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NPT-01 Nastavovací program pro převodníky PT

Výhody
 nastavuje parametry převodníků 
       PT-011, PT-02x, PT-031 a PT-04x pomocí 
       počítače   PC a   propojovacího kabelu
 u převodníků s odporovým vstupem 
      pro Pt100 umožňuje  volit   mezi   výstupem         
      úměrným odporu nebo teplotě a měnit rozsah
 u převodníků   s   napěťovým   vstupem  
      pro termočlánky lze volit mezi výstupem
      úměrným vstupnímu napětí nebo  teplotě.  Dále
      lze měnit typ termočlánku a způsob kompenzace
      teploty srovnávacího konce a měnit rozsah
 umožňuje zadat krátkou textovou poznámku
 komunikuje přes paralelní port
 pracuje pod operačními systémy PC:

MS Windows 9x, ME, 2000, NT, XP

Použití
Program  ve  spojení  s  propojovacím  kabelem  slouží  k 
nastavení  převodníků  PT-011,  PT-02x  a  především 
termočlánkových převodníků PT-031 a PT-04x. U těchto 
převodníků lze nastavit nejen počátek a konec rozsahu, ale 
také typ termočlánku, výstup úměrný napětí nebo teplotě, 
způsob kompenzace studeného konce buď čidlem Ni1000 
nebo pevnou teplotou, kterou je možno také měnit.

Popis
Nastavovací  program  je  uložen  na  3,5"  disketě.  Pro 
komunikaci  mezi převodníkem a programem se používá 
počítač PC a propojovací kabel na paralelní port.

Provozní podmínky
Pro provoz programu NPT-01 je požadován počítač PC s 
operačním  systémem  Windows  9x/ME  nebo  Windows 
NT/2000/XP  a  jeden  volný  paralelní  port.  Hardwarové 
nároky  jsou  dány  použitou  verzí  Windows.  Instalační 
disketa  nesmí  přijít  do  styku  s  magnetickým 
(elektromagnetickým) polem.

Pokyny pro instalaci a připojení
Instalace  programu  se  zahájí  spuštěním  instalačního 
souboru. Jeho název je vytvořen z názvu programu, čísla 
verze  a  jazykové  mutace,  např.  npt01_v15_cz.exe  pro 
českou verzi  1.5.  V průběhu instalování  aplikace  budete 
postupně dotázáni  na  umístění  programových souborů a 
název  programového  seskupení  pro  nabídku  Start  ve 
Windows.

Návod  s  doporučeným  postupem  připojení  převodníku 
popisující  i  nejčastější  použití  programu  se  objeví  po 
stisknutí tlačítka F1, pokud je okno programu aktivní.

Můžete  připojit  pouze převodníky typu PT-01x, PT-02x, 
PT-03x a  PT-04x v libovolném provedení.  Program sám 
pozná,  jaký typ  převodníku je  k němu připojen  a  co lze 
s tímto  převodníkem  provádět.  Komunikační  kabel  se 
zasunuje do konektoru pro připojení nastavovací jednotky 
a displeje. Konektor je opatřen polohovacím zámkem. Po 
dobu  komunikace  se  výstup  převodníku  zafixuje  na 
přibližně  konstantní  hodnotě  proudu.  Případné  regulační 
smyčky je třeba přepnout na manuální ovládání.

POZOR!
Pokud  připojíte  komunikační  kabel  do  převodníku 
napájeného ze zdroje aniž byste předtím spustili program 
NPT-01, stav portu není definován, převodník může přestat 
pracovat a hodnotu proudového výstupu převodníku nelze 
definovat!
K počítači  se  kabel  připojuje  pomocí  paralelního  portu 
Centronics  pro  připojení  tiskárny.  Ve  standardní 
konfiguraci  počítače  PC  je  tento  konektor  pouze  jeden. 
Pokud máte  v tomto konektoru připojenu tiskárnu, musíte 
ji  odpojit.  Pokud  máte  v počítači  instalováno  více 
paralelních  portů,  můžete  kabel  připojit  do  libovolného 
z nich.  Program  si  sám  zjistí  umístění  kabelu.  Během 
nastavování  nesmí  na  paralelní  port  přistupovat  jiný 
program!
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Funkce programu PT 01x
PT-02x

PT-03x
PT-04x

nastavení rozsahu 
převodníku

ANO ANO

nastavení tlumení ANO ANO
linearizace a převod na °C ANO ANO
signalizace chyby 
(>20 mA, <4 mA)

ANO ANO

uložení krátké textové poznámky ANO ANO
volba typu termočlánku NE ANO
kompenzace NE ANO

srovnávacího konce

Elektrické připojení

Objednací kód
typ popis

NPT-01 nastavovací program NPT-01 
(CZ+EN) včetně komunikačního 
kabelu

Příklad objednávky: NPT -01
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