt styrsystems SIK-

meny.

Tillvägagångssätt iTNC 530:

Välj driftart Programinmatning/Editering

Tryck på knappen MOD
Ange kodnummer SIK

Tryck på knappen ENT
TNC:n visar SIK-menyn i bildskärmen.

När bocken är satt för Option #18, är HEIDENHAIN-DNC-

gränssnittet tillgängligt i ditt styrsystem.

När bocken inte är satt för Option #18, måste du öppna Option #18.

Ytterligare information: "Öppning av Option #18", Sida 106

För frigivning av en option behöver du ditt styrsystems

SIK-nummer. Du finner SIK-numret i SIK-menyn under

SIK-information i fältet Identifier (SIK-ID).

Tillvägagångssätt TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128:

Välj driftart Programmering

Tryck på knappen MOD
Ange kodnummer SIK

Tryck på knappen ENT
TNC:n visar SIK-menyn i bildskärmen.

När bocken är satt för Option #18, är HEIDENHAIN-DNC-

gränssnittet tillgängligt i ditt styrsystem.

När bocken inte är satt för Option #18, måste du öppna Option #18.

Ytterligare information: "Öppning av Option #18", Sida 106

För frigivning av en option behöver du ditt styrsystems

SIK-nummer. Du finner SIK-numret i SIK-menyn under

SIK-information i fältet Serial No. (SN).
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Tillvägagångssätt CNC PILOT 640 / MANUALplus 620:

Välj driftart Organisation

Tryck på softkey kodnummer

Ange kodnummer SIK

Bekräfta med OK
Styrsystemet växlar till underdriftart

PROGRAMMERING MASKINPAR. och visar SIK-

menyn.

När bocken är satt för Option #18, är HEIDENHAIN-DNC-

gränssnittet tillgängligt i ditt styrsystem.

När bocken inte är satt för Option #18, måste du öppna Option #18.

Ytterligare information: "Öppning av Option #18", Sida 106

För frigivning av en option behöver du ditt styrsystems

SIK-nummer. Du finner SIK-numret i SIK-menyn under

SIK-information i fältet Serial No. (SN).
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8.2 Öppning av Option #18

Option #18 finns tillgänglig i HEIDENHAIN-styrsystem från och med

software-version:

Styrsystem från software-version

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

Med option #18 öppnas HEIDENHAIN-DNC-gränssnittet.

DNC står för Distributed Numerical Control och betyder Integrering

av datorstyrda verktygsmaskiner (CNC-maskiner) i ett datornätverk.

Öppning i 90 dagar på prov

Gör på följande sätt för att öppna Option #18 på prov i 90 dagar:

Notera styrsystemets SIK-nummer

Ytterligare information: "SIK-meny", Sida 104

Kontakta HEIDENHAIN-service:

Via E-post till adressen service.nc-pgm@heidenhain.de

Alternativt via telefon på telefonnummer +49 8669 31-3103

Via ditt uppgivna SIK-nummer erhåller du det nödvändiga

kodnumret för att öppna den önskade optionen på prov i 90

dagar.

Anmärkning:

Gratis öppning av individuella optioner på prov är

möjligt en gång i 90 dagar, därefter behöver optionen

köpas

Gratis öppning av Option #18 på prov är möjlig i iTNC

530 först från software-version 34049x-04

mailto:service.nc-pgm@heidenhain.de
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Betald öppning (obegränsad)

Gör på följande sätt för att köpa Option #18 och öppna den utan

begränsningar:

Kontakta HEIDENHAIN:

Via E-post till adressen info@heidenhain.de

Alternativt via kontaktformuläret på hemsidan:

www.heidenhain.de

Alternativt via HEIDENHAIN-klartext portal:

www.klartext-portal.de

Informera i vilket fall som helst:

Ditt styrsystems SIK-nummer

Din kontaktinformation

Ditt telefonnummer för eventuella frågor

Den ansvariga avdelningen kommer att kontakta dig omedelbart.

Du erhåller en upplåsningskod med fem siffror.

Tillvägagångssätt

Gör på följande sätt när du har fått upplåsningskod:

Öppna SIK-menyn 

Ytterligare information: "SIK-meny", Sida 104

Placera markören på Option #18

Tryck på softkey SET OPTION
Ett fönster öppnas för inmatning av

upplåsningskod.

