Program CL_AC_RS do odczytu wyników pomiarów
z mierników serii CL300 lub z karty pomiarowej
Program CL_AC_RS.EXE przeznaczony jest do odczytu wyników pomiarów
z mierników serii CL300 (firmy ZEPWN) lub z karty pomiarowej z przetwornikiem
analogowo-cyfrowym (firmy National Instruments).
Umożliwia wizualizację w postaci mierników wirtualnych oraz zapis do pliku tekstowego
wyników pomiarów z maksymalnie 80 mierników serii CL300 dołączonych do komputera
przez łącza szeregowe oraz wyników pomiarów z maksymalnie 80 kanałów z karty
pomiarowej. Użytkownik może do każdego kanału z miernika CL300 lub z karty
pomiarowej przypisać nazwę, skrót, jednostkę oraz poziomy ostrzegawcze i alarmowe.
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Przykładowy schemat połączeń systemu pomiarowego przy zastosowaniu programu CL_AC_RS

Cechy programu:
– może odpytywać do 80 mierników serii CL300 (1-kanałowych, 2-kanałowych lub 3-kanałowych)
dołączonych do jednego lub wielu portów szeregowych RS485 lub RS232 (do jednego portu
RS232 może być dołączony tylko jeden miernik serii CL300; do jednego portu RS485 może być
dołączonych do 31 mierników serii CL300)
– może odczytywać wyniki z kanałów (maksymalnie 80) jednej karty pomiarowej (firmy National
Instruments)
– dla każdego kanału z mierników CL300 umożliwia zdefiniowanie nazwy wielkości mierzonej,
skrótu nazwy i symbolu jednostki oraz poziomów ostrzegawczych i alarmowych
– dla każdego kanału z karty pomiarowej umożliwia zdefiniowanie nazwy wielkości mierzonej,
skrótu nazwy, symbolu jednostki, poziomów ostrzegawczych i alarmowych oraz wykonanie
kalibracji z ewentualną korekcją nieliniowości
– wyświetla bieżące wyniki pomiarów na wirtualnych miernikach
– sygnalizuje przekroczenie poziomu ostrzegawczego lub alarmowego w każdym kanale
– sygnalizuje brak łączności z miernikiem serii CL300
– umożliwia tarowanie wskazania z dowolnego kanału karty pomiarowej
– odczytuje wyniki ze wszystkich kanałów karty pomiarowej co 0,1 sekundy
– odpytuje mierniki serii CL300 z krokiem 0,1 sekundy niezależnie dla każdego portu
szeregowego (np. dla dołączonych pięciu mierników serii CL300 do jednego portu szeregowego
RS485 czas odpytania wszystkich mierników będzie wynosił 0,5 sekundy)
– umożliwia zapis wyświetlanych wyników pomiarów do pliku tekstowego z krokiem definiowanym
przez Operatora (od 0,1 sekundy do 10 godzin)

Przykładowe okno programu CL_AC_RS
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