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Basisprincipes | Over dit handboek

Over dit handboek
Deze handleiding heeft betrekking op StateMonitor-versie 1.2.x.
Wenst u wijzigingen of hebt u fouten ontdekt?
Wij streven er voortdurend naar onze documentatie voor u te
verbeteren. U kunt ons daarbij helpen. De door u gewenste
wijzigingen kunt u per e-mail toezenden naar:
tnc-userdoc@heidenhain.de
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Tekstaccentueringen
In deze handleiding worden de volgende tekstaccentueringen
gebruikt:
Weergave

Betekenis

...

Geeft een handelingsstap aan
Voorbeeld:
Op de knop OPSLAAN klikken

...

Geeft het resultaat van een handeling aan
Voorbeeld:
StateMonitor toont een lijst met alle
opgeslagen gebruikers in een tabel.

...

Geeft een opsomming aan
Voorbeeld:
Foutgroepen:
Bewerking
programmering
PLC
Algemeen

Vet

Aanduiding
Menu's
Tabbladen
Knoppen
Functies
Voorbeeld:
Naar het menu Instellingen gaan
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Juridische opmerking
Voor het gebruik van de StateMonitor-software gelden de
licentievoorwaarden van DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH.
StateMonitor bevat componenten, waarop znt Zentren für
Neue Technologien GmbH, Lena-Christ-Strasse 2, 82031
Grünwald, auteursrechten heeft. Deze zijn over de hele wereld
auteursrechtelijk beschermd. Onbevoegde verveelvoudiging,
gebruik of verkoop van de componenten of delen ervan is niet
toegestaan en kan straf- en civielrechtelijke gevolgen hebben.
© znt Zentren für Neue Technologien GmbH
StateMonitor bevat open-source-software, waarvan het
gebruik aan speciale gebruiksvoorwaarden moet voldoen.
Deze gebruiksvoorwaarden nemen de plaats in van de
licentievoorwaarden van StateMonitor.
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Gebruikte aanwijzingen
Veiligheidsinstructies
Neem alle veiligheidsinstructies in deze handleiding en de
documentatie van uw machinefabrikant in acht!
Veiligheidsinstructies waarschuwen voor gevaren tijdens de
omgang met software en apparaten en bevatten aanwijzingen ter
voorkoming van deze gevaren. Ze zijn naar de ernst van het gevaar
geclassificeerd en in de volgende groepen onderverdeeld:

GEVAAR
Gevaar duidt op gevaarlijke situaties voor personen. Wanneer u
de instructies ter voorkoming van risico's niet opvolgt, leidt het
gevaar onvermijdelijk tot de dood of zwaar letsel.

WAARSCHUWING
Waarschuwing duidt op gevaarlijke situaties voor personen.
Wanneer u de instructies ter voorkoming van risico's niet
opvolgt, leidt het gevaar waarschijnlijk tot de dood of zwaar
letsel.

VOORZICHTIG
Voorzichtig duidt op gevaar voor personen. Wanneer u de
instructies ter voorkoming van risico's niet opvolgt, leidt het
gevaar waarschijnlijk tot licht letsel.

AANWIJZING
Aanwijzing duidt op gevaren voor objecten of gegevens.
Wanneer u de instructies ter voorkoming van risico's niet
opvolgt, leidt het gevaar waarschijnlijk tot materiële schade.
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Informatieve aanwijzingen
Neem alle informatieve aanwijzingen in deze handleiding in acht om
een foutloze en efficiënte werking van de software te waarborgen.
In deze handleiding vindt u de volgende informatieve aanwijzingen:
Met het informatiesymbool wordt een tip aangeduid.
Een tip geeft belangrijke extra of aanvullende informatie.
Het tandwiel geeft aan dat de beschreven functie
machineafhankelijk is, bijv.:
Uw machine moet over een noodzakelijke softwareof hardware-optie beschikken
De werking van de functies hangt af van
configureerbare instellingen van de machine
Het boeksymbool staat voor een kruisverwijzing naar
externe documentatie, bijv. de documentatie van uw
machinefabrikant of een externe aanbieder.
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1.1

Gebruik volgens de voorschriften

De StateMonitor-software mag alleen voor het beoogde doel
worden gebruikt.
Het beoogde doel is de analyse van machinegegevens met als
doel om fouten sneller te herkennen en capaciteiten effectiever te
gebruiken.
Het doelmatige gebruik van StateMonitor is de
verantwoordelijkheid van het bedrijf waar hij wordt gebruikt.
De persoonlijke gegevens en communicatiekanalen vallen onder
de gegevensbescherming. Deze mogen niet anderszins gebruikt of
aan derden beschikbaar gesteld worden.

18
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1.2

Gegevensveiligheid

Toegangsrechten
Toegang tot de gegevens in StateMonitor hebben uitsluitend
personen die toegang hebben tot de server of pc waarop
StateMonitor is geïnstalleerd.
Binnen StateMonitor kan het gegevensgebruik door verschillende
autorisaties worden beperkt. Alleen gebruikers met administratorrechten hebben toegang tot alle gegevens.
Om StateMonitor te kunnen gebruiken, moeten de randapparaten
zoals smartphones en tablets als clients op de server inloggen.
Omdat StateMonitor een client-server-toepassing is, hoeft op de
desbetreffende randapparatuur geen andere software of app te
worden geïnstalleerd.
Verdere informatie: "Submenu Gebruikersbeheer", Pagina 110
Verzenden van meldingen
Voorwaarden:
Vrijgave van de TCP-poorten 19000 t/m 19034 en 28001 in de
firewall
Koppeling met een SMTP-server voor uitgaande berichten
Verdere informatie: "Voorwaarden", Pagina 22
Als uw IT de integratie van de meldingsfunctie
(Berichten) omwille van de IT-beveiliging niet toestaat,
is het automatisch verzenden van meldingen via e-mail
door StateMonitor aan de gebruiker niet mogelijk.
In het menu Berichten configureert u de events die tot een
melding leiden, en wijst u een meldingsprofiel toe.
Verdere informatie: "Menu Berichten", Pagina 76