Ange upplåsningskod

Bekräfta med OK

Option #18 har öppnats i styrsystemet och är

aktiverad i SIK-menyn.

Starta i förekommande fall om styrsystemet

mailto:info@heidenhain.de
http://www.heidenhain.de
http://www.klartext-portal.de
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8.3 Nätverksanslutning

För att kunna använda StateMonitor, måste maskinernas

styrsystem vara integrerade i nätverket.

HEIDENHAIN-styrsystem är standardmässigt utrustade med ett

Ethernet-kort. Därmed kan du integrera styrsystemen som klienter

i ditt nätverk.

Låt en nätverksspecialist konfigurera styrsystemen.

Vid iTNC 530 med software-version före 34049x-05:

När du ändrar IP-adressen i TNC:n genomför

styrsystemet en automatisk omstart.

Nätverksanslutning via fasta IP-adresser

När du inte erhåller IP-adresserna dynamiskt från en DHCP-

server, anger du fasta IP-adresser inom ett subnät i styrsystemets

konfiguration av gränssnitt.
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iTNC 530 från software-version 34049x-04 (HEROS 4)

Gör på följande sätt för att ansluta styrsystemet till företagets

nätverk via en fast IP-adress:

Välj driftart Programinmatning/Editering

Tryck på knappen MOD
Ange kodnummer NET123

Tryck på knappen ENT

Tryck på softkey DEFINE NET
Styrsystemet visar huvudmenyn för

nätverkskonfiguration.

Ange följande information i kolumnerna:

Inställning Betydelse Inmatning

ADDRESS Skriv in styrsystemets IP-adress Fyra siffervärden separerade av punkter

t.ex. 160.1.180.20

MASK SUBNET MASK används för att separera nätver-

kets nät- och Host-ID.

Fyra siffervärden separerade av punkter,

fråga nätverksspecialisten om värdet

t.ex. 255.255.0.0

BROADCAST Styrsystemets broadcastadress behövs bara

om den avviker från standardinställningen.

Standardinställningen skapas av Nät-ID och

Host-ID, där alla bitar är satta till 1.

t.ex. 160.1.255.255

ROUTER Internet-adress för Er default-router.

Inmatningen är bara nödvändig om ert nätverk

består av flera sammankopplade delnätverk.

Fyra siffervärden separerade av punkter,

fråga nätverksspecialisten om värdet

t.ex. 160.1.0.2

HOST Namn som TNC:n meddelar sig med i nätverket t.ex. iTNC530_Maskin1

DOMAIN Namn på ert företagsnätverks domän Fråga i förekommande fall en nätverksspe-

cialist

NAMESERVER Nätverksadress till domänservern Fråga i förekommande fall en nätverksspe-

cialist

Ytterligare information: Bruksanvisning HEIDENHAIN-

klartext-dialog iTNC 530
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iTNC 530 från software-version 34049x-05 (HEROS 4)

Gör på följande sätt för att ansluta styrsystemet till företagets

nätverk via en fast IP-adress:

Välj driftart Programinmatning/Editering

Tryck på knappen MOD
Ange kodnummer NET123

Tryck på knappen ENT

Tryck på softkey DEFINE NET
Styrsystemet visar fönstret för

nätverksinställningar.

Tryck på funktionsknappen Konfigurering
Styrsystemet visar ett fönster för konfiguration

av gränssnitt.

Ange information från följande tabell i fönstret

Tryck på funktionsknappen OK

Inställning Betydelse Inmatning

Status Datasnitt aktivt Måste vara ikryssad

Namn: Gränssnittets namn (ändra inte)

Kontaktanslutning: Kontaktanslutningens beteckning: X26 (ändra inte)

IP-adress Styrsystemets IP-adress Aktivera option Ställ in IP-adressen
manuellt

Adress: Skriv in styrsystemets IP-adress Fyra siffervärden separerade av punkter,

t.ex. 160.1.180.20

Subnetmask En Subnetmask används för att skilja på

nätverkets nät-ID och host-ID.

Subnetmask anges

Fyra siffervärden separerade av punkter,

t.ex. 255.255.0.0

Fråga i förekommande fall en nätverksspe-

cialist om värdet

Ytterligare information: Bruksanvisning HEIDENHAIN-

klartext-dialog iTNC 530
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iTNC 530 från software-version 60642x-04 (HEROS 5)

med HSCI

Gör på följande sätt för att ansluta styrsystemet till företagets

nätverk via en fast IP-adress:

Anslut styrsystemet till det lokala företagsnätverket via

nätverkskabeln

Välj driftart Programinmatning/Editering

Tryck på knappen MOD
Ange kodnummer NET123

Tryck på knappen ENT

Tryck på softkey DEFINE NET
Styrsystemet visar fönstret för

nätverksinställningar.

I fliken Datornamn anges det datornamn som

styrsystemet skall presenteras som i företagets

nätverk

Växla till fliken Datasnitt
Välj gränssnitt (eth0)

Tryck på funktionsknappen Konfigurering
Styrsystemet visar ett fönster för konfiguration

av gränssnitt.

Ange information i fliken Inställningar som

återfinns i följande tabell

Tryck på funktionsknappen OK

Inställning Betydelse Inmatning

Status Datagränssnitt aktivt Måste vara ikryssad

Namn: Gränssnittets namn (ändra inte)

Kontaktanslutning: Kontaktanslutningens beteckning: X26 (ändra inte)

IP-adress Styrsystemets IP-adress Aktivera option Ställ in IP-adressen
manuellt

Adress: Skriv in styrsystemets IP-adress Fyra siffervärden separerade av punkter,

t.ex. 160.1.180.20

Subnetmask En Subnetmask används för att skilja på

nätverkets nät-ID och host-ID.

Subnetmask anges

Fyra siffervärden separerade av punkter,

t.ex. 255.255.0.0

Fråga i förekommande fall en nätverksspe-

cialist om värdet
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Styrsystemet kan vara försedda med två nätverksgränssnitt. Varje

nätverksgränssnitt har en egen IP-adress.

De båda nätverksgränssnitten är i förväg tilldelade av HEIDENHAIN

enligt nedan:

X26: För anslutning till det företagets lokala nätverk

X116: Endast för intern maskinanvändning

Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!

Maskintillverkaren kan ändra den av HEIDENHAIN

förväg tilldelade nätverksgränssnitten.

HÄNVISNING

Varning, funktionsstörning!

När du ändrar IP-adressen för maskinens interna gränssnitt,

avbryter du kommunikationen med andra maskinkomponenter

och inaktiverar styrsystemet.

Ändra inte inställningarna för maskinens interna gränssnitt

Ytterligare information: Bruksanvisning HEIDENHAIN-

klartext-dialog iTNC 530
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TNC 620 software-version 34056x (HEROS 4) och

TNC 320 software-version 34055x (HEROS 4)

Gör på följande sätt för att ansluta styrsystemet till företagets

nätverk via en fast IP-adress:

Anslut styrsystemet till det lokala företagsnätverket via

nätverkskabeln

Välj driftart Programmering

Tryck på knappen MOD
Ange kodnummer NET123

Tryck på softkey OK

Tryck på knappen Programm-Management

Tryck på softkey Nätverk

Tryck på softkey Konfigurera nätverk
Styrsystemet visar fönstret för

nätverksinställning.

I Hostname anges det datornamn som

styrsystemet skall presenteras som i företagets

nätverk

I DHCP stöd väljs NEJ

Tryck på knappen ENT
Styrsystemet visar fönstret Nätverksinställning.

Ange information från följande tabell i fönstret

Tryck på funktionsknappen OK

Inställning Betydelse Inmatning

IP-adress Styrsystemets IP-adress Fyra siffervärden separerade av punkter,

t.ex. 160.1.180.20

Subnetmask En Subnetmask används för att skilja på

nätverkets nät-ID och host-ID.

Subnetmask anges

Fyra siffervärden separerade av punkter,

t.ex. 255.255.0.0

Fråga i förekommande fall en nätverksspe-

cialist om värdet

Broadcast Styrsystemets broadcastadress behövs bara

om den avviker från standardinställningen.

Standardinställningen skapas av Nät-ID och

Host-ID, där alla bitar är satta till 1.

t.ex. 160.1.255.255

Router Internet-adress för Er default-router.

Inmatningen är bara nödvändig om ert

nätverk består av flera sammankopplade

delnätverk.

Fyra siffervärden separerade av punkter,

t.ex. 160.1.0.2

Fråga i förekommande fall en nätverksspe-

cialist om värdet

Ändringar av nätverksinställningarna resulterar i att

styrsystemet startas om.
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TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128 (HEROS 5)

Gör på följande sätt för att ansluta styrsystemet till företagets

nätverk via en fast IP-adress:

Anslut styrsystemet till det lokala företagsnätverket via

nätverkskabeln

Välj driftart Programmering

Tryck på knappen MOD
Ange kodnummer NET123

Tryck på softkey OK

Tryck på knappen Programm-Management

Tryck på softkey NÄT

Tryck på softkey NÄTVERK KONFIGURERING
Styrsystemet visar fönstret för

nätverksinställningar.

I fliken Datornamn anges det datornamn som

styrsystemet skall presenteras som i företagets

nätverk

Växla till fliken Datasnitt
Välj gränssnitt (eth0)

Tryck på funktionsknappen Konfigurering
Styrsystemet visar ett fönster för konfiguration

av gränssnitt.

Ange information från följande tabell i fönstret

Tryck på funktionsknappen OK

Inställning Betydelse Inmatning

Status Datasnitt aktivt Måste vara ikryssad

Namn: Gränssnittets namn (ändra inte)

Kontaktanslutning: Kontaktanslutningens beteckning: X26 (ändra inte)

IP-adress Styrsystemets IP-adress Aktivera option Ställ in IP-adressen
manuellt

Adress: Skriv in styrsystemets IP-adress Fyra siffervärden separerade av punkter,

t.ex. 160.1.180.20

Subnetmask En Subnetmask används för att skilja på

nätverkets nät-ID och host-ID.

Subnetmask anges

Fyra siffervärden separerade av punkter,

t.ex. 255.255.0.0

Fråga i förekommande fall en nätverksspe-

cialist om värdet
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Styrsystemet kan vara försedda med två nätverksgränssnitt. Varje

nätverksgränssnitt har en egen IP-adress.

De båda nätverksgränssnitten är i förväg tilldelade av HEIDENHAIN

enligt nedan:

X26: För anslutning till det företagets lokala nätverk

X116: Endast för intern maskinanvändning

Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!

Maskintillverkaren kan ändra den av HEIDENHAIN

förväg tilldelade nätverksgränssnitten.

HÄNVISNING

Varning, funktionsstörning!

När du ändrar IP-adressen för maskinens interna gränssnitt,

avbryter du kommunikationen med andra maskinkomponenter

och inaktiverar styrsystemet.

Ändra inte inställningarna för maskinens interna gränssnitt

Ytterligare information: Bruksanvisning

klartextprogrammering TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 /

TNC 128
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CNC PILOT 640 från software-version 688946-01

(HEROS 5)

Gör på följande sätt för att ansluta styrsystemet till företagets

nätverk via en fast IP-adress:

Anslut styrsystemet till det lokala företagsnätverket via

nätverkskabeln

Växla till driftart Organisation

Tryck på softkey kodnummer

Ange kodnummer NET123

Tryck på funktionsknappen OK
Tryck på softkey Transfer

Tryck på softkey Anslutningar

Tryck på softkey Nätverk Konfig.
Styrsystemet visar fönstret för

nätverksinställningar.

I fliken Datornamn anges det datornamn som

styrsystemet skall presenteras som i företagets

nätverk

Växla till fliken Datasnitt
Välj gränssnitt (eth0)

Tryck på funktionsknappen Konfigurering
Styrsystemet visar ett fönster för konfiguration

av gränssnitt.

Ange information från följande tabell i fönstret

Tryck på funktionsknappen OK

Inställning Betydelse Inmatning

Status Datasnitt aktivt Måste vara ikryssad

Namn: Gränssnittets namn (ändra inte)

Kontaktanslutning: Kontaktanslutningens beteckning: X26 (ändra inte)

IP-adress Styrsystemets IP-adress Aktivera option Ställ in IP-adressen
manuellt

Adress: Skriv in styrsystemets IP-adress Fyra siffervärden separerade av punkter,

t.ex. 160.1.180.20

Subnetmask En Subnetmask används för att skilja på

nätverkets nät-ID och host-ID.

Subnetmask anges

Fyra siffervärden separerade av punkter,

t.ex. 255.255.0.0

Fråga i förekommande fall en nätverksspe-

cialist om värdet
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Styrsystemet kan vara försedda med två nätverksgränssnitt. Varje

nätverksgränssnitt har en egen IP-adress.

De båda nätverksgränssnitten är i förväg tilldelade av HEIDENHAIN

enligt nedan:

X26: För anslutning till det företagets lokala nätverk

X116: Endast för intern maskinanvändning

Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!

Maskintillverkaren kan ändra den av HEIDENHAIN

förväg tilldelade nätverksgränssnitten.

HÄNVISNING

Varning, funktionsstörning!

När du ändrar IP-adressen för maskinens interna gränssnitt,

avbryter du kommunikationen med andra maskinkomponenter

och inaktiverar styrsystemet.

Ändra inte inställningarna för maskinens interna gränssnitt

Ytterligare information: Bruksanvisning

CNC PILOT 640 från software-version 68894x-04
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MANUALplus 620 från software-version 548328-05 och

54843x-01 (HEROS 5)

Gör på följande sätt för att ansluta styrsystemet till företagets

nätverk via en fast IP-adress:

Anslut styrsystemet till det lokala företagsnätverket via

nätverkskabeln

Växla till driftart Organisation

Tryck på softkey kodnummer

Ange kodnummer NET123

Tryck på funktionsknappen OK
Tryck på softkey Transfer

Tryck på softkey Anslutningar

Tryck på softkey Nätverk
Styrsystemet visar fönstret

Nätverksförbindelse.

Tryck på softkey Konfig.
Styrsystemet visar fönstret

Nätverkskonfiguration.

Ange information från följande tabell i fönstret

Tryck på softkey Spara
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Inställning Betydelse Inmatning

Styrningsnamn Namnet som styrsystemet skall presenteras

som i nätverket

t.ex. MANUALplus620

DHCP OFF: Styrsystemet har en fast IP-adress i

nätverket.

ON: Styrsystemet erhåller följande

automatiskt från en DHCP-server:

IP-adressen

Subnet-masken

Broadcast

Gateway

OFF

IP-adress Styrsystemets IP-adress Fyra siffervärden separerade av punkter,

t.ex. 192.168.000.000

Subnetmask En Subnetmask används för att skilja på

nätverkets nät-ID och host-ID.

Subnetmask anges

Fyra siffervärden separerade av punkter,

t.ex. 255.255.255.0

Fråga i förekommande fall en nätverksspe-

cialist om värdet

Broadcast Styrsystemets broadcastadress behövs bara

om den avviker från standardinställningen.

Standardinställningen skapas av Nät-ID och

Host-ID, där alla bitar är satta till 1.

Fyra siffervärden separerade av punkter,

t.ex. 255.255.255.0

Fråga i förekommande fall en nätverksspe-

cialist om värdet

Gateway IP-adressen till default gateway behövs bara

om du arbetar med fler än ett nätverk.

Fyra siffervärden separerade av punkter,

t.ex. 192.168.000.254

Fråga i förekommande fall en nätverksspe-

cialist om värdet

Ytterligare information: Bruksanvisning

MANUALplus 620 från programvarunivå 548328-05 och

54843x-01

Nätverksförbindelse via DHCP

I stora nätverk är det vanligt att integrera klienter med DHCP.

DHCP står för Dynamic Host Configuration Protocol.

DHCP avses ett kommunikationsprotokoll eller internetprotokoll där

en server tilldelar nätverkskonfigurationen till klienterna. Klienterna

erhåller IP-adresser och andra parametrar automatiskt från en

DHCP-server.

En klient är en terminal som hämtar tjänster från en server via ett

nätverk.

Ett nätverk med fler klienter än antalet tillgänglig IP-adresser klarar

sig med hjälp av DHCP-anslutning med färre IP-adresser, eftersom

alla klienter inte är inloggade samtidigt i nätverket. På detta sätt

blockerar inte de klienter som inte är inloggade någon IP-adress. De

tillgängliga IP-adresserna delas ut dynamiskt till de klienter som är

inloggade i nätverket.

DHCP-anslutning är en FCL-2-funktion.
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iTNC 530 från software-version 34049x-04 (HEROS 4)

Gör på följande sätt för att ansluta styrsystemet till företagets

nätverk via DHCP:

Välj driftart Programinmatning/Editering

Tryck på knappen MOD
Ange kodnummer NET123

Tryck på knappen ENT

Tryck på softkey DEFINE NET
Styrsystemet visar huvudmenyn för

nätverkskonfiguration.

Ange följande information i kolumnerna:

Inställning Betydelse Inmatning

ADDRESS Styrsystemet erhåller IP-adressen från en

DHCP-server.

DHCP

MASK Styrsystemet erhåller SUBNET MASK från

en DHCP-server.

(skriv inte in något)

BROADCAST Styrsystemet erhåller broadcastadressen

från en DHCP-server.

(skriv inte in något)

ROUTER Internet-adress för er default-router Inmatningen är bara nödvändig om ert

nätverk består av flera sammankopplade

delnätverk.

HOST Namn som TNC:n meddelar sig med i

nätverket

Ange computernamn

DOMAIN Namn på ert företagsnätverks domän DHCP

NAMESERVER Dynamisk tilldelning av domänser-

ver-nätverksadress

(skriv inte in något)

Ytterligare information: Bruksanvisning HEIDENHAIN-

klartext-dialog iTNC 530
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iTNC 530 från software-version 34049x-05 (HEROS 4)

Gör på följande sätt för att ansluta styrsystemet till företagets

nätverk via DHCP:

Välj driftart Programinmatning/Editering

Tryck på knappen MOD
Ange kodnummer NET123

Tryck på knappen ENT

Tryck på softkey DEFINE NET
Styrsystemet visar fönstret för

nätverksinställningar.

I fliken Datornamn anges det datornamn som

styrsystemet skall presenteras som i företagets

nätverk

I fliken Datasnitt trycker man på

funktionsknappen Konfigurering
Styrsystemet visar ett fönster för konfiguration

av gränssnitt.

Ange följande information i fönstret:

Inställning Betydelse Inmatning

Status Datasnitt aktivt Måste vara ikryssad

Namn: Gränssnittets namn (ändra inte)

Kontaktanslutning: Kontaktanslutningens beteckning: X26 (ändra inte)

IP-adress Styrsystemets IP-adress Aktivera option Erhåll IP-adress automa-
tiskt (DHCP)

Adress: Styrsystemet erhåller IP-adressen automatiskt från en DHCP-server.

Subnetmask: Styrsystemet erhåller subnet-masken automatiskt från en DHCP-server.

Ytterligare information: Bruksanvisning HEIDENHAIN-

klartext-dialog iTNC 530
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iTNC 530 från software-version 60642x-04 (HEROS 5)

med HSCI

Gör på följande sätt för att ansluta styrsystemet till företagets

nätverk via DHCP:

Anslut styrsystemet till det lokala företagsnätverket via

nätverkskabeln

Välj driftart Programinmatning/Editering

Tryck på knappen MOD
Ange kodnummer NET123

Tryck på knappen ENT

Tryck på softkey DEFINE NET
Styrsystemet visar fönstret för

nätverksinställningar.

I fliken Datornamn anges det datornamn som

styrsystemet skall presenteras som i företagets

nätverk

Växla till fliken Datasnitt
Välj gränssnitt (eth0)

Tryck på funktionsknappen Konfigurering
Styrsystemet visar ett fönster för konfiguration

av gränssnitt.

I fliken Inställningar anges följande information i

fönstret:

Inställning Betydelse Inmatning

Status Datasnitt aktivt Måste vara ikryssad

Namn: Gränssnittets namn (ändra inte)

Kontaktanslutning: Kontaktanslutningens beteckning: X26 (ändra inte)

IP-adress Styrsystemets IP-adress Aktivera option Erhåll IP-adress automa-
tiskt (DHCP)

Adress: Styrsystemet erhåller IP-adressen automatiskt från en DHCP-server.
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Inställning Betydelse Inmatning

Subnetmask: En Subnetmask används för att skilja på nätverkets nät-ID och host-ID.

Styrsystemet erhåller subnet-masken automatiskt.

Domain Name
Server (DNS)

Option Erhåll DNS automatiskt:
TNC:n erhåller Domain Name Serverns IP-adress automatiskt.

Option Konfigurera DNS manuellt:
Definiera serverns IP-adress och domännamn manuellt.

Default gateway Option Erhåll default gateway automatiskt:
TNC:n erhåller IP-adressen till default-gateway automatiskt.

Option Konfigurera default gateway manuellt:
Ange IP-adress till Default-gateway manuellt.

Bekräfta ändringen med funktionsknapp OK eller ångra med

funktionsknapp Avbryt
Styrsystemet kan vara försedda med två nätverksgränssnitt. Varje

nätverksgränssnitt har en egen IP-adress.

De båda nätverksgränssnitten är i förväg tilldelade av HEIDENHAIN

enligt nedan:

X26: För anslutning till det företagets lokala nätverk

X116: Endast för intern maskinanvändning

Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!

Maskintillverkaren kan ändra den av HEIDENHAIN

förväg tilldelade nätverksgränssnitten.

HÄNVISNING

Varning, funktionsstörning!

När du ändrar IP-adressen för maskinens interna gränssnitt,

avbryter du kommunikationen med andra maskinkomponenter

och inaktiverar styrsystemet.

Ändra inte inställningarna för maskinens interna gränssnitt

Ytterligare information: Bruksanvisning HEIDENHAIN-

klartext-dialog iTNC 530
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TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128

Gör på följande sätt för att ansluta styrsystemet till företagets

nätverk via DHCP:

Anslut styrsystemet till det lokala företagsnätverket via

nätverkskabeln

Välj driftart Programmering

Tryck på knappen MOD
Ange kodnummer NET123

Tryck på softkey OK

Tryck på knappen Programm-Management
Tryck på softkey Nätverk

Tryck på softkey Konfigurera nätverk
Styrsystemet visar fönstret för

nätverksinställningar.

I fliken Datornamn anges det datornamn som

styrsystemet skall presenteras som i företagets

nätverk

Växla till fliken Datasnitt
Välj gränssnitt (eth0)

Tryck på funktionsknappen Konfigurering
Styrsystemet visar ett fönster för konfiguration

av gränssnitt.

Ange följande information i fönstret:

Inställning Betydelse Inmatning

Status Datasnitt aktivt Måste vara ikryssad

Namn: Gränssnittets namn (ändra inte)

Kontaktanslutning: Kontaktanslutningens beteckning: X26 (ändra inte)

IP-adress Styrsystemets IP-adress Aktivera option Erhåll IP-adress automa-
tiskt (DHCP)

Adress: Styrsystemet erhåller IP-adressen automatiskt från en DHCP-server.
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Inställning Betydelse Inmatning

Subnetmask: En Subnetmask används för att skilja på nätverkets nät-ID och host-ID.

Styrsystemet erhåller subnet-masken automatiskt.

Domain Name
Server (DNS)

Option Erhåll DNS automatiskt:
TNC:n erhåller Domain Name Serverns IP-adress automatiskt.

Option Konfigurera DNS manuellt:
Definiera serverns IP-adress och domännamn manuellt.

Default gateway Option Erhåll default gateway automatiskt:
TNC:n erhåller default-gateway automatiskt.

Option Konfigurera default gateway manuellt:
Ange IP-adress till Default-gateway manuellt.

Bekräfta ändringen med funktionsknapp OK eller ångra med

funktionsknapp Avbryt
Styrsystemet kan vara försedda med två nätverksgränssnitt. Varje

nätverksgränssnitt har en egen IP-adress.

De båda nätverksgränssnitten är i förväg tilldelade av HEIDENHAIN

enligt nedan:

X26: För anslutning till det företagets lokala nätverk

X116: Endast för intern maskinanvändning

Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!

Maskintillverkaren kan ändra den av HEIDENHAIN

förväg tilldelade nätverksgränssnitten.

HÄNVISNING

Varning, funktionsstörning!

När du ändrar IP-adressen för maskinens interna gränssnitt,

avbryter du kommunikationen med andra maskinkomponenter

och inaktiverar styrsystemet.

Ändra inte inställningarna för maskinens interna gränssnitt

Ytterligare information: Bruksanvisning

klartextprogrammering TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 /

TNC 128 från software-version 34059x-06
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CNC PILOT 640 från software-version 688946-01

(HEROS 5)

Gör på följande sätt för att ansluta styrsystemet till företagets

nätverk via DHCP:

Anslut styrsystemet till det lokala företagsnätverket via

nätverkskabeln

Växla till driftart Organisation

Tryck på softkey kodnummer

Ange kodnummer NET123

Tryck på funktionsknappen OK
Tryck på softkey Transfer .

Tryck på softkey Anslutningar

Tryck på softkey Nätverk konfig.
Styrsystemet visar fönstret för

nätverksinställningar.

I fliken Datornamn anges det datornamn som

styrsystemet skall presenteras som i företagets

nätverk

Växla till fliken Datasnitt
Välj gränssnitt (eth0)

Tryck på funktionsknappen Konfigurering
Styrsystemet visar ett fönster för konfiguration

av gränssnitt.

Ange följande information i fönstret:

Inställning Betydelse Inmatning

Status Datasnitt aktivt Måste vara ikryssad

Namn: Gränssnittets namn (ändra inte)

Kontaktanslutning: Kontaktanslutningens beteckning: X26 (ändra inte)

IP-adress Styrsystemets IP-adress Aktivera option Erhåll IP-adress automa-
tiskt (DHCP)

Adress: Styrsystemet erhåller IP-adressen automatiskt från en DHCP-server.

Subnetmask: En Subnetmask används för att skilja på nätverkets nät-ID och host-ID.

Styrsystemet erhåller subnet-masken automatiskt.

Bekräfta ändringen med funktionsknapp OK eller ångra med

funktionsknapp Avbryt
Styrsystemet kan vara försedda med två nätverksgränssnitt. Varje

nätverksgränssnitt har en egen IP-adress.
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De båda nätverksgränssnitten är i förväg tilldelade av HEIDENHAIN

enligt nedan:

X26: För anslutning till det företagets lokala nätverk

X116: Endast för intern maskinanvändning

Beakta anvisningarna i Er maskinhandbok!

Maskintillverkaren kan ändra den av HEIDENHAIN

förväg tilldelade nätverksgränssnitten.

HÄNVISNING

Varning, funktionsstörning!

När du ändrar IP-adressen för maskinens interna gränssnitt,

avbryter du kommunikationen med andra maskinkomponenter

och inaktiverar styrsystemet.

Ändra inte inställningarna för maskinens interna gränssnitt

Ytterligare information: Bruksanvisning

CNC PILOT 640 från software-version 68894x-04
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MANUALplus 620 från software-version 548328-05 och

54843x-01 (HEROS 5)

Gör på följande sätt för att ansluta styrsystemet till företagets

nätverk via DHCP:

Anslut styrsystemet till det lokala företagsnätverket via

nätverkskabeln

Växla till driftart Organisation

Tryck på softkey kodnummer

Ange kodnummer NET123

Tryck på funktionsknappen OK
Tryck på softkey Transfer .

Tryck på softkey Anslutningar

Tryck på softkey NÄTverk
Styrsystemet visar fönstret

Nätverksförbindelse.

Tryck på softkey Konfig.
Styrsystemet visar fönstret

Nätverkskonfiguration.

Ange information från följande tabell i fönstret

Tryck på softkey Spara

Inställning Betydelse Inmatning

Styrningsnamn Namnet som styrsystemet skall presente-

ras som i nätverket

t.ex. MANUALplus620

DHCP OFF: Styrsystemet har en fast IP-adress i

nätverket.

ON: Styrsystemet erhåller följande

automatiskt från en DHCP-server:

IP-adressen

Subnet-masken

Broadcast

Gateway

ON

Ytterligare information: Bruksanvisning

MANUALplus 620 från programvarunivå 548328-05 och

54843x-01
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9.1 Specialfall

I vissa styrsystem finns specialfall eller speciella lägen i en del

programvaruversioner.

Styrsystem Programvaruversion Specialfall Lösning

iTNC 530 340492-06

340492-07

Din maskins override-inställning

överförs inte i detalj till StateMo-

nitor. StateMonitor visar alltid

maskinstatus Produktiv med

ljusgrön färg, oberoende av om

matningsoverriden är lika med

100 % eller om den är lägre.

I menyn Inställningar,

undermeny Maskiner under

Maskinspecifika inställningar
bocka för Läsning av PLC-ord

TNC 620 340560-02 SP3 Driftarterna visas inte korrekt i

StateMonitor.
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9.2 Frågor?

Om du har frågor om installationen eller användningen av

StateMonitor:

Läs först programvarans installationsanvisning och

bruksanvisning

Kontakta sedan HEIDENHAIN-helpline:

Via E-post till adressen service.nc-pgm@heidenhain.de

Via telefon till nummer +49 8669 31-3103

service.nc-pgm@heidenhain.de


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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