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WSTĘP
Wprowadzenie
Ultratrend DMS to oprogramowanie służące organizacji danych, tworzeniu i zarządzaniu baz danych,
które można wykorzystać, niezależnie od modelu Ultraprobe, czy to UP401, 3000, 9000, 10,000 czy
15,000. Użytkownik może wybrać Ogólne inspekcje, Łożyska, Zawory, Parę i Urządzenia Elektryczne.
Zapisze i uporządkuje to rekordy, pomoże stworzyć raporty, alarmy i wykresy. Użytkownicy mogą
przesyłać dane z komputera na detektor i odwrotnie za pomocą kabla USB, karty pamięci Flash
(UP10,000) lub karty SD (UP401, 10000SD &15,000).

Czym jest program DMS?
Ultratrend DMS jest w wyglądzie podobny do Windows Explorer’a i zapewnia użytkownikowi widok
“Hierarchii Rekordów” i możliwość sortowania, organizowania i archiwizowania rekordów. Hierarchia
jest następująca: Fabryka---Zastosowanie---Grupa---Lokacja/Maszyna---Rekord. Każdy rekord
zawiera podstawowe dane inspekcji jako podsekcję dla informacji archiwalnej. Taki podział umożliwia
tworzenie nieskończenie dużej bazy danych.

Wymagania systemowe




IBM PC lub kompatybilne
Myszka lub inne urządzenie obsługi.
Wymagane 2 GB pamięci RAM, rekomendowane 4 GB

Wymagane oprogramowanie:



Windows XP, Vista, Windows 7 lub Windows 8.1
Microsoft Excel 2007 lub wyższy

Instalacja:
Uwaga: Przed instalacją Ultratrend DMS v 5, odinstaluj starszą wersję Ultratrend DMS. Nie
spowoduje to usunięcia plików z zapisanymi wcześniej danymi z komputera!
Aby pobrać ze strony internetowej UE Systems - www.uesystems.pl : otwórz “Products”, wybierz
“Software”, kliknij w link z DMS (może pojawić się zapytanie o rejestrację), następnie otworzy się
strona z pobieraniem.
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BAZA DANYCH I ZAPIS INFORMACJI
Musisz wiedzieć, gdzie jest zapisana Twoja baza danych Fabryki.
Ultratrend DMS 5.3 zapisuje bazy danych i powiązane informacje w folderze “DMS Plants”. Domyślną
lokalizacją jest dysk C: (C:DMS Plants). Bazy danych i inne powiązane informacje mogą być zapisane
na innym dysku, np. sieciowym poprzez stworzenie nowego folderu DMS Plants lub przekopiowanie
istniejącego do wybranej lokacji.
Jeśli lokacja folderu DMS Plants zostaje zmieniona po instalacji, aby go zlokalizować idź do zakładki:
Edytuj Ścieżki i uaktualnij ją. Z tej ścieżki będzie korzystać DMS podczas pracy.
Aby otworzyć Fabrykę, wybierz: Plik, Otwórz Fabrykę.

Przejrzyj lokalizację lub folder DMS Plants i kliknij Otwórz (lokacja w górnym oknie). Fabryki
znajdujące się w folderze DMS Plants pokażą się w dolnym oknie.
Zmiana lokalizacji DMS Plant
Aby zmienić lokalizację folderu DMS Plant, stworzyć kopię zapasową lub zdefiniować gdzie
znajduje się Spectralyzer; wejdź w Edytuj Preferencje/Ścieżki (Zobacz sekcję Edytuj Preferencje)
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FORMAT / HIERARCHIA
(Uwaga: Aby stworzyć ścieżkę, zobacz Rozpoczęcie Pracy)

FABRYKA
Fabryka znajduje się na szczycie hierarchii. Użytkownik może wybrać dowolną ilość fabryk. Wszystkie
ważne informacje zawarte są w Fabryce, między innymi: Zastosowanie, Grupę, Lokację/maszynę,
punkt testowy i historyczne pomiary w tym punkcie. Aby zobaczyć te zawartość, fabryka musi
wcześniej zostać otwarta. Fabryka może zawierać tylko 6 zastosowań, których lista znajduje się
poniżej, może również zawierać dowolną ilość grup i Lokacji.
Aby stworzyć Fabrykę wybierz Plik, Nowa Fabryka i użyj kreatora tworzenia nowej Fabryki.

ZASTOSOWANIE
Zastosowanie określa jaki typ informacji będzie pobierany i wysyłany do Ultraprobe. Każde
zastosowanie ma swoją własną strukturę rekordu. Fabryka może zawierać 6 rodzajów zastosowań:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ogólne
Zawory
Łożyska
Elektryczne
Para
Wycieki
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Zastosowanie może zawierać dowolną ilość Grup (Grupy mogą być np. ogólnym obszarem, gdzie
przeprowadzona została inspekcja). Zastosowanie można wybrać podczas Tworzenia Fabryki. Gdy
fabryka jest już stworzona, można dodać zastosowania w następujący sposób:
1. Kliknij Plik, wybierz Nowa, Zastosowanie lub kliknij prawym przyciskiem myszy na
otwartej fabryce.
2. Wybierz Nowa, potem wybierz Zastosowanie.
3. Użyj strzałek by przewinąć okienko z zastosowaniami. Wybierz Zastosowanie.
4. Wpisz nazwę Grupy; wybierz format opisu (13/ lub 8/8). Format opisu zostanie
wykorzystany jako etykieta lub opis Lokacji/Maszyny i mierzonego punktu.
5. Kiedy zakończysz, wybierz przycisk Stwórz.
6. Jeśli Grupa była wcześniej stworzona w Excel’u, może być tu importowana.

GRUPY
Grupy będą Twoja Ścieżką. Jest to konkretny obszar, gdzie będziesz przeprowadzań
inspekcje.
Grupy definiują Rekordy i są wysyłane do Ultraprobe.
Tylko jedna Grupa naraz może zostać wysłana do Ultraprobe. Cała grupa będzie wysłana.
Jeśli Twoja praca wymaga więcej niż jednej Ścieżki naraz, a korzystasz z UP10,000 lub
UP15,000 rozważ korzystanie z kilka kart SD lub pamięci Flash, po jednej na ścieżkę.
Grupa zawiera sekwencję Rekordów w zakresie od 1 do 400 punktów.
Te Rekordy odzwierciedlają informacje zebrane w 400 punktach pomiarowych umieszczonych w
Ultraprobe. Grupa może zawierać dowolną ilość „informacji historycznych”. W strukturze hierarchii,
Grupa będzie stworzona pod Zastosowaniem. Podczas przypisywania do Zastosowania, informacja
pomiarowa zostanie umieszczona w polach tylko i wyłącznie wybranego Zastosowania (np. pola
informacji dla Łożysk zawierają Wyniki Testu czy Temperaturę, podczas gdy pola dla Urządzeń
Elektrycznych zawierają Napięcie, Wilgotność itd.). Grupy mogą być stworzone dla 6 Zastosowań.
Aby stworzyć nową Grupę, zaznacz Zastosowanie, po czym wybierz Edytuj, Nowa (następnie Grupa)
lub kliknij prawym przyciskiem na otwartym Zastosowaniu I wybierz Nowa/Grupa. Aby zakończyć,
kliknij „Dalej”. Otwarte zostanie okno gdzie stworzysz swoją ścieżkę pomiarową. Grupa wymaga
wypełnienia pól „Maszyna” / „Lokacja” i pól punktów.
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Okno dialogowe pozwoli stworzyć, skopiować Grupę z istniejącej już wcześniej Grupy lub zapisać
Grupę do Excela.