AANWIJZING
Let op: gegevensverlies mogelijk!
Als u te veel meldingen in de keuze opneemt, kan het postvak
IN van de ontvanger overlopen. Andere e-mails bereiken de
ontvanger dan niet meer.
Apart postvak voor StateMonitor aanmaken
Selectie van de meldingen zeer zorgvuldig uitvoeren

AANWIJZING
Let op: gegevensverlies mogelijk!
Wanneer StateMonitor te veel meldingen aan de ontvanger
stuurt, deelt hij de e-mailprovider wellicht bij spam in. De
ontvanger krijgt de meldingen dan niet meer in zijn postvak IN.
Selectie van de meldingen zeer zorgvuldig uitvoeren
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1.3

Veiligheid bij de aansluiting op het
netwerk
Laat de aansluiting op het netwerk van uw besturingen
door een IT-specialist uitvoeren.

De besturing kan twee netwerkinterfaces hebben. Elke
netwerkinterface heeft een eigen IP-adres.
Als er twee netwerkinterfaces beschikbaar zijn, zijn deze bij
HEIDENHAIN-besturingen als volgt ingesteld:
X26: voor de integratie in het lokale bedrijfsnetwerk (koppeling
aan StateMonitor)
X116: alleen voor machine-intern gebruik
Raadpleeg uw machinehandboek!
De machinefabrikant kan van de door HEIDENHAIN
vooraf ingestelde toewijzing van de netwerkinterfaces
afwijken.

AANWIJZING
Let op, storing!
Wanneer u het IP-adres van de machine-interne interface
wijzigt, onderbreekt u de communicatie met andere
machinecomponenten en stelt u de besturing buiten bedrijf.
Instellingen voor de machine-intern gebruikte interface niet
veranderen
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2.1

Voorwaarden

Machinebesturingen
U kunt de volgende HEIDENHAIN-besturingen in StateMonitor
integreren:
Besturing

vanaf softwareversie

iTNC 530

34049x-03

TNC 640

34059x-01

TNC 620

34056x-01

TNC 320

340551-03

TNC 128

771841-01

CNC PILOT 620

688945-01

CNC PILOT 640

68894x-01

MANUAL Plus 620

548328-05

Afhankelijk van de software-optie kunt u via de volgende interfaces
andere besturingen in StateMonitor integreren:
Interface

vanaf softwareversie

Modbus

Connect/Read

OPC UA

1.02.x

MTConnect

1.2

Verdere informatie: "Submenu Machines", Pagina 113
Voor het gebruik van StateMonitor gelden de volgende
voorwaarden:
Integratie van de machinebesturingen in het lokale
bedrijfsnetwerk
Verdere informatie: "Aansluiting op netwerk", Pagina 142
Vrijschakeling van optie #18 (HEIDENHAIN-DNC-interface) op de
HEIDENHAIN-besturing
Verdere informatie: "Vrijschakeling van optie #18",
Pagina 140
of
Vrijschakeling van de desbetreffende optie aan andere
besturingen
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Hardware
Voor het gebruik van StateMonitor hebt u een pc of server met de
volgende minimale voorwaarden nodig:
Dual-core processor
USB-interface (dongle voor volledige versie)
Werkgeheugen van 2 GB en harde schijf van 10 GB
voor de toepassing StateMonitor (basisversie voor vijf
machinebesturingen)
Voor elke andere machinebesturing hebt u bovendien nodig:
0,25 GB interne geheugenruimte (RAM)
2 GB vrije hardeschijfruimte
Wanneer u dus bijv. 15 machinebesturingen wilt aansluiten,
heeft de pc of server voor de toepassing StateMonitor een
vrije hardeschijfruimte van 30 GB en een werkgeheugen van
3,5 GB nodig.
Bij 20 en meer machinebesturingen adviseert
HEIDENHAIN het gebruik van een pc of server met
quad core-processor.
Software
Voor het gebruik van StateMonitor hebt u een Windowsbesturingssysteem vanaf Windows 7 of Windows Server 2008 R2
nodig.
Voor de communicatie zijn de volgende instellingen van de firewall
noodzakelijk:
Vrijgave van de TCP-poorten 19000 t/m 19034 voor de
communicatie met de machinebesturingen
Vrijgave van de TCP-poort 28001 voor de communicatie met pc,
tablet of smartphone
Laat de vrijgave van de TCP-poorten in de firewall door
een IT-specialist uitvoeren.
SMTP-server
Om de berichtenfunctie (Berichten) in StateMonitor te kunnen
gebruiken, moet u een SMTP-server voor uitgaande e-mailberichten
toewijzen. De toegangsgegevens voor de SMTP-server ontvangt u
van uw e-mailprovider.
Maak voor StateMonitor een eigen e-mailadres aan.

Verdere informatie: "Submenu Messenger-instellingen",
Pagina 122
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2.2

Installatie

Installatiebestand downloaden
Voordat u StateMonitor kunt installeren, moet u een
installatiebestand van de HEIDENHAIN-homepage
www.heidenhain.nl downloaden.
De huidige versie downloaden van:
www.heidenhain.de
Naar de download-map van uw browser navigeren
Het gedownloade bestand met de extensie .zip in een map voor
tijdelijke opslag uitpakken
Het installatiebestand StateMonitor.exe wordt in de map voor
tijdelijke opslag uitgepakt.
StateMonitor is met een dongle beveiligd. De dongle
krijgt u samen met de installatiehandleiding via de
gewone post.
Verdere informatie: "Licentieverlening", Pagina 28
StateMonitor onder Microsoft Windows installeren
Om de installatie te kunnen uitvoeren, moet u in
Microsoft Windows als Administrator zijn aangemeld.
Ga als volgt te werk om StateMonitor op de pc/server te
installeren:
Installatiebestand StateMonitor.exe starten door erop te
dubbelklikken
De setup-wizard wordt weergegeven.
Taal van het installatieprogramma selecteren
Instructies van het installatieprogramma opvolgen
Licentievoorwaarden accepteren
Om de installatie af te sluiten op de knop Voltooien klikken
StateMonitor is met succes geïnstalleerd.
Tijdens de installatie worden vier bureaubladpictogrammen
gegenereerd:
Activate StateMonitor 90 Days Trial
Start StateMonitor
StateMonitor-website
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StateMonitor wijzigen, repareren, verwijderen
Wanneer u het installatiebestand StateMonitor.exe nog een keer
start, hebt u de volgende mogelijkheden:
Wijzigen
Wanneer u de te installeren programmafuncties wilt wijzigen,
selecteert u Wijzigen.
Repareren
Wanneer StateMonitor niet goed werkt, omdat de installatie
niet correct is verlopen, selecteert u Repareren.
Verwijderen
Wanneer u de installatie van StateMonitor ongedaan wilt
maken, selecteert u Verwijderen.
Verdere informatie: "Installatie ongedaan maken",
Pagina 27
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2.3

Bestandsstructuren

De installatie van StateMonitor bevat de volgende componenten:
StateMonitor (de toepassing)
ControlCenter
HEIDENHAIN DNC
WIBU CodeMeter
OpenJDK (Java)
De bestanden zijn als volgt opgebouwd:
In de map \programma's (x86)\HEIDENHAIN\StateMonitor
worden StateMonitor en OpenJDK opgeslagen.
In deze map bevinden zich ook de gegevens waartoe alleen de
gebruiker met administrator-rechten toegang kan krijgen.
In de map \programmagegevens\HEIDENHAIN\StateMonitor
worden de volgende gegevens opgeslagen:
Database
Machinebeelden
Logfiles
Tot deze gegevens kunnen ook gebruikers zonder administratorrechten toegang krijgen.
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2.4

Installatie ongedaan maken

Installatie van StateMonitor ongedaan maken
Ga als volgt te werk om de installatie van StateMonitor ongedaan
te maken:
Installatiebestand StateMonitor.exe starten door erop te
dubbelklikken
De setup-wizard wordt weergegeven.
Op knop Verwijderen drukken
Instructies van het verwijderprogramma opvolgen
De installatie van StateMonitor wordt ongedaan gemaakt.
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2.5

Licentieverlening

Demoversie (zonder dongle)
U kunt StateMonitor 90 dagen gratis als demoversie testen. De
demoversie omvat de volledige functionaliteit van de software,
maar kan op niet meer dan vijf machines worden geïnstalleerd.
De periode gaat in met de installatie van de software. Wanneer u
StateMonitor na het verstrijken van de demoperiode verder wilt
gebruiken, moet u voor de software betalen.
StateMonitor is met een dongle beveiligd. Na het
verstrijken van de demoperiode draait StateMonitor
alleen nog met een geldige dongle.
De demoversie kan niet op een virtuele server
worden geïnstalleerd.
Bij de installatie wordt een licentie voor de demoversie
aangemaakt. Deze licentie kan via het CodeMeter-controlecentrum
worden bekeken.

Volledige versie (met dongle)
Met de aanschaf van de volledige versie wordt de demoversie
als volledige versie vrijgeschakeld. Vijf machines zijn automatisch
vrijgeschakeld. Uitbreiding is telkens met vijf machines mogelijk.
De met de demoversie opgeslagen gegevens blijven in
de volledige versie behouden.
Voor het gebruik van de volledige versie is op de pc/server een
USB-interface voor de dongle nodig.
Wanneer StateMonitor op een virtuele server wordt
geïnstalleerd, moet de dongle via een geschikte USBserver worden gekoppeld.
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Vrijschakeling
Demoversie op pc/server vrijschakelen
Om de demoversie van StateMonitor vrij te schakelen op de pc/
server waarop de versie is geïnstalleerd, gaat u als volgt te werk:
Op pictogram Activate StateMonitor 90 Days
Trial op het bureaublad dubbelklikken
Het CodeMeter-controlecentrum wordt
weergegeven.
Het CodeMeter controlecentrum actualiseert de
import.
Op de knop OK klikken
De demoversie is voor 90 dagen vrijgeschakeld.
CodeMeter-controlecentrum sluiten

De demoversie van StateMonitor kan slechts één keer
worden vrijgeschakeld.
Bij opnieuw klikken op het pictogram Activate
StateMonitor wordt een foutmelding getoond.
Volledige versie op pc/server vrijschakelen
Om de volledige versie van StateMonitor vrij te schakelen op de pc/
server waarop de versie is geïnstalleerd, gaat u als volgt te werk:
USB-dongle op een vrije USB-poort aansluiten
StateMonitor opnieuw starten
StateMonitor wordt als volledige versie vrijgeschakeld.
Wanneer StateMonitor op een virtuele server wordt
geïnstalleerd, moet de dongle via een geschikte USBserver worden gekoppeld.
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2.6

Starten en afsluiten

Software starten
Om StateMonitor te starten op de pc/server waarop StateMonitor
is geïnstalleerd, gaat u als volgt te werk:
Dubbelklikken op pictogram Start StateMonitor
op het bureaublad
of
ControlCenter op de taakbalk starten en Restart
klikken
Verdere informatie: "ControlCenter", Pagina 32
Wanneer u via andere pc's, tablets of smartphones
toegang wilt hebben tot StateMonitor, moet
StateMonitor op de pc/server zijn gestart.
Wanneer u de StateMonitor-toepassing ook op de pc/server wilt
openen waarop StateMonitor is geïnstalleerd, gaat u als volgt te
werk:
Dubbelklikken op pictogram StateMonitorwebsite op het bureaublad
Uw standaardbrowser opent StateMonitor.
Clienttoepassing op pc, tablet of smartphone openen
Om de StateMonitor-clienttoepassing op een pc, tablet of
smartphone te openen, gaat u als volgt te werk:
Een browser openen, bijv.
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Typ op de adresregel: http:\\servernaam:28001
In plaats van servernaam de hostnaam of het IP-adres typen
van de pc of server waarop StateMonitor is geïnstalleerd
Enter-toets indrukken
StateMonitor wordt geopend.
Om StateMonitor voortaan sneller te kunnen openen,
slaat u het adres op als favoriet of bladwijzer in uw
browser.
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Software afsluiten
Ga als volgt te werk om StateMonitor op de pc/server af te sluiten:
Afmelden via het menu Logout
Op het pictogram van het ControlCenter klikken
Het ControlCenter-venster wordt geopend.
Op Shutdown klikken
De serververbinding met alle clients wordt
verbroken.

AANWIJZING
Let op: gegevensverlies mogelijk!
Wanneer u StateMonitor op de server afsluit terwijl er nog
gebruikers op andere pc's, tablets of smartphones gebruikmaken
van StateMonitor, wordt de verbinding tussen de clients en de
server direct verbroken. Invoer in StateMonitor die de gebruiker
nog niet heeft opgeslagen, gaat verloren.
Controleer dus vóór het afsluiten of alle gebruikers zijn
uitgelogd
Clienttoepassing sluiten
Ga als volgt te werk om de clienttoepassing van StateMonitor af te
sluiten:
Afmelden via het menu Logout
Browservenster sluiten

Wanneer u StateMonitor afsluit, toont StateMonitor bij het
opnieuw opstarten de machines met de laatste in de database
aanwezige machinetoestand.
Pas wanneer StateMonitor een nieuwe machinetoestand
registreert, wordt de huidige machinetoestand weergegeven.
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2.7

ControlCenter

Het ControlCenter wordt bij de installatie van StateMonitor
automatisch meegeïnstalleerd en is te herkennen aan het
StateMonitor-pictogram in de taakbalk.
Op het pictogram van het ControlCenter klikken
Het ControlCenter-venster wordt geopend.
Het ControlCenter stelt de volgende functies en informatie
beschikbaar:
Restart: StateMonitor opnieuw starten
Shutdown: StateMonitor afsluiten
State: statusinformatie voor StateMonitor-toepassing
Logfile: actuele logfiles van StateMonitor gezipt opslaan
Database: actuele database van StateMonitor gezipt opslaan
Port: GUI-webserverpoort wijzigen en StateMonitor opnieuw
starten
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3.1

Doelgroep

StateMonitor dient voor de centrale evaluatie van
machinegegevens en een effectief gebruik van
machinecapaciteiten.
StateMonitor heeft de volgende doelgroepen:
Machine-operators (bijv. bij bediening van meerdere machines,
stand-by service, weekendmodus)
Medewerker in het kantoor en de werkvoorbereiding
Controller en beheer
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3.2

Openen en sluiten

Clienttoepassing op pc, tablet of smartphone openen
Om de StateMonitor-clienttoepassing op een pc, tablet of
smartphone te openen, gaat u als volgt te werk:
Een browser openen, bijv.
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Typ op de adresregel: http:\\servernaam:28001
In plaats van servernaam de hostnaam of het IP-adres typen
van de pc of server waarop StateMonitor is geïnstalleerd
Enter-toets indrukken
StateMonitor wordt geopend.
Om StateMonitor voortaan sneller te kunnen openen,
slaat u het adres op als favoriet of bladwijzer in uw
browser.
Clienttoepassing op de besturing openen
Om StateMonitor op de besturing ook zonder
touchscreen te kunnen bedienen, hebt u absoluut een
muis of een touchpad nodig.
Om de clienttoepassing van StateMonitor op een HEIDENHAINbesturing te openen, gaat u als volgt te werk:
Muisaanwijzer naar de onderste
beeldschermrand van de besturing verplaatsen
De HEROS-taakbalk verschijnt.
Op het Diadur-pictogram klikken
Menu-item Web Browser selecteren
Mozilla Firefox wordt geopend.
Typ op de adresregel: http:\\servernaam:28001
In plaats van servernaam de hostnaam of het
IP-adres invoeren van de pc of server waarop
StateMonitor is geïnstalleerd
Op het beeldscherm verschijnt StateMonitor.
Weergave op volledig scherm instellen
Met de beeldscherm-omschakeltoets kunt
u tussen het besturingsbeeldscherm en
StateMonitor omschakelen.
Om de communicatie tussen StateMonitor en de
besturing door een firewall heen te waarborgen, moet u
TCP-poort 28001 in de firewall vrijgeven.
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Clienttoepassing sluiten
Ga als volgt te werk om de clienttoepassing van StateMonitor af te
sluiten:
Afmelden via het menu Logout
Browservenster sluiten

Wanneer u StateMonitor afsluit, toont StateMonitor bij het
opnieuw opstarten de machines met de laatste in de database
aanwezige machinetoestand.
Pas wanneer StateMonitor een nieuwe machinetoestand
registreert, wordt de huidige machinetoestand weergegeven.
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3.3

Login/Logout

Login
Na het starten van StateMonitor moeten de gebruikers zich met
hun gebruikersnaam en wachtwoord aanmelden.
Er kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd zijn
aangemeld.
Wanneer u zich na de installatie van StateMonitor voor de eerste
keer aanmeldt en nog geen gebruiker hebt aangemaakt, meld u
dan met het standaardwachtwoord (default password) aan.
Verdere informatie: "Standaardwachtwoord", Pagina 38
Logout
Vóór het afsluiten van StateMonitor moeten de gebruikers
uitloggen.
Om uit te loggen, gaat u als volgt te werk:
Afmelden via het menu Logout
Het lege Login-venster wordt weergegeven.
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3.4

Standaardwachtwoord

Voor de eerste aanmelding na de installatie van StateMonitor is het
volgende standaardwachtwoord beschikbaar:
Gebruiker

admin

Wachtwoord

Admin

StateMonitor toont de aangemelde gebruiker als Default
Administrator.
Aanwijzingen:
Om u de eerste keer met het standaardwachtwoord
te kunnen aanmelden, moet u in Windows als
Administrator zijn aangemeld.
Om misbruik van het standaardwachtwoord te
voorkomen, wijzigt u het standaardwachtwoord na
de eerste aanmelding.
Alleen de Administrator behoort het gewijzigde
standaardwachtwoord te kennen.
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3.5

Algemene instellingen

Weergave
De StateMonitor-software is een web-toepassing die u op
verschillende eindapparaten, zoals pc, tablet en smartphone kunt
gebruiken.
De weergave wordt automatisch aan het randapparaat aangepast.
Taal
Het wijzigen van de globale taalinstelling is alleen door gebruikers
met administrator-rechten mogelijk.
Verdere informatie: "Submenu Systeemtaal", Pagina 126
In het submenu Gebruikersinstellingen kan elke gebruiker de taal
afzonderlijk wijzigen, zonder invloed op de globale taalinstelling.
Verdere informatie: "Taalinstelling voor gebruiker wijzigen",
Pagina 109
Tijdzone
StateMonitor berekent op basis van de tijdzone de op dat moment
geldende tijd voor de weergave van machinegegevens.
Daarom moet op de server waarop StateMonitor is geïnstalleerd de
juiste tijdzone zijn ingesteld.
Bovendien moet op de machines de juiste tijd zijn ingesteld, zodat
StateMonitor de tijden goed verwerkt en weergeeft.
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3.6

Overzicht van de menu's
De beschikbaarheid van de afzonderlijke menu's en
submenu's is afhankelijk:
Van de geactiveerde opties
Van de autorisatie van de desbetreffende gebruiker
Verdere informatie: "Autorisaties", Pagina 110

In StateMonitor beschikt u over de volgende menu's en
submenu's:
Symbool

Menu's en submenu's
Home

Machinepark
Tegelweergave
Machinestatus
Machinetoestanden bewerken
Gedetailleerde weergave van de
afgelopen 3 dagen
Machinealarmen
Programmalooptijden
Statusweergave
Berichten
Eventconfigurator
Meldingsprofiel
Meldingen
Opdrachten (software-optie)
Opdracht aanmaken
Opdracht toewijzen
Bewerkingsvolgorde aanpassen
Evaluaties
Dagoverzicht
Machinetoestanden
Kencijfers
Programmalooptijden
Machinealarmen
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Symbool

Menu's en submenu's
Instellingen
Gebruikersinstellingen
Gebruiker
Machines
Machinetoewijzing
Machinetoestanden/opdrachttoestanden
(software-optie)
Messenger-instellingen
Back-up
Systeemtaal
Externe Reporting DB
Info
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3.7

Functies in tabellen en diagrammen

In tabellen en diagrammen zijn verschillende functies beschikbaar.
Welke functies en knoppen beschikbaar zijn, hangt af van het
submenu waarin u zich bevindt.
In tabellen zoeken
Via het invoerveld Zoeken: kunt u in de tabel naar een willekeurige
tekenreeks zoeken. Ga hiertoe als volgt te werk:
Zoekbegrip in het invoerveld Zoeken: invoeren
De tabel toont alleen de regels waarin de gezochte tekst
voorkomt.
De zoekterm kan letters, cijfers en speciale tekens bevatten.
U kunt meerdere zoekbegrippen met AND of OR koppelen.
Koppeling

Beschrijving

Voorbeeld

AND

En-operator

De tabel toont alle regels die zowel het ene als het
andere begrip bevatten.

TNC 640 AND 100,0%

OR

Of-operator

De tabel toont alle regels die ofwel het ene, ofwel het
andere begrip bevatten.

TNC 640 OR iTNC 530

Tabelitems sorteren
De items in de tabel kunt u sorteren op kolommen. Ga daarbij als
volgt te werk:
Op de kop van de desbetreffende kolom klikken
StateMonitor sorteert de tabelgegevens van deze kolom
aflopend.
Bij elke volgende klik op de kop van een tabelkolom
wisselt StateMonitor tussen aflopende en oplopende
sortering.
Kolombreedte aanpassen
De kolombreedte aanpassen, de scheidingslijn bij ingedrukte
muisknop naar de gewenste positie slepen
Diagram in een tabel weergeven
Op veel plekken kunt u naast de tabelweergave een diagram
weergeven dat de gegevens uit de tabel grafisch weergeeft.
Op het Chart-symbool of op de knop Graphically
visualize a table klikken
StateMonitor toont onder de tabel een diagram.
Om gedetailleerde informatie over een punt, balk
of paragraaf te verbergen, op het desbetreffende
element klikken (indien beschikbaar)
Weergave met behulp van selectievakjes of
keuzevelden aanpassen (indien beschikbaar)
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Tabel- of diagramgegevens als CSV-bestand opslaan
Op veel plekken kunt u de gegevens uit een tabel of uit een
diagram als CSV-bestand opslaan. De CSV-bestanden kunt u bijv. in
Microsoft Excel importeren en daar verder bewerken.
Op de knop Tabel exporteren klikken
De gewenste opslaglocatie selecteren
Op Opslaan klikken
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3.8

Functie-uitbreiding met software-opties

De functionaliteit van StateMonitor kan met extra software-opties
worden uitgebreid.
Licenties voor software-opties kunt u via de HEIDENHAIN-verkoop
verkrijgen. U krijgt dan een licentiesleutel waarmee u de softwareoptie op de dongle activeert.
De volgende software-opties zijn beschikbaar:
Optie

Functie-uitbreiding

ID

1

5 extra machinebesturingen

1220884-01

2

Modbus-interface

1268670-01

3

OPC UA interface

1268673-01

4

Opdrachtterminal

1268674-01

5

MTConnect-interface

1268675-01

Verdere informatie: "Software-opties en licenties", Pagina 131
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4.1

Menu Home

In het menu Home voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord
in.
Verdere informatie: "Login/Logout ", Pagina 47

Wanneer een gebruiker aangemeld is, toont StateMonitor het
autorisatieniveau van de aangemelde gebruiker en het tijdstip van
de laatste login.
Bedrijfsspecifiek beginscherm
Wanneer u in het menu Home uw bedrijfslogo of een ander
afbeeldingenbestand wilt ingevoegd, gaat u als volgt te werk:
Gewenst afbeeldingenbestand in de directory C:\ProgramData
\HEIDENHAIN\StateMonitor\homeImage kopiëren
StateMonitor toont de afbeelding in het menu Home.
StateMonitor kan slechts één afbeelding weergeven.
Kopieer daarom alleen een afbeeldingenbestand in de
directory C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor
\homeImage.
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4.2

Login/Logout

Login
Na het starten van StateMonitor moeten de gebruikers zich met
hun gebruikersnaam en wachtwoord aanmelden.
Er kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd zijn
aangemeld.
Wanneer u zich na de installatie van StateMonitor voor de eerste
keer aanmeldt en nog geen gebruiker hebt aangemaakt, meld u
dan met het standaardwachtwoord (default password) aan.
Verdere informatie: "Standaardwachtwoord", Pagina 38
Automatisch inloggen
Gebruikers met Viewer-autorisatie kunnen via een speciale URL in
de webbrowser automatisch inloggen.
Een browser openen, bijv.
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
In de adresregel invoeren:
http:\\servernaam:28001/jh-tnc-sm-app/operator#!login/gebruikersnaam/wachtwoord
In plaats van servernaam de hostnaam of het IP-adres
van de pc of server invoeren waarop StateMonitor is
geïnstalleerd
In plaats van gebruikersnaam en wachtwoord uw
gebruikersnaam en wachtwoord invoeren
Enter-toets indrukken
StateMonitor wordt zonder login-venster geopend.
Om StateMonitor voortaan sneller te kunnen openen,
slaat u het adres op als favoriet of bladwijzer in uw
browser.
Logout
Vóór het afsluiten van StateMonitor moeten de gebruikers
uitloggen.
Om uit te loggen, gaat u als volgt te werk:
Afmelden via het menu Logout
Het lege Login-venster wordt weergegeven.
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5.1

Menu Machinepark

In het menu Machinepark worden alle machines getoond die in het
menu Instellingen zijn aangemaakt en geactiveerd.
Verdere informatie: "Submenu Machines", Pagina 113
Het menu Machinepark bevat de volgende submenu's:
Tegelweergave
Statusweergave
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5.2

Submenu Tegelweergave

In het submenu Tegelweergave toont StateMonitor elke
geactiveerde machine als machinestatuskaart.
De machinestatuskaart bevat de volgende informatie:
Informatie

Betekenis

Afbeelding van
de machine

Wanneer u tijdens het aanmaken van de
machine een afbeelding van de machine
hebt geüpload, toont StateMonitor hier de
afbeelding

Statusstoplicht

Huidige status van de machine

Opdrachtnummer

Nummer van de op dat moment vervaardigde opdracht (software-optie)

Part number

Nummer van het op dat moment vervaardigde onderdeel (software-optie)

Programmanaam

Naam van het NC-programma dat op
dit moment in Automatische programma-afloop of in Programma-afloop regel
voor regel is geladen

Compl. uitgevoerd

Aantal malen dat het actuele programma
compleet doorlopen is
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Statusstoplicht
De kleuren van het statusstoplicht hebben de volgende betekenis:
Kleur

Betekenis

Grijs

Machine is niet ingeschakeld of is niet aangesloten

Rood

Machine is niet bedrijfsgereed

geel

Machine is bedrijfsgereed maar niet productief

Donkergroen/
lichtgroen

Machine is productief
Donkergroen = Productief (aanzet en ijlgang OVR
>= 100%)
Lichtgroen = Productief (aanzet en ijlgang OVR <
100%)
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5.3

Submenu Statusweergave

In het submenu Statusweergave geeft StateMonitor de
machinetoestanden grafisch in ringdiagrammen weer.
Hierbij maakt StateMonitor onderscheid tussen:
Totale machinepark
Favoriete machines

Totale machinepark
Het ringdiagram Totale machinepark toont een samenvatting
van de machinestatussen van alle geactiveerde machines in
het machinepark. Bovendien toont StateMonitor de berekende
kencijfers Availability en Utilization rate als gemiddelde van alle
geactiveerde machines in het machinepark.
Favoriete machines
Het ringdiagram Favoriete machines bevat slechts de
machinestatussen van de machines die in het Favorietenoverzicht
als Favoriet zijn aangeduid.
Favorietenoverzicht
Het Favorietenoverzicht toont een lijst met alle geactiveerde
machines in het machinepark en bevat de volgende informatie:
De actuele Status
De Machine (machine-aanduiding)
De op dat moment op de machine actieve Werkstand
Het op dat moment op de machine geladen Programma
De Programmastatus
Het aantal programma's dat Compleet uitgevoerd is
De aanduiding als Favoriet
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5.4

Overzicht machinestatus

Het volgende overzicht geeft aan welke combinatie van actieve
Werkstand, Programmastatus en Override-posities, welke
machinetoestand activeert.
Machinestatus

Werkstand

Programmastatus

Override-posities

Donkergroen =
Productief (aanzet
en ijlgang OVR >=
100%)

Automatische
programma-afloop

Actief

>= 100%

Lichtgroen = Productief (aanzet en
ijlgang OVR < 100%)

Automatische
programma-afloop

Actief

< 100%

Programma-afloop
regel voor regel

Actief

> 0%

Automatische
programma-afloop

Actief

= 0%

Geel = In orde, maar
niet productief

Automatische
programma-afloop

Geselecteerd

Willekeurig

Gestopt
Onderbroken

Programma-afloop
regel voor regel

Handbediening

Beëindigd
Fouten
Geen
programma
geselecteerd
Willekeurig

Elektronisch
handwiel
Positioneren met
handinvoer
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Machinestatus
Rood = Niet bedrijfsgereed

Werkstand

Programmastatus
Automatische
programma-afloop

Fouten

Override-posities
Willekeurig

Programma-afloop
regel voor regel
Lichtgrijs = Wachttijd
Donkergrijs = Machine niet in gebruik

De toestand Wachttijd is niet afkomstig van de machine. De gebruikers kunnen
de toestand Wachttijd in plaats van een gele of donkergrijze toestand opslaan.
De machine is uitgeschakeld of
StateMonitor kan geen verbinding met de machine tot stand brengen

StateMonitor koppelt de machinetoestandkleuren in de
machinetoestandbalk in chronologische volgorde aan elkaar. Zo
kunt u de status en de looptijd van de machine in één oogopslag
zien.
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5.5

Machinestatus

Het scherm Machinestatus bevat de volgende informatie:
Machinestatusstoplicht
Machinenaam
SIK-nummer en besturing van de machine
NC-software van de besturing
Override-posities
Werkstand
Programma, dat op dat moment op de machine actief is
Subprogramma, dat op dat moment op de machine actief is
Programmastatus, starttijd en Duur van het actuele
programma
Actieve opdracht
Programmastatistiek
Machinemeldingen
Actieve messengerstatus
Actieve opdracht (software-optie)
Machinetoestanden met machinetoestandbalk (komt voort uit
de Machinestatus)
Utilization rate
Ga als volgt te werk om naar het scherm Machinestatus te gaan:
Naar het menu Machinepark gaan
Op knop Machinestatus van de gewenste
machine klikken
StateMonitor opent het scherm Machinestatus.
Via het scherm Machinestatus bereikt u verdere submenu's:
Machinetoestanden bewerken
Verdere informatie: "Submenu Machinetoestanden bewerken",
Pagina 63
Gedetailleerde weergave van de afgelopen 3 dagen
Verdere informatie: "Submenu Gedetailleerde weergave van de
afgelopen 3 dagen", Pagina 69
Machinealarmen
Verdere informatie: "Submenu Machinealarmen", Pagina 70
Programmalooptijden
Verdere informatie: "Submenu Programmalooptijden",
Pagina 72
Opdrachten (software-optie)
Verdere informatie: "Submenu Opdrachtterminal (softwareoptie)", Pagina 66
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Override-posities
StateMonitor toont de Override-posities voor de Spil (toerental),
de Voeding en de IJlgang grafisch in procenten.
De weergave komt overeen met de werkelijke potentiometerstand
van de besturing, onafhankelijk van de actuele werkstand.
Wanneer bij uw machine ijlgang en aanzet via één potentiometer
worden geregeld, toont StateMonitor voor beide Override-posities
dezelfde waarden.
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Werkstand
StateMonitor toont de Werkstand die op dat moment op de
machine is geselecteerd.
De weergave is beperkt tot de machinewerkstanden en het
desbetreffende symbool. De programmeerwerkstanden toont
StateMonitor niet.
Machinewerkstanden
Symbool

Werkstand
Handbediening

Elektronisch handwiel

Positioneren met handinvoer (MDI)

Programma-afloop regel voor regel

Automatische programma-afloop
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Programmastatus
De Programmastatus geeft informatie over de actuele status van
het NC-programma op de machine.
De volgende programmstatussen kunnen optreden:
Programmastatus

Betekenis

Actief

De machine voert een NC-programma uit.

Geen programma
geselecteerd

De machine bevindt zich niet in een
werkstand die NC-programma's uitvoert.

Inactief

De actuele Werkstand op de machine
is Automatische programma-afloop of
Programma-afloop regel voor regel.
Op dit moment is er geen NCprogramma gestart of
De programma-afloop is door een fout
afgebroken of
De operator heeft de programma-afloop
met INTERNE STOP afgebroken

Fouten

Een fout heeft de afwerking van het actuele NC-programma afgebroken.
De status Fouten wordt slechts kort
weergegeven, dan wisselt de status naar
Inactief.

Geselecteerd

De actuele Werkstand op de machine
is Automatische programma-afloop of
Programma-afloop regel voor regel.
De operator heeft een programma geselecteerd maar nog niet gestart.

Gestopt

De actuele Werkstand op de machine is
Programma-afloop regel voor regel en
de operator heeft de volgende NC-regel
nog niet gestart
Een M0-commando in het NCprogramma heeft de programma-afloop
gestopt

Onderbroken

De operator heeft de programma-afloop
met NC-stop afgebroken.

Beëindigd

Het actuele NC-programma is doorlopen. Het commando M30 of M2 heeft het
programma beëindigd.

Wanneer de machine is uitgeschakeld, wordt er geen
Programmastatus weergegeven.
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Actieve opdracht (software-optie)
In het gedeelte Actieve opdracht toont StateMonitor informatie
over de opdracht die op dat moment op de machine wordt bewerkt.
Voorwaarden:
Opdracht is aangemaakt
De opdracht is aan de machine toegewezen
Opdracht bevindt zich in bewerking
Ga als volgt te werk om met de bewerking van de opdrachten te
beginnen:
Op de knopOpdrachtterminal klikken
Het submenu Opdrachten wordt weergegeven.
Verdere informatie: "Submenu Opdrachtterminal (softwareoptie)", Pagina 66

Programmastatistiek
In het gedeelte Programmastatistiek registreert StateMonitor het
aantal compleet uitgevoerde en afgebroken NC-programma's.
Het verhogen van de waarde gebeurt voor:
Alle programma's (Totaal)
Voor het actuele programma (Act.)Act. Pgm)
StateMonitor onderscheidt de volgende gevallen:
Dialoog

Betekenis

Compleet uitgevoerd

Aantal compleet uitgevoerde programma's

Onderbroken door
gebruiker

Aantal programma's dat de gebruiker
heeft afgebroken

Onderbroken door
foutmelding

Aantal programma's dat vanwege een
foutmelding is afgebroken
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Machinemeldingen
In het gedeelte Machinemeldingen toont StateMonitor de laatste
zes meldingen van de machine.
Elke gebruiker kan individueel vastgeleggen welke meldingen
in het gedeelte Machinemeldingen worden weergegeven. Ga
hiertoe als volgt te werk:
Op het tandwielsymbool klikken
Er wordt een venster met een filterselectie
getoond. De filtercriteria omvatten foutklassen,
foutgroepen en berichten.
Verdere informatie: "Submenu
Machinealarmen", Pagina 70
Om filtercriteria in de selectie op te nemen, met
een muisklik een vinkje ervoor plaatsen
Op de knop Opslaan klikken
In het gedeelte Machinemeldingen worden
alleen meldingen weergegeven die aan de
geselecteerde filtercriteria voldoen.
De filtering geldt alleen voor het gedeelte
Machinemeldingen in het submenu
Machinestatus.
Om verdere machinemeldingen te bekijken, gaat u als volgt te
werk:
Op de knop Meer klikken
Het submenu Machinemeldingen wordt weergegeven.
Verdere informatie: "Submenu Machinealarmen", Pagina 70

Actieve messengerstatus
In het gedeelte Actieve messengerstatus toont StateMonitor de
actieve Meldingen.
Verdere informatie: "Submenu Meldingen", Pagina 83
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Machinetoestanden
In het gedeelte Machinetoestanden toont StateMonitor
de machinetoestandbalk van de actuele dag en het actuele
Rendement van de machine.
Om bepaalde machinetoestanden door andere te vervangen en
nauwkeuriger te specificeren, gaat u als volgt te werk:
Op de knop Machinetoestanden bewerken klikken
Het submenu Machinetoestanden bewerken wordt
weergegeven.
Verdere informatie: "Submenu Machinetoestanden bewerken",
Pagina 63

Visuele periode vastleggen
De machinetoestandbalk toont standaard de periode van 0 tot 24
uur. Elke gebruiker kan de visuele periode individueel vastleggen.
De maximale visuele periode is 24 uur.
Om de visuele periode aan te passen, gaat u als volgt te werk:
Op het tandwielsymbool klikken
Het venster Gebruikersspecifieke aanpassing
van machinetoestanden wordt getoond.
Gewenste periode selecteren (tijd van ... tot ...)
Op de knop Opslaan klikken
De machinetoestandbalk toont de geselecteerde
periode.
De aanpassing van de visuele periode heeft ook
betrekking op het submenu Machinetoestanden
bewerken en Gedetailleerde weergave van de
afgelopen 3 dagen . Ook daar kunt u de visuele periode
aanpassen.
Detailaanzicht
Om de Gedetailleerde weergave van de afgelopen 3 dagen te
zien, gaat u als volgt te werk:
Op knop Toon de machinetoestanden van de laatste dagen
klikken
Het submenu Gedetailleerde weergave van de afgelopen 3
dagen wordt getoond.
Verdere informatie: "Submenu Gedetailleerde weergave van de
afgelopen 3 dagen", Pagina 69
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5.6

Submenu Machinetoestