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1. Instalacja
1.1 Wymagania systemowe
Do poprawnego dzia³anie wymagane jest posiadanie komputera z
zainstalowanym systemem Windows 2000/XP/Vista/7 spe³niaj¹cego
minimalne wymagania sprzêtowe dla tych systemów oraz monitor o
rozdzielczoœci min. 1024x768 pkt.
Dla systemów Windows Vista/7 mo¿e byæ niezbêdne posiadanie
uprawnieñ administratora.

1.2 Przebieg instalacji
Rozpoczêcie instalacji wykonuje siê poprzez uruchomienie pliku
SZR-setup.exe znajduj¹cego siê na p³ycie do³¹czonej do sterownika.
Nastêpnie nale¿y postêpowaæ zgodnie ze wskazówkami wyœwietlanymi na
ekranie komputera.

Rys. 2) Wybór miejsca zainstalowania programu
Na kolejnych dwóch ekranach u¿ytkownik decyduje o lokalizacji skrótów
do programu.

Rys. 1) Rozpoczêcie instalacji
Do podstawowych dzia³añ u¿ytkownika podczas instalacji nale¿y wybranie
miejsca gdzie bêdzie zainstalowany program, lub potwierdzenie lokalizacji
domyœlnej (Rys. 2)
3

Rys. 3) Lokalizacja skrótów w Menu Start

4

W trakcie instalacji mo¿e zostaæ wyœwietlone dodatkowe okienko ( Rys. 6)
z miejscem zainstalowania dodatkowych sterowników niezbêdnych do
dzia³ania programu. Zaleca siê potwierdzenie domyœlnego miejsca
instalacji

Rys. 4) Lokalizacja skrótów na pulpicie
i na pasku szybkiego uruchamiania
Po zebraniu informacji o lokalizacji programu i skrótów do programu,
mo¿na rozpocz¹æ w³aœciw¹ instalacjê, poprzez naciœniêcie przycisku
Instaluj pokazanego na Rys. 5.

Rys. 6) Instalacja dodatkowych sterowników do programu
Zakoñczenie instalacji sygnalizowane jest wyœwietleniem okna
przedstawionego na Rys. 7.

Rys. 5) Gotowoœæ do rozpoczêcia instalacji
Rys. 7) Zakoñczenie instalacji
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2. Obs³uga

W przypadku gdy okno po³¹czenia bêdzie wyœwietlane
d³u¿ej ni¿ kilkanaœcie sekund, to wskazuje to na problem
z nawi¹zaniem po³¹czenia.
W takim wypadku nale¿y wcisn¹æ przycisk Anuluj, a
nastêpnie sprawdziæ poprawnoœæ po³¹czenia komputera
ze sterownikiem, ewentualnie dokonaæ ponownego
uruchomienia komputera.
Po zakoñczeniu sprawdzenia mo¿na wykonaæ now¹
próbê po³¹czenia, poprzez wybranie polecenia Po³¹cz
znajduj¹cego siê w menu Po³¹czenie.

Przed uruchomieniem programu nale¿y pod³¹czyæ do komputera
sterownik SZR-281 za poœrednictwem przewodu USB - miniUSB.
W celu zmniejszenia wp³ywu zak³óceñ na po³¹czenie
pomiêdzy sterownikiem i komputerem zaleca siê
stosowanie ekranowanych przewodów USB.

2.1 Uruchomienie programu
Po nawi¹zaniu po³¹czenia wyœwietlone zostaje okno informuj¹ce o
aktualnym stanie sterownika i wykonywanym programie (Rys. 9).

1
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Rys. 8) G³ówne okno programu - ³¹czenie ze sterownikiem

5
Po uruchomieniu na ekranie wyœwietlone zostanie okno g³ówne programu
(Rys. 8), wraz z oknem informuj¹cym o nawi¹zywaniu po³¹czenia
pomiêdzy programem i sterownikiem SZR-281.
Rys. 9) Okno z widokiem aktywnego programu
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Wygl¹d okna aktualnego programu zale¿y od wybranego programu, ale
zawsze sk³ada siê ono z nastêpuj¹cych elementów:
1) WskaŸniki aktualnego napiêcia na poszczególnych fazach linii
zasilaj¹cej.
2) Kontrolki poprawnoœci napiêcia zasilaj¹cego. Mog¹ one przyjmowaæ
jedn¹ z nastêpuj¹cych postaci:

Napiêcie na danej fazie mieœci siê stabilnie w zadanym przedziale.

3) Aktualny status linii. Zgodnie ze statusami sterownika mo¿e on
przyjmowaæ nastêpuj¹ce wartoœci:
- Linia z³a
- Kwalifikacja linii jako z³ej
- Kwalifikacja linii jako dobrej,
- Linia dobra
4) Charakterystyki napiêæ fazowych z ostatnich piêciu minut. Znaczenie
kolorów na charakterystyce jest nastêpuj¹ce:
- ¯ó³ty - Faza 1
- Czerwony - Faza 2
- Niebieski - Faza 3

Zbyt wysokie napiêcie fazowe (U > UMax)
5) Graficzne przedstawienie pracy linii.
Zbyt niskie napiêcie fazowe (U < Umin)
Napiêcie na fazie zesz³o poni¿ej wartoœci maksymalnej, ale
znajduje siê w przedziale okreœlonym przez szerokoœæ strefy
histerezy.
Napiêcie na fazie przekroczy³o wartoœæ minimaln¹, ale znajduje siê
w przedziale okreœlonym przez szerokoœæ strefy histerezy.
3) Aktualny status linii. Zgodnie ze statusami sterownika mo¿e on
przyjmowaæ nastêpuj¹ce wartoœci:
- Linia z³a
- Kwalifikacja linii jako z³ej
- Kwalifikacja linii jako dobrej,
- Linia dobra
4) Charakterystyki napiêæ fazowych z ostatnich piêciu minut. Znaczenie
kolorów na charakterystyce jest nastêpuj¹ce:
- ¯ó³ty - Faza 1
- Czerwony - Faza 2
- Niebieski - Faza 3
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2.2 Menu programu
Dostêp do wszystkich funkcji programu mo¿liwy jest poprzez polecenia
znajduj¹ce siê w menu programu.
Menu podzielone jest na cztery g³ówne grupy:
- Po³¹czenie
umo¿liwiaj¹ce przerywanie i wznawianie po³¹czenia
ze sterownikiem, oraz wyjœcie z programu.
- Widok
zawieraj¹ce polecenia umo¿liwiaj¹ce wyœwietlenie na
ekranie okna z widokiem aktualnego programy,
rejestru zdarzeñ, lub przegl¹d historii napiêæ.
- Ustawienia zapewniaj¹ce dostêp do poleceñ konfiguruj¹cych
pracê sterownika.
- Okna
organizuj¹ce sposób wyœwietlania okien na ekranie.

2.2.2 Widok
Menu to sk³ada siê z piêciu poleceñ::
Program - Wyœwietlenie okna informacyjnego aktualnie wykonywanego
programu.Okno to, w zale¿noœci od programu, mo¿e
przyjmowaæ jedn¹ z nastêpuj¹cych postaci:

2.2.1 Po³¹czenie
Menu to sk³ada siê z dwóch poleceñ:
Po³¹cz (Roz³¹cz) - W zale¿noœci od stanu po³¹czenia polecenie to
umo¿liwia albo roz³¹czenie programu od sterownika
(gdy sterownik jest pod³¹czony), lub jego
pod³¹czenie (gdy jest od³¹czony). W przypadku
problemów z komunikacj¹ zaleca siê najpierw
roz³¹czyæ sterownik, a nastêpnie dokonaæ
ponownego po³¹czenia.

Rys. 10) Aktywny program: N1 + N2 + N3

Nie jest wskazane od³¹czanie przewodu USB ³¹cz¹cego
sterownik z komputerem w czasie gdy jest uruchomiony
program SZR-281. Mo¿e to doprowadziæ do
nieprawid³owej pracy portu USB i zawieszenia programu.
W takim przypadku nale¿y dokonaæ ponownego
uruchomienia komputera.
Wyjœcie - Zakoñczenie po³¹czenia ze sterownikiem i zamkniêcie
programu.

Rys. 11) Aktywny program: N1 + N2 + G
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Rys. 11) Aktywny program: N1 + N2

Rys. 13) Aktywny program: N1 + N3 + S

Rys. 12) Aktywny program: N1 + G

Rys. 14) Aktywny program trybu rêcznego
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Rejestr

- Wyœwietlenie okna z rejestrem zdarzeñ sterownika. Sterownik
SZR-281 mo¿e zapamiêtaæ do 500 ostatnich zdarzeñ, które
po pod³¹czeniu do komputera zostan¹ przes³ane do programu
i zapisane w bazie danych.
Wygl¹d okna rejestru pokazany jest na Rys. 15.
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Rys. 16) Monitor napiêæ

Rys. 15) Rejestr zdarzeñ
Monitor - Gdy sterownik jest po³¹czony z aplikacj¹ SZR-281, to aktualne
wartoœci napiêæ na liniach wejœciowych sterownika
zapisywane s¹ w bazie danych programu. Przegl¹danie
historii napiêæ odbywa siê poprzez wybranie monitora
odpowiedniej linii (N1, N2 lub N3).
Wygl¹d okna monitora przedstawiony jest na Rys. 16.
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Nawigowanie po oknie monitora napiêæ odbywa siê za pomoc¹ przycisków
umieszczonych w górnej czêœci okna.Znaczenie poszczególnych
przycisków jest nastêpuj¹ce:
1) Zmniejszenie skali na osi czasu. Przy najmniejszej podzia³ce
charakterystyka obejmuje wyniki pomiarów z jednej minuty.
2) Zwiêkszenie skali na osi czasu. Przy najwiêkszej podzia³ce
charakterystyka obejmuje wyniki z jednego roku.
3) Cofniêcie charakterystyki czasu do ty³u.
4) Ustawienie charakterystyki na aktualnym czasie.
5) Przesuniêcie charakterystyki czasu do przodu (a¿ do chwili obecnej).

Najm³odszy punkt charakterystyki znajduje siê z jej lewej
strony wykresu. Przywrócenie aktualnej chwili czasowej
równie¿ powoduje przeskalowanie wykresu w taki sposób
¿e punk ten znajduje siê z lewej strony charakterystyki.

16

2.2.3 Ustawienia
Menu to sk³ada siê z czterech poleceñ:
Konfiguracja
Polecenie otwiera okno umo¿liwiaj¹ce skonfigurowanie sterownika SZR281. Oznaczania wystêpuj¹cych tam parametrów zgodne s¹ z
okreœleniami znajduj¹cymi siê w instrukcji obs³ugi sterownika i tam
znajduje siê obszerne ich wyjaœnienie.
Okno konfiguracji sk³ada siê z czterech nastêpuj¹cych zak³adek:

Czasy
Znajduj¹ siê tutaj parametry pozwalaj¹ce zdefiniowaæ czas trwania
kwalifikacji linii jako dobrej i z³ej, oraz minimalny czas na który
za³¹czona zostanie linia zasilaj¹ca.
Wygl¹d okna konfiguracji czasów przedstawiony jest na Rys. 18.

Napiêcia
Znajduj¹ siê tutaj parametry okreœlaj¹ce dopuszczalne wartoœci
minimalne i maksymalne napiêæ na poszczególnych liniach
zasilaj¹cych, oraz szerokoœci strefy histerezy.
Wygl¹d okna konfiguracji napiêæ przedstawiony jest na Rys. 17.

Rys. 18) Konfiguracja czasów

Rys. 17) Konfiguracja napiêæ
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Aparaty
Znajduj¹ siê tutaj parametry zwi¹zane z typem i w³aœciwoœciami
aparatów pod³¹czonych do sterownika SZR-281, czyli rodzaj
zastosowanych aparatów, czas za³¹czenia i wy³¹czenia aparatu,
oraz czas przerwy pomiêdzy wy³¹czeniem jednego aparatu i
za³¹czeniem drugiego.
Wygl¹d okna konfiguracji aparatów przedstawiony jest na Rys. 19.

Tryb pracy
Okno trybu pracy umo¿liwia okreœlenie wybranie programu pracy
sterownika, okreœlenie linii g³ównej, oraz zdefiniowanie w
przypadku których linii wykonany zostanie zrzut mocy.
Wygl¹d okna konfiguracji trybu pracy przedstawiony jest na Rys. 20

Rys. 20) Wybór trybu pracy
Rys. 19) Konfiguracja aparatów
Uwaga: Zatwierdzenie zmiany typu aparatów powoduje
od³¹czenie aktywnej linii i zablokowanie sterownika. W tym
czasie nale¿y upewniæ siê ¿e ustawiony parametr
odpowiada rzeczywistym aparatom pod³¹czonym do
sterownika.
Odblokowanie sterownika mo¿liwe jest po naciœniêciu
przycisku OK.,lub po ponownym za³¹czeniu zasilania.
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Uwaga: Zmiana trybu pracy powoduje od³¹czenie
aktywnej linii i zablokowanie sterownika. W tym czasie
nale¿y upewniæ siê ¿e ustawiony parametr dopasowany
jest do rzeczywistej konfiguracji linii zasilajacych i
odbiorczych.
Odblokowanie sterownika mo¿liwe jest po naciœniêciu
przycisku OK.,lub po ponownym za³¹czeniu zasilania.
20

Dostosuj
Polecenie otwiera okno umo¿liwiaj¹ce skonfigurowanie parametrów
sterownika zwi¹zanych z:
- kontrol¹ napiêcia wyjœciowego
- sposobem podœwietlenia wyœwietlacza LCD
- sposobem dzia³ania sygnalizatora akustycznego
- za³¹czeniem rejestru zdarzeñ.

Zegar
Polecenie zegar umo¿liwia zsynchronizowanie zegara sterownika SZR281 zgodnie z zegarem komputera.
Aby dokonaæ synchronizacji nale¿y nacisn¹æ przycisk Synchronizacja
pokazany na Rys. 22.

Wygl¹d okna Dostosuj przedstawiony jest na Rys. 21.

Rys. 22) Okno synchronizacji czasów
Zabezpieczenia
Polecenie Zabezpieczenia otwiera okno (przedstawione na Rys. 23)
umo¿liwiaj¹ce konfiguracjê zabezpieczeñ sterownika przed
nieupowa¿nionymi zmianami parametrów dokonywanymi z poziomu
panelu sterowniczego.

Rys. 23) Konfiguracja zabezpieczeñ
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Odznaczenie pola Zabezpieczenie PIN aktywne spowoduje wy³¹czenie
kontroli numeru PIN podczas zmiany parametrów z poziomu panelu
sterowniczego.
Za poœrednictwem okna Zabezpieczenia mo¿na równie¿ zmieniæ numer
PIN. W tym celu nale¿y zaznaczyæ opcjê Zmiana numeru PIN, a nastêpnie
w kolejnych polach edycyjnych wprowadziæ star¹ wartoœæ numeru PIN,
now¹ wartoœæ numeru PIN (cztery cyfry), oraz powtórzyæ nowy PIN.
Wszystkie zmiany w konfiguracji sterownika zatwierdza siê
poprzez naciœniêcie przycisku OK.. Spowoduje to
zamkniêcie okna konfiguracji i przes³anie nowych
parametrów do sterownika.
W przypadku naciœniêcia przycisku Anuluj okno
konfiguracji zostanie zamkniête, a zmiany porzucone.

2.2.4 Okna
Menu Okna zgodnie z konwencj¹ znan¹ z systemu Windows umo¿liwia
uporz¹dkowanie okien w ramach g³ównego okna programu.
Okna mog¹ zostaæ u³o¿one kaskadowo, po³o¿one jedno na drugim, jedno
obok drugiego lub zminimalizowane.
Czêœæ okien programu ma narzucony sta³y rozmiar (np.
okna konfiguracji oraz okna widoku programów), co
oznacza ¿e nie mo¿na ich swobodnie zmniejszaæ, ani
maksymalizowaæ na pe³en ekran.
Z kolej okna widoku monitora linii ma okreœlony rozmiar
minimalny poni¿ej którego nie mo¿na go zmniejszyæ.
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