Rekordy (Punkty) w stanie alarmu
Punkty Testowe znajdujące się w Grupie, które są w
stanie Alarmu,
mogą zostać wydzielone do specjalnej “Grupy”.
Kliknij + aby
rozwinąć listę z rekordami znajdującymi się w stanie Wysokiego lub Niskiego Alarmu.
Ten zestaw Punktów w stanie Alarmu może być przeniesiony nad Grupę w drzewku lub może być
może być usunięty. Można tego dokonać poprzez otwarcie Edytuj i wybranie Edytuj Preferencje.
Pod Ogólnymi znajduje się okienko Wyświetl Grupy Alarmów. Zmiany zostaną zapisane po
zamknięciu i ponownym otwarciu DMS.

Wysyłanie Grup w stanie Alarmu do Ultraprobe: Grupy w stanie Alarmu można wysłać do
Ultraprobe 401, 10,000 lub 15,000. Aby je wysłać, zaznacz konkretne punkty w stanie Alarmu i
wybierz „Nagraj Grupę”. Ta akcja spowoduje wysłanie informacji linii bazowej z rekordów pasujących
do konkretnych Punktów pomiarowych w stanie Alarmu do Ultraprobe. Będą one zapisane w
kolejności w detektorze. Np. Jeśli Rekordy 5 i 12 są w stanie Alarmu, na detektorze będą miały numer
1 i 2.
Po zebraniu nowych odczytów dla punktów w stanie Alarmu:
1. W Ultratrend DMS, zaznacz Grupę i wybierz “Ściągnij Grupę”
2. Ultratrend DMS odświeży Rekordy i uaktualni stan punktów Alarmowych.

LOKACJA/MASZYNA
To jest obiekt badania. Może zawierać kilka Punktów Pomiarowych. Nazwa Lokacji/maszyny może
zawierać 8 lub 13 znaków, w zależności od tego jak zdefiniowaliśmy je wcześniej. Podczas tworzenia
Bazy Danych, ważne jest aby nadana nazwa była zrozumiała dla wszystkich użytkowników. Lokacja
jest połączona z konkretną Grupą w danym Zastosowaniu. Będzie zawierać Rekordy Historyczne
każdego Punktu Pomiarowego i musi pozostać wewnątrz Zastosowania.

Uwaga: Jeśli musisz zmienić nazwę Lokacji/Maszyny, kliknij prawym przyciskiem na opisie i wybierz
“Zmień nazwę”
Aby stworzyć nową Lokację/Maszynę:
Zaznacz Grupę i wybierz Edycja, Nowa, Lokacja/Maszyna; lub kliknij prawym przyciskiem myszy
Nowa, Lokacja/Maszyna
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REKORD/PUNKT
Rekord/Punkt określa konkretne miejsce pomiaru i zawiera wszystkie Historyczne Rekordy które
tworzą listę posortowaną według daty wprowadzenia. Rekord/Punkt może zawierać 8 lub 3 znaki, w
zależności od zdefiniowanego wcześniej formatu.
Rekord/Punkt będzie umieszczany na liście w sekwencji i porządku konkretnej ścieżki. Każdy
Rekord/Punkt będzie automatycznie przypisany do numeru od 001 do 400 (gdzie 400 jest górną
granicą).
Kiedy dane są wprowadzane do rekordu/punktu, stworzony zostaje Rekord Historyczny. Po
stworzeniu (niezależnie od tego czy będzie on wprowadzony przez Ultraprobe 15000, 10000, 9000,
3000 czy ręcznie), Rekord Historyczny znajdzie się na liście poniżej każdego Rekordu Punktu jako
data.
Aby stworzyć nowy Rekord/punkt:
1. Zaznacz Lokację/Maszynę
2. Wybierz: Edytuj, Nowy, Rekord/Punkt; lub kliknij prawym przyciskiem myszy a potem
Rekord/Punkt.

REKORD HISTORYCZNY
Rekord Historyczny zawiera pola danych powiązanych z danym Zastosowaniem. Za każdym razem
kiedy przeprowadzana jest inspekcja, nowe dane będą zapisywane jak Rekord Historyczny
zawierający czas i datę pomiaru.
Pierwszy pomiar jest domyślnie ustawiany jako pomiar Linii Bazowej. To może zostać zmienione
poprzez kliknięcie na ikonę Linii Bazy. Umieszczonej w każdym rekordzie historycznym. Jest to Linia
bazowa wysyłana do Ultraprobe. Linia bazowa stosowana jest do porównania kolejnych pomiarów i
wyznaczania poziomów Alarmów.
Korzystając z Ultraprobe 15,000, jeśli pliki dźwiękowe i/lub zdjęcia są dołączone do rekordu linii
bazowej, wszystko będzie wysłane do detektora by ułatwić inspekcję na zakładzie.
Rekord Historyczny zawiera pola danych, które są pobrane z Ultraprobe i wysyłane do konkretnego
Ultraprobe. Możesz stworzyć nieskończoną ilość Rekordów historycznych dla każdego
Rekordu/Punktu
Rekord Historyczny zawiera wszystkie dane inspekcji charakterystyczne dla wybranego
Zastosowania. Aby wyświetlić Rekord Historyczny, musi zostać zaznaczony na drzewku po lewej
stronie okna programu.
Dane mogą zostać automatycznie wprowadzone do rekordu Historycznego poprzez pobranie danych
z Ultraprobe.
Jeśli obrazy lub pliki dźwiękowe (.WAV) są dołączone do Rekordu Historycznego, pojawi się
charakterystyczna ikona.
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Ikona załączonego obrazu
Kiedy obraz jest dołączony do Rekordu Historycznego, ikona pojawi się po lewej stronie Punktu
Testowego w drzewku Hierarchii.

Ikona załączonego pliku dźwiękowego
Kiedy Plik dźwiękowy jest dołączony do Rekordu Historycznego, ikona pojawi się po lewej stronie tego
rekordu.

ZAKŁADKI
Zakładki znajdują się w górnej części po prawej stronie okna programu i mogą być otwierane poprzez
kliknięcie na nie. Są to narzędzia które można zastosować po przeprowadzeniu inspekcji opartej o
Ścieżkę Pomiarową.

Informacja o rekordzie
Ta zakładka przywołuje informacje o rekordzie. Zawiera dane pomiarowe i nie mogą być wyświetlone
dopóki konkretny rekord historyczny nie jest zaznaczony w „drzewku” po lewej stronie okna.
Typowe dane wyświetlane w rekordzie historycznym:
Data/Czas
dB, Częstotliwość
Tryb (tryb pomiaru podczas inspekcji:
-Real Time (Pomiar w czasie rzeczywistym)
-Peak Hold (Zatrzymanie największej wartości)
-Snap shot (Zatrzymanie bieżącej wartości)
Różnica dB (jeśli korzystasz z wartości różnicy
(sprawdź Instrukcję
obsługi urządzenia aby dowiedzieć się co to Tryb i
Różnica dB)
Alarm (Wartość) Lokacja/Maszyna
Komentarze (Wpisz ważne komentarze w tym oknie)
Plik WAV jeśli plik dźwiękowy jest dołączony do rekordu,
można go wyświetlić poprzez przycisk Otwórz
Ścieżka rekordu (Pokazuje gdzie znajduje się rekord)
Typ modułu
ID Inspektora
Odpowiedź miernika (jak intensywność i wskaz w dB się zmienia: Szybko, Średnio, Wolno)
Jednostki (Imperialne lub Metryczne)
Skala (Względna lub różnicowa, sprawdź Instrukcję obsługi urządzenia aby dowiedzieć się więcej)
Instrument: detektor wykorzystany do testów
Numer seryjny: wpisz numer seryjny detektora
Wyniki pomiaru (te dane zmieniają się w zależności od zastosowania)
Poniższe podkreślone informacje, są danymi dotyczącymi smarowania:
Actual Strokes (Dokonana ilość naciśnięć): Ilość naciśnięć dźwigni smarownicy podczas
smarowania.
Planned Strokes (Planowana ilość naciśnięć): Maksymalna ilość naciśnięć dźwigni smarownicy dla
danego łożyska.
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Mass Per Stroke (Wydatek smaru przy naciśnięciu): Ilość smaru opuszczającego smarownicę
podczas jednego naciśnięcia dźwigni.
Cost Per Mass (Koszt smaru przy jednym naciśnięciu): Koszt smaru przy naciśnięciu dźwigni
smarownicy
Injected Mass (Łączna ilość wprowadzonego smaru): Ilość smaru wprowadzona do łożyska (Ilość
naciśnięć x wydatek smaru przy naciśnięciu).
Grease Type (Typ Smaru):Mineralny, Syntetyczny & Polimocznikowy (możesz dodać inne typy
smarów dla tego pola poprzez funkcję “Konfiguruj Listy”)
Grease Viscosity (Lepkość Smaru): Lepkość smaru, którego używasz dla danego łożyska: “100,
150, 220, 460”. (Możesz dodać więcej rodzajów poprzez funkcję “Konfiguruj Listy”)
Injected Cost (Łączny koszt wprowadzonego smaru): Łączny koszt smaru wprowadzonego do
łożyska podczas smarowania (Koszt smaru przy jednym naciśnięciu x Łączna ilość wprwadzonego
smaru).
Grease Gun Cal. Date (Data kalibracji Smarownicy): Kiedy Grease Caddy było kalibrowane.
Poniższe podkreślone informacje, są danymi dotyczącymi łożysk.

Synchronizacja informacji o punkcie smarowania:
Ten proces wszystkie informacje punktu bazowego dla następujących pól:
Planowana ilość naciśnięć, rodzaj smaru, wydatek smaru przy
naciśnięciu, lepkość smaru, koszt smaru przy jednym naciśnięciu, data
kalibracji smarownicy.
Po utworzeniu, informacje bazowe dla tych pól będą możliwe do
odczytania w danych historycznych dla wszystkich już istniejących i
przyszłych punktów konkretnej grupy.
Aby to ustawić:
1. Utwórz odczyty dla następujących pól lini bazowej hażdego rekordu
historycznego: Planowana ilość naciśnięć, rodzaj smaru, wydatek smaru
przy naciśnięciu, lepkość smaru, koszt smaru przy jednym naciśnięciu,
data kalibracji smarownicy.
2. Zaznacz nazwę Grupy.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie Grupy.
4. Odszukaj “Synchronizuj pola smarowania”
5. Kliknij lewym przyciskiem myszy

Lubrication Record Information
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Przenoszenie rekordu
Po zdefiniowaniu Zastosowania i wprowadzeniu danych do Rekordu/Punktu, może się zdążyć, że
trzeba będzie zmienić kolejność punktów. Rekord/Punkt może być poza kolejnością lub w złym
miejscu.
Aby zmienić kolejność, kliknij Rekord/Punkt który chcesz przenieść:
1.
2.
3.
4.
5.

Przeciągnij do nowej lokacji
Pojawi się okno z pytaniem “Jesteś pewien, że chcesz przenieść zaznaczony punkt?”
Jeśli tak, wybierz “Tak”
Jeśli nie, wybierz “Nie”
Po przeniesieniu, wszystkie dane zostają przeniesione pod tą samą nazwą.

Usuwanie rekordu
Aby usunąć rekord:
1. Wybierz rekord który chcesz usunąć.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń.

Dodawanie rekordu
Aby dodać rekord:
Kliknij prawym przyciskiem myszy na Lokacji/Maszynie i wybierz Nowa, Rekord/Punkt

Obrazy
Obraz może być dodany do Grupy, Lokacji/Maszyny, Rekordu/Punktu, Punktu Historycznego lub Linii
bazowej. Obraz lub plik dźwiękowy mogą być zapisane w Rekordzie gdy korzystasz UP15000, który
automatycznie doda je do Rekordu podczas zgrywania danych do DMS.
Dla użytkowników Ultraprobe 15,000, kiedy obraz jest przypisany do linii bazowej, będzie on
przeniesiony do instrumentu wraz z innymi informacjami o linii bazowej.
Do innych cyfrowych modeli Ultraprobe, kiedy obraz będzie przypisany do historycznego rekordu,
można go dopisać do dowolnej kategorii w drzewku nad nim: Linii bazowej, Punktu, Lukacji/Maszyny
lub Grupy.
Wiele obrazów można dołączyć do każdej z kategorii. Podczas tworzenia raportów, możesz dołączyć
do 4 obrazów punktu pomiarowego w raporcie.
Kiedy obraz jest dołączony do Punktu, może być dołączony do Raportu.
Są trzy funkcje w zakładce obrazów: „Dodaj”, „Usuń”, „Dodaj do”

i.

Dodawanie obrazu: Jeśli chcesz dodać obraz ręcznie do Grupy, Lokacji/Maszyny, Punktu lub
Historycznego rekordu, postępuj zgodnie z instrukcjami:
1.
2.
3.
4.
5.

Wybierz żądaną kategorię (np. Grupę)
Wybierz zakładkę Obrazy
Znajdź przycisk “Dodaj”
Kliknij przycisk “Dodaj”
Korzystając z okna Windows, wybierz obraz i po zaznaczeniu kliknij OK
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ii.

Usuwanie obrazu: Aby usunąć obraz:
1.
2.
3.
4.
5.

Wybierz żądaną kategorię (np. Grupę)
Wybierz zakładkę Obrazy
Upewnij się, że obraz który chcesz usunąć jest podświetlony
Znajdź przycisk “Usuń”
Kliknij przycisk “Usuń”

iii. Dodaj do: Możesz tego dokonać tylko, jeśli obraz był “Dodany’ do folderu obrazów. Jeśli
obraz jest dodany do rekordu historycznego, wtedy możesz wybrać dowolną kategorią nad
nim gdy Dodaj do jest wybrane.
Są dwie metody dodawania obrazów.
Pierwszą wykorzystuje się do Rekordów Historycznych. Aby dodać obraz do Rekordu Historycznego:
1. Wybierz Rekord Historyczny
2. Wybierz zakładkę Obrazy
3. Wybierz Dodaj Do i kliknij na jednej z kategorii (Linia bazy, Punkt, Lokacja/Maszyna lub
Grupa)
Druga stosowana jest do pozostałych kategorii (Linia bazy, Punkt, Lokacja/Maszyna lub Grupa):
1. Wybierz kategorię do której chcesz dodać obraz
2. Wybierz Dodaj Do
3. Kliknij na żądaną kategorię

Historia
Wykres Historyczny jest to arkusz do wyświetlania wybranych informacji na temat konkretnego Punktu
Pomiarowego. Informacja będzie również wykorzystana do stworzenia wykresu trendu. Aby stworzyć
arkusz w zakładce Historia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wybierz żądany punkt pomiarowy
Wybierz zakładkę Historia
Użyj zakładki z danymi do wyświetlenia po prawej stronie okna
Wybierz interesująca Cię informację
Użyj strzałki w lewo by przenieść ją do arkusza
Użyj strzałki w prawo by usunąć ja z arkusza

Wykres
Zakładka Wykres pokazuje informacje zawarte w zakładce Historia. Oś Y pokazuje wartość dB a oś X
jest osią czasu (zawiera datę). Oś Y można dopasować poprzez kliknięcie wartości i wprowadzenie
nowej. Jeśli wartości na wykresie są zbyt duże i ciężkie do odczytania, zaznacz najwyższą wartość i
wpisz jeszcze większą. Np. jeśli najwyższą wartością jest 50, kliknij na 50 i wpisz 60. Wykres się
obniży. Jeśli wykres jest zbyt mały, postępuj podobnie, tylko wpisując mniejszą wartość.
Podczas wyświetlania wykresu jest możliwość jego wydrukowania lub zapisu. Jeśli wykres jest
zapisany, można go dodać do Punktu, który będzie się znajdował w raporcie. Można również dodać
go do linii bazy, aby wysłać go do UP15,000 i wyświetlać podczas inspekcji na Ścieżce pomiarowej.
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Alarmy
Poziomy Alarmów mogą być ustawione na dwóch poziomach: wysokim i niskim. Można również
zmieniać poziom linii bazowej. Aby skorzystać z zakładki Alarmy, Historyczny Rekord musi być
zaznaczony. Rekomendowane jest, by Historyczny poziom Linii Bazy był otwarty podczas tworzenia
Alarmów. Jeśli nowa Linia Bazy jest w użyciu, wybierz właściwą linię bazy Historycznego rekordu i
kontynuuj.
Gdy zakładka Alarmy jest otwarta, masz dwa wybory: Odśwież wszystkie poziomy alarmów używając
wartości i Odśwież wszystkie poziomy alarmów używając delt.
1. Odśwież wszystkie poziomy alarmów używając wartości:
a. Te ustawienia ustalają Niski Alarm na 8dB a Wysoki Alarm na 16 dB ponad pierwszy
pomiar. Pierwszy pomiar automatycznie uznany jest za pomiar Linii Bazy.
2. Odśwież wszystkie poziomy alarmów używając delt:
a. Tu możesz ustawić wartości alarmów według ilości dB ponad linią bazy. Np. jeśli
poziom niskiego alarmu dla danego punktu chcesz ustawić na 10dB ponad linie bazy,
wpisz w oknie niskiego alarmu 10 dB. Potem określ jaki powinien być poziom
wysokiego alarmu i ustaw wartość Wysokiego alarmu.
Informacja zawarta w rekordzie będzie wyświetlana pod etykietą “Informacje o rekordzie”

Raporty
Raport można wygenerować dla dowolnej Grupy wewnątrz Zastosowania. Aby wygenerować Raport:
1. Wybierz Zastosowanie
2. Wybierz Grupę
3. Wewnątrz każdej grupy jest okno dialogowe z przykładowymi raportami, które są dopasowane
do danego zastosowania. Możesz wybrać dowolny rodzaj raportu lub stworzyć własny raport.
4. Jeśli format raportu został zapisany, można go otworzyć w oknie dialogowym “Stwórz SQL”.

ROZPOCZĘCIE PRACY: Zrozumienie podstaw
PLIK:
Pod zakładką Plik można wykonać następujące akcje:
Otwórz fabrykę: Możesz tu otworzyć wcześniej stworzoną Fabrykę, która zawiera wszystkie
podstawowe dane o ścieżce i dane pomiarowe
ii. Nowa Fabryka: Możesz tu stworzyć nową Fabrykę, kliknięcie spowoduje otwarcie Kreatora
Nowej Fabryki, który pomoże stworzyć Ci Ścieżkę.
iii. Zapisz kopię Fabryki: Jeśli chcesz powielić wcześniej stworzona Fabrykę, ta sekcja zapewni
Ci listę Fabryk, które wcześniej stworzono. Wybierz Fabrykę do skopiowania i edytuj ją lub
zmień format aby stworzyć nową podobną Fabrykę/Ścieżkę.
iv. Zamknij Fabrykę: Zaznacz Fabrykę na drzewku, którą chcesz zamknąć, potem wybierz Plik,
Zamknij Fabrykę. Zostanie ona usunięta z drzewka.
v. Konfiguruj listy: Tutaj znajdziesz listę informacji powiązanych z Zastosowaniem. Można je
wysłać do Ultraprobe 10,000 lub 15,000, żeby wpisać w wybrane rubryki dane pomiarowe.
Zostaną one zapisane podczas inspekcji, a po zgraniu danych do DMS z detektora będą
i.
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przypisane do Rekordu Historycznego. Lista opisu zastosowania jest ustawiana domyślnie dla
Zastosowania, ale można ją konfigurować. Aby dokonać zmian:
1. Zaznacz Plik, Konfiguruj listy
2. Wybierz Zastosowanie
3. Poniżej znajduje się lista konkretnych informacji o pomiarze,
wybrane konkretnie dla danego zastosowania.
4. Wybierz nazwę na liście, którą chcesz edytować, np. Wyniki testu
5. Lista po prawej stronie zawiera 2-3 literowe hasła np. NE dla nie
wprowadzonych (not entered), LUB dla smarowania (Lubricate)
czy dla urządzeń elektrycznych COR dla wyładowań koronowych.
6. Zaznacz obiekt i zmień jego nazwę używając do 3 dużych liter.
7. Jeśli chcesz powrócić do oryginalnej listy, kliknij “Przywróć
domyślne”.
8. Kliknij OK aby zakończyć

vi. Menadżer baz danych : Tą funkcję można wykorzystać by zmienić dane swojej ścieżki. Jeśli
początkowe ustawienia wymagają zmian, można ich tutaj dokonać. Po otworzeniu mamy
możliwość dokonania następujących zmian: Podziel Grupę, Scal dwie Grupy, Przenieś
Grupę, Podziel Fabrykę, Scal dwie fabryki, Napraw Grupę. Napraw Grupę pomoże Ci
naprawić uszkodzoną lub nierozpoznane dane w Grupie.

EDYCJA
W rozwinięciu listy Edycja, można znaleźć następujące funkcje:
i. Wytnij Lokację/Maszynę, Punkt Pomiarowy czy Rekord Historyczny.
ii. Kopiuj: Lokację/Maszynę, Punkt Pomiarowy czy Rekord Historyczny.
iii. Wklej: Wklej Skopiowaną lub Wyciętą Lokację/Maszynę, Punkt Pomiarowy czy Rekord
Historyczny. Po skopiowaniu edytuj jeśli to konieczne.
iv. Usuń: każdy element Ścieżki może zostać usunięty dzięki tej funkcji.
v. Zmień nazwę: zmień nazwę Lokacji/Maszyny, Punktu Pomiarowego czy Rekordu
Historycznego.
vi. Rozwiń wszystko: Rozwija całe drzewko po lewej stronie okna.
vii. Zwiń wszystko: Zwija całe drzewko po lewej stronie okna.
viii. Edytuj preferencje: Otwiera okno z następującymi zakładkami:
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1. Ogólne: są dwie opcje:
Język: Wybierz tu język z listy. Po dokonaniu
wyboru, zmiany zajdą po ponownym uruchomieniu
programu.
Wyświetl grupy alarmów: Pozwoli Ci to zmienić
pozycje grup alarmów na górną lub dolną w
drzewku. Jeśli nie chcesz wyświetlać grup
alarmowych, wybierz Nie pokazuj grup.

2. Ustawienia kopii zapasowej: Aby zapobiec utracie danych, ta funkcja pozwoli Ci
wybrać kiedy tworzona będzie kopia zapasowa. Kopia zostanie utworzona przed daną
akcją. Jedna lub wiele możliwości może być zaznaczona. Akcje możliwe do
zaznaczenia przed:
a.
b.
c.
d.

Zamknięciem Grupy
Importem Rekordów
Podziałem Grupy
Przeciągnięciem/Upuszczeniem

3. Ścieżki: Ścieżki do Folderów “DMS Plants”, “Kopie zapasowe” and “Ścieżki do
Spectralyzer’a” się tutaj znajdują. Jeśli któreś z powyższych zostało przeniesione do
innego folderu, zmień ścieżkę tak, by pasowała. Użyj ikony folderu obok obiektu, po
otwarciu okna wybierz żądana lokację.

KOMUNIKACJA
Ta zakładka może być wykorzystana do wysyłania lub pobierania danych z Ultraprobe. Dane linii
bazowych można wysłać do UP401, 9000, 10,000 i 15,000. Dane można pobrać z UP401, 3000,
9000, 10,000 i 15,000. Zakładka zawiera funkcje:
1. Skonfiguruj detektor: Każdy model Ultraprobe jest inny, więc DMS musi skonfigurować
połączenie przed każdą transmisją danych. Skonfiguruj detektor otworzy kreatora Probe
Manager a w nim listę urządzeń.
Aby skofigurować detektor:
a. Aby dodać nowy Ultraprobe, kliknij na przycisk Nowy aby otworzyć kreatora. Są dwie
metody tworzenia Ultraprobe widocznych przez DMS:
i.
ii.

Automatyczne szukanie detektora: Gdy Ultraprobe połączony jest z
komputerem, DMS wyszuka go i zarejestruje w celu przyszłych połączeń.
Ustawienia ręczne: Gdy wybierzesz tę opcję, otworzy się kreator. Wybierz
żądany detektor, kliknij na Ustawienia aby stworzyć protokół komunikacji.;
wpisz nazwę i napęd, w którym znajduje się karta SD, CF czy port USB.
Następnie kliknij Dalej i DMS sprawdzi połączenie. Po zakończeniu pojawi się
potwierdzenie..
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b. Jeśli chcesz usunąć Ultraprobe z listy, zaznacz go i kliknij Usuń.
c. Jeśli Ultraprobe znajduje się na liście, upewnij się, że ścieżki do niego są dobrze
podane. Jeśli nie:
i.
ii.

Usuń Ultraprobe z listy, wybierz Nowy i skonfiguruj Ultraprobe.
Otwórz okno Ustawienia umieszczone po prawej stronie i dokonaj zmian w
oknie Nazwa i adresie napędu (Np. UP15000 na D:\ zmieniamy na C:\ jeśli w
tym napędzie faktycznie się on znajduje).

2. Zaznaczony detektor: Tam dowiesz się który detektor jest zaznaczony do komunikacji z
DMS. Jeśli korzystasz z wielu detektorów, zaleca się rutynowo sprawdzać, czy na pewno
zaznaczony jest właściwy.
3. Sprawdź połączenie: Po tym, jak Ultraprobe został połączony z komputerem, należy upewnić
się, że transfer danych odbędzie poprawnie. W tym celu wybierz Sprawdzanie Połączenia.
4. Nagraj Grupę: Aby wysłać Grupę do Ultraprobe 401, 9000, 10,000 lub 15,000:
a. Upewnij się, że Ultraprobe jest połączony, a karta SD się w nim znajduje
b. Upewnij się, że Grupa, którą chcesz wysłać jest podświetlona (zaznaczona w drzewku
po lewej stronie)
c. Sprawdź połączenie:
d. Nagraj Grupę.
e. Wiadomość od Windowsa powie: “Nagrywanie Rekordu ___z___ “, zakończone:
“Wysyłanie danych zakończone sukcesem”, “Otwieranie połączenia z Ultraprobe”,
“kopiowanie plików zakończone sukcesem”.
f. Kliknij OK, informacje o bazie danych zostały przesłane.
UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji o wysyłaniu danych do Ultraprobe, odnieś się do instrukcji
obsługi urządzenia.
5. Ściągnij Grupę: Aby pobrać grupę z Ultraprobe 401, 3000, 9000, 10,000 lub 15,000:
a. Upewnij się, że Ultraprobe jest połączony, a karta SD się w nim znajduje
b. Upewnij się, że Grupa, którą chcesz wysłać jest podświetlona (zaznaczona w drzewku
po lewej stronie)
c. Sprawdź połączenie:
d. Wybierz Ściągnij grupę. Otworzy się okno z wiadomością:
“Wybierz gdzie chcesz umieścić pobierane informacje.”
Znajdują się tam trzy pola wyboru: Nazwa Fabryki, Typ zastosowania i Nazwa Grupy. UPEWNIJ SIĘ,
czy wszystkie pola są prawidłowe.
e. Gdy będziesz pewien, Grupa zostanie wysłana do wybranej lokacji:
f. Kliknij OK.

Wyczyść intrument
Ta funkcja wyczyści wszystkie dane z Ultraprobe 9000:
 Upewnij się, że instrument jest połączony z komputerem
 Wybierz “Komunikacja”
 Wybierz Wyczyść Instrument
 Wyświetli się okno z informacją „Otwieranie połącznia z Instrumentem … Dane instrumentu
zostały wyczyszczone”
 Wybierz OK
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Dla Ultraprobe 401, 10,000 i 15,000: musisz umieścić kartę pamięci (CF lub SD) do komputera,
następnie wybierz Start i wybierz dysk, pod którym wyświetli się umieszczona karta pamięci. Po
wybraniu karty pamięci, można usunąć całą zawartość i nagrać nową ścieżkę.
Dla Ultraprobe 3000: Wejdź w menu ustawień I wybierz menu 02, po czym usuń wszystkie dane z
instrumentu.
POMOC:
Zawiera cztery pola:
Instrukcja Obsługi:
O Ultratrend DMS: Pole “O Ultratrend DMS” otworzy okno z informacją o wersji i danymi
kontaktowymi.
Szukaj uaktualnień: Wybór tej funkcji spowoduje sprawdzenie wersji DMS z wersją dostępną na
stronie internetowej. Gdy wersje są różne, pojawi się informacja mówiąca, że istnieje nowa wersja
oprogramowania. Jeżeli masz połączenie z Internetem, DMS będzie sprawdzał wersję
oprogramowania co 5 dni.
Otwórz Dziennik Zdarzeń: Jest to specjalny folder tworzony przez DMS w przypadku awarii
programu. Pomoże on technikom UE Systems odnaleźć i rozwiązać problem.
Aby to zrobić:
A. Zaznacz Fabrykę, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zamknij Fabrykę.
B. Kliknij Plik i wybierz Nowa Fabryka
C. Otworzy się kreator nowej fabryki:
1. Stwórz i wpisz nazwę Fabryki
2. Wybierz Zastosowanie (kliknij w okienku Zastosowań lub skorzystaj ze
strzałek)
3. Stwórz nazwę Grupy (Gdzie będziesz przeprowadzać inspekcję?)
4. Folder DMS Plants pozwoli Ci wybrać, gdzie znajdzie się Ścieżka. Np.
program domyślnie umieści ją na dysku C:\, jednak jeśli chcesz aby była ona
dostępna na dysku sieciowym musisz zmienić lokalizację.
5. Format opisu to 13/ lub 8/8. Służy to opisowi/identyfikacji lokacji lub maszyny i
punktu pomiarowego/rekordu. Jeśli wybierzesz format 13/3, będzie mieć 13
alfanumerycznych znaków do opisu lokacji/maszyny i 3 znaki dla
punktu/rekordu.
6. Gdy skończysz, kliknij OK.
D. Kreator nowej Fabryki stworzy okno wyboru informacji do Grupy. Są trzy sposoby na
stworzenie Twojej Grupy testowej.
1. Domyślne: Domyślna konfiguracja zawiera: Nazwę Grupy,
Lokacje/Maszynę (13 lub 8 znaków) i punkt (3 lub 8 znaków). Jeśli chcesz
zobaczyć przykład, kliknij na przycisk Przykład w prawej górnej części okna.
2. Kopiuj z grupy: wybierz tę opcję a otworzy się okno z DMS Plants. Możesz
wybrać folder Fabryk i wybrać plik z rozszerzeniem .mdb. Grupa otworzy się
bez wprowadzonych danych i będzie gotowa do wprowadzania nowych
danych.
3. Kopiuj z Excel’a: Jeśli grupa została stworzona i zapisana w Excelu, możesz
skopiować ją do nowej Grupy w Fabryce. Jeśli chcesz zobaczyć przykład,
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kliknij Przykład. Aby skopiować, wybierz Kopiuj z Excel’a, otworzy się okno w
którym wybierzesz lokację pliku. Po wybraniu kliknij OK, a następnie znów
OK.
Zapisz do Excel’a: Gdy Grupa jest stworzona, przed wyjściem przez przycisk OK, możesz zapisać ją
do Excela, taka by móc wykorzystać ją w przyszłości.
Są trzy alternatywne metody tworzenia Ścieżek:
1. Szczegółowa
2. Podstawowa
3. Surowa
1. Szczegółowa: Wszystkie ważne informacje dla Ścieżki zostaną wprowadzone. Zaleca się
przejście po planowanej Ścieżce i zaplanowanie, jakie informacje będą konieczne go
umieszczenia w Ścieżce. Patrz pod kątem obszarów które mogą utrudnić inspekcję i dopasuj
kolejność punktów. W DMS, stwórz Fabrykę, Zastosowanie, Grupę:
a. Wprowadź detale w kreatorze.
b. Jeśli dane wcześniej istniały w Excelu’u, można je importować poprzez Kopiuj z
Excela w kreatorze nowej Fabryki.
c. Wyślij dane do właściwego Ultraprobe.
d. Dokonaj inspekcji podążając Ścieżką Pomiarową.
e. Zgraj dane do DMS.
f. Jeśli nowa Lokacja/Maszyna lub punkty pomiarowe nie zostały wprowadzone w
oryginalnym zestawieniu, ale zostały nagrane, drzewko danych DMS je doda. Kliknij
prawym przyciskiem na nowych punktach, aby zmienić ich nazwę.
g. Jeśli punkty pomiarowe lub Lokacja/Maszyna nie są w żądanej sekwencji, dokonaj
operacji :Przeciągnij i upuść” aby przenieść do żądanej lokacji (Zobacz sekcję VI –
Przeciągnij i upuść)
2. Podstawowa: W tej metodzie inspekcja będzie przeprowadzana w polu o ograniczonej ilości
danych wysłanych do Ultraprobe. Proces będzie obejmował zmianę nazw Lokacji/Maszyny i
Punktów Testowych po pobraniu danych do DMS.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Jeśli nowa, wybierz: Edytuj, potem Nowa, dalej Fabryka
Nadaj nazwę Fabryce
Wybierz Zastosowanie
Nazwij Grupę
Dokonaj inspekcji
Wyślij dane do DMS
Jeśli zajdzie potrzeba, nazwy mogą zostać zmienione.
Jeśli punkty pomiarowe lub Lokacja/Maszyna nie są w żądanej sekwencji, dokonaj
operacji :Przeciągnij i upuść” aby przenieść do żądanej lokacji (Zobacz sekcję VI –
Przeciągnij i upuść)

3. Surowa: W tym wypadku nie będzie stworzonej Ścieżki, inspekcja zostanie przeprowadzona
na zakładzie i dane zostaną zgrane po inspekcji.
a. Dokonaj inspekcji
b. Otwórz DMS, stwórz Fabrykę, Zastosowanie, Grupę
c. Wybierz Grupę poprzez kliknięcie (Zostanie podświetlona)
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d. Otwórz Komunikację i pobierz Grupę
e. Zmień nazwę Lokacji/Maszyny i punktu
f. Jeśli punkty pomiarowe lub Lokacja/Maszyna nie są w żądanej sekwencji, dokonaj
operacji :Przeciągnij i upuść” aby przenieść do żądanej lokacji (Zobacz sekcję VI –
Przeciągnij i upuść)

PRZECIĄGNIJ I UPUŚĆ (DRAG & DROP)
Jest to typowo Windows’owska funkcja. Kiedy skończysz planowanie Ścieżki lub wracasz z inspekcji i
zauważysz, że kolejność „Lokacji/Maszyn lub Punktów Testowych jest pomylona, przeciągnij je i
upuść we właściwym miejscu. Zostaniesz zapytany, „Czy jesteś pewien, że chcesz przenieść wybrany
Punkt?”, jeśli tak, kliknij Tak i czynność zostanie przeprowadzona.

WYŚWIETLANIE GRAFÓW PLIKÓW DŹWIĘKOWYCH W UE SPECTRALYZER
Jeśli plik dźwiękowy został dołączony do rekordu (np. któregoś z rekordów historycznych) w UP10,000
i UP15,000 , ścieżka dostępu do pliku dźwiękowego pokaże się w oknie Plik WAV w Informacjach o
Rekordzie gdy otworzysz Rekord Historyczny. Aby wyświetlić plik w UE Spectrlyzer, spójrz na okno
Informacje o rekordzie i wybierz Otwórz. Czekaj aż otworzy się UE Spectralyzer i kliknij Odtwórz jego
oknie.
Aby otworzyć plik dźwiękowy WAV ręcznie, po tym jak Rekord Historyczny został stworzony:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Użyj karty SD lub karty pamięci Flash aby przesłać plik dźwiękowy do pliku/folderu.
Włóż kartę pamięci (CF lub SD) do czytnika w komputerze lub do przejściówki.
Otwórz “Mój komputer” w menu Start
Otwórz dysk na którym znajduje się karta pamięci .
Wybierz plik WAV.
Otwórz Edycję i dalej Kopiuj (lub kliknij Ctrl/C).
Otwórz Program Files.
Otwórz folder DMS Plants połączony z Ultratrend DMS .
Otwórz folder Fabryki .
Otwórz Edycję i Wklej (lub kliknij Ctrl/V).
Wklej plik WAV do folderu WAV w Fabryce z której korzystasz.
Otwórz Rekord Historyczny i zakładkę Informacje o Rekordzie
Odnajdź okienko pliku WAV
Użyj ikony Pliku
Zlokalizuj ścieżkę dostępu do pliku dźwiękowego
Kliknij na plik, wybierz Otwórz lub kliknij dwukrotnie na pliku. Ścieżka dostępu zostanie
uaktualniona i zapisana w okienku.
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TWORZENIE RAPORTÓW
Istnieją trzy procedury tworzenia raportów: korzystając z Ikon konkretnych Zastosowań, Tworzenie
dopasowanego raportu i Tworzenie raportu SQL. Poniżej instrukcje jak stworzy każdy z nich:

Tworzenie raportów korzystając z Ikon
A. Jest wiele typów raportów, którye można stworzyć dla Zastosowań w DMS: Ogólne, Łożyska,
Elektryczne, Wycieki, Para i Zawory.
Wszystkie raporty są generowane w Microsoft Excel 2007 lub wyższym.

1. Ogólne:
1. Zaznacz zakładkę Raporty
2. Zaznacz Grupę, do której chcesz stworzyć Raport
3. Twój wybór raportu zawiera:
a. Raport Alarmu: Pokaże on punkty w stanie Alarmu. Stworzony zostanie arkusz
w Excelu. Aby dobrze wykorzystać ten raport, musisz mieć dobrze ustawione
wartości alarmów w DMS.
b. Całkowity: Ten raport będzie zawierać wszystkie wprowadzone punkty do DMS.
Są dwa format do wyboru- Excel i Text Spreadsheet (.csv). Raz zapisany, arkusz
można edytować.
c. Główna Ścieżka: Ten raport jest przydatny do Ścieżek inspekcji Mechanicznych.
Jest to zapisany arkusz Excel’a który zawiera dane punktów pomiarowych Twojej
Grupy. Kolumny będą zawierać: Nr. Punktu, Nazwę, Lokację/Maszynę, Alarm,
Smarowanie i Komentarze.
4. Aby stworzyć jeden z powyższych Raportów:
1. Wybierz, który raport chcesz wykorzystać
2. Kliknij na Wygeneruj zaznaczony Raport
3. Wybierz ścieżkę, gdzie Raport ma zostać zapisany, nadaj mu nazwę.
4. Okienko Powiadomi Cię, gdy raport zostanie prawidłowo stworzony. Odnajdź plik
i otwórz, aby zobaczyć rezultat. Wyświetlą się punkty w stanie alarmu.

2. Łożyska
1. Zaznacz zakładkę Raporty
2. Zaznacz Grupę, do której chcesz stworzyć Raport
3. Twój wybór raportu zawiera:
a. Do 4 obrazów: Ten raport zawiera do 4 obrazów do punktu pomiarowego
i. Po wybraniu, okno ze ścieżką się pojawi: wybierz ścieżkę i nazwij raport.
i.
Kliknij OK
ii.
Wybierz historyczne rekordy, które mają dołączone obrazy/pliki dźwiękowe.
iii.
Wybierz zdjęcie/plik dźwiękowy, który chcesz umieścić w raporcie (obrazy 1 i 2 są
większe). Możesz wybrać do 4 obrazów lub plików dźwiękowych. Możesz również
wybrać “Nie używaj” jako opcję.
iv.
Po skończeniu, kliknij OK
v.
Wyświetl raport
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b. Raport Alarmu: Pokaże on punkty w stanie Alarmu. Stworzony zostanie arkusz
w Excelu. Aby dobrze wykorzystać ten raport, musisz mieć dobrze ustawione
wartości alarmów w DMS.
c. Ścieżka Smarowania: Wygeneruje raporty tych łożysk, które wymagają
smarowania. Kolumny zawierają: Maszynę, Punkt, Datę, Częstotliwość, dB,
Czułość, Niski Alarm, Wysoki Alarm, Status Alarmu, Rodzaj smaru i oznaczenie o
smarowaniu..
d. Całkowity: Ten raport będzie zawierać wszystkie wprowadzone punkty do DMS.
Są dwa format do wyboru- Excel i Text Spreadsheet (.csv). Raz zapisany, arkusz
można edytować.
e. Główna Ścieżka: Ten raport jest przydatny do Ścieżek inspekcji Mechanicznych.
Jest to zapisany arkusz Excel’a który zawiera dane punktów pomiarowych Twojej
Grupy. Kolumny będą zawierać: Nr. Punktu, Nazwę, Lokację/Maszynę, Alarm,
Smarowanie i Komentarze.
4. Aby stworzyć jeden z powyższych Raportów:
1. Wybierz, który raport chcesz wykorzystać
2. Kliknij na Wygeneruj zaznaczony Raport
3. Wybierz ścieżkę, gdzie Raport ma zostać zapisany, nadaj mu nazwę.
4. Okienko Powiadomi Cię, gdy raport zostanie prawidłowo stworzony. Odnajdź plik i
otwórz, aby zobaczyć rezultat. Wyświetlą się punkty w stanie alarmu.

3. Urządzenia
Elektryczne

1. Zaznacz zakładkę Raporty
2. Zaznacz Grupę, do której chcesz stworzyć Raport
3. Twój wybór raportu zawiera:
a. Do 4 obrazów: Ten raport zawiera do 4 obrazów do punktu pomiarowego
Po wybraniu, okno ze ścieżką się pojawi: wybierz ścieżkę i nazwij raport.
Kliknij OK
Wybierz historyczne rekordy, które mają dołączone obrazy/pliki dźwiękowe.
Wybierz zdjęcie/plik dźwiękowy, który chcesz umieścić w raporcie (obrazy 1 i 2 są
większe). Możesz wybrać do 4 obrazów lub plików dźwiękowych. Możesz również
wybrać “Nie używaj” jako opcję.
v.
Po skończeniu, kliknij OK
vi.
Wyświetl raport
i.
ii.
iii.
iv.

b. Raport Alarmu: Pokaże on punkty w stanie Alarmu. Stworzony zostanie arkusz
w Excelu. Aby dobrze wykorzystać ten raport, musisz mieć dobrze ustawione
wartości alarmów w DMS.
c. Całkowity: Ten raport będzie zawierać wszystkie wprowadzone punkty do DMS.
Są dwa format do wyboru- Excel i Text Spreadsheet (.csv). Raz zapisany, arkusz
można edytować.
Aby stworzyć jeden z powyższych Raportów:
1. Wybierz, który raport chcesz wykorzystać
2. Kliknij na Wygeneruj zaznaczony Raport
3. Wybierz ścieżkę, gdzie Raport ma zostać zapisany, nadaj mu nazwę.
4. Okienko Powiadomi Cię, gdy raport zostanie prawidłowo stworzony. Odnajdź plik i
otwórz, aby zobaczyć rezultat. Wyświetlą się punkty w stanie alarmu.
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4. Wycieki
1. Zaznacz zakładkę Raporty
2. Zaznacz Grupę, do której chcesz stworzyć Raport
3. Twój wybór raportu zawiera:
Raport Alarmu: Pokaże on punkty w stanie Alarmu. Stworzony zostanie arkusz
w Excelu. Aby dobrze wykorzystać ten raport, musisz mieć dobrze ustawione
wartości alarmów w DMS.
b. Do 2 obrazów: Ten raport stworzy stronę z dwoma indywidualnymi punktami i
obrazem dołączonym do każdego. Wykorzysta pierwszy obraz dołączony do
rekordu.
i. Otworzy się okienko ścieżki: wybierz gdzie chcesz zapisać Raport i jak ma się
nazywać
ii. Kliknij OK
iii. Otwórz Raport
c. Sprężony Gaz: Ten Raport wyświetla informacje o wyciekach. Można go użyć dla
każdego gazu. Można dokonać wyboru spośród: Sprężonego powietrza, Argonu,
Helu, Wodoru i Azotu. Obliczy on koszt roczny wycieku i jego wpływ na emisje
gazów cieplarnianych, w tym CO2. Możesz dopasować swoją ilość emisji tych
gazów na dole arkusza raportu. Znajdują się tam zakładki, które informują o:
Koszcie, Raporcie (rocznie aktualizowanym), Miesięcznych wynikach, Master
(pusty arkusz jest używany do importu danych i nie musi być wykorzystany),
Wykres Przepływu (Flow Rate Chart, stosowany do przybliżania wartości CFM) i
Tabela równoważników aby zbadać jaka emisja gazów cieplarnianych przypada
na dany badany obszar
a.

d.

Sprężone powietrze: Taki sam raport jak dla Sprężonych Gazów, jednak
zawierający tylko dane dla sprężonego powietrza.

e.

Całkowity: Ten raport będzie zawierać wszystkie wprowadzone punkty do DMS.
Są dwa format do wyboru- Excel i Text Spreadsheet (.csv). Raz zapisany, arkusz
można edytować.

4. Aby stworzyć jeden z powyższych Raportów:
1. Wybierz, który raport chcesz wykorzystać
2. Kliknij na Wygeneruj zaznaczony Raport
3. Wybierz ścieżkę, gdzie Raport ma zostać zapisany, nadaj mu nazwę.
4. Okienko Powiadomi Cię, gdy raport zostanie prawidłowo stworzony. Odnajdź plik i
otwórz, aby zobaczyć rezultat. Wyświetlą się punkty w stanie alarmu
1.
2.
3.
4.

Wybierz, który raport chcesz wykorzystać
Kliknij na Wygeneruj zaznaczony Raport
Wybierz ścieżkę, gdzie Raport ma zostać zapisany, nadaj mu nazwę.
Okienko Powiadomi Cię, gdy raport zostanie prawidłowo stworzony. Odnajdź plik i
otwórz, aby zobaczyć rezultat. Wyświetlą się punkty w stanie alarmu.
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5. Para
1. Zaznacz zakładkę Raporty
2. Zaznacz Grupę, do której chcesz stworzyć Raport
3. Twój wybór raportu zawiera:
a. Raport Alarmu: Pokaże on punkty w stanie Alarmu. Stworzony zostanie arkusz
w Excelu. Aby dobrze wykorzystać ten raport, musisz mieć dobrze ustawione
wartości alarmów w DMS.
b. Raport – Para: Ten raport uwzględnia szczegóły dotyczące odwadniaczy pary.
Gdy wybierzesz „Wybór parametrów”. Dobeirz parametry, po czym wybierz OK.
c.

Całkowity: Ten raport będzie zawierać wszystkie wprowadzone punkty do DMS.
Są dwa format do wyboru- Excel i Text Spreadsheet (.csv). Raz zapisany, arkusz
można edytować.

Aby stworzyć jeden z powyższych Raportów:
1. Wybierz, który raport chcesz wykorzystać
2. Kliknij na Wygeneruj zaznaczony Raport
3. Wybierz ścieżkę, gdzie Raport ma zostać zapisany, nadaj mu nazwę.
4. Okienko Powiadomi Cię, gdy raport zostanie prawidłowo stworzony. Odnajdź
plik i otwórz, aby zobaczyć rezultat.

6. Zawory
1. Zaznacz zakładkę Raporty
2. Zaznacz Grupę, do której chcesz stworzyć Raport
3. Twój wybór raportu zawiera:
a.

Raport Alarmu: Pokaże on punkty w stanie Alarmu. Stworzony zostanie arkusz w
Excelu. Aby dobrze wykorzystać ten raport, musisz mieć dobrze ustawione
wartości alarmów w DMS.

b.

Całkowity: Ten raport będzie zawierać wszystkie wprowadzone punkty do DMS.
Są dwa format do wyboru- Excel i Text Spreadsheet (.csv). Raz zapisany, arkusz
można edytować.

Aby stworzyć jeden z powyższych Raportów:
1. Wybierz, który raport chcesz wykorzystać
2. Kliknij na Wygeneruj zaznaczony Raport
3. Wybierz ścieżkę, gdzie Raport ma zostać zapisany, nadaj mu nazwę.
4. Okienko Powiadomi Cię, gdy raport zostanie prawidłowo stworzony. Odnajdź
plik i otwórz, aby zobaczyć rezultat.
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Dopasowany Raport
Stwórz raport tylko z tymi danymi, które chcesz:
1. Zaznacz wybraną Grupę, dla której chcesz stworzyć Raport
2. Kliknij na Dopasowany Raport (Custom Report).
3. Otworzy się okno “zaznaczone pola”. Zaznacz te dane, które chcesz użyć w Raporcie.
Skorzystaj ze strzałki skierowanej w prawo aby dodać do „zawartych kolumn”. Jeśli chcesz
usunąć kolumny, zaznacz je i użyj strzałki w lewo.
a. Aby dodać wszystkie element, po lewej stronie znajdują się „Dostępne kolumny”,
wciśnij strzałkę z napisem „Wszystkie”
b. Jeśli chcesz przenieść element do góry lub na dół, użyj przycisku “Góra” lub “Dół”. Za
każdym wciśnięciem przycisku, zaznaczony element przesunie się o jedno miejsce.
4. Następnie wciśnij przycisk “Dalej”.
5. Otworzy się okno Zasad Filtrowana, Masz trzy wybory:

a. “Eksport wszystkich danych” Wszystkie wybrane przez Ciebie dane będą wysłane
bez filtrowania.
b. “Eksport wszystkich danych pasujących filtrowi ANY”. Używające tego filtra
pozwalasz na wielokrotne filtrowanie, które może nie być powiązane. Np. możesz
chcieć patrzeć tylko na dane z dwóch grup.
c. “Eksport wszystkich danych pasujących filtrowi ALL”. Jest to ograniczony raport,
zawężający znacznie pole informacji. Definiujesz tu parametry takie jak zakres dat,
status Alarmów czy konkretne grupy. Ten filtr jest bardziej restrykcyjny.
6. Otworzy się okno podglądu. Jeśli chcesz dokonać zmian, kliknij “Wstecz”. Jeśli zatwierdzasz,
kliknij “Dalej”.

7. Okno “Wybierz typ pliku” ma dwie opcje: Microsoft Excel 2003-2007 Workbook i Comma
Separated Text File (*.csv). Jeśli wybierasz pierwszą opcję, upewnij się, że Excel jest
zainstalowany na Twoim komputerze. Kliknij “Dalej”.
8. Aby zapisać Raport musisz wybrać lokację w okienku “Zapisz jako”. Sprawdź, czy nazwa jest
prawidłowa i upewnij się, że Raport został zapisany we właściwym miejscu. Jeśli nie chcesz
kontynuować, wybierz „Anuluj”.
9. Następne okno to “Eksport Zakończony”
10. Jeśli nie chcesz zapisywać tego zapytania, wybierz “Zakończ”
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11. Jeśli chcesz zapisać to zapytanie do przyszłego wykorzystania: Wybierz „Zapisz to zapytanie”.
Po wybraniu otworzy się okno „Zapisz jako”. Wybierz miejsce, w którym chcesz je zapisać. Po
zakończeniu pojawi się okno Eksport zakończony i kliknij „Zakończ”.

Tworzenie Raportu SQL

Korzystając z Raportu SQL, otwiera się okno Zaawansowanego Filtrowana. Tutaj możesz Wczytać lub
Zapisać Zapytanie lub zapisać zapytanie niestandardowe. Gdy wybierzesz Wczytaj zapisane
Zapytanie, otworzy ono plik DMS SQL. Gdy wybierzesz Zapisz Niestandardowe zapytanie, pamiętaj
aby podać nazwę pliku.
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Potrzebujesz pomocy?
Szukasz informacji na temat produktu lub szkoleń?
Kontakt :

UE Systems Europe, Windmolen 20, 7609 NN Almelo (NL)
e: info@uesystem.eu
w: www.uesystems.pl
t: +31 (0)546 725 125
f: +31 (0)546 725 126

www.uesystems.pl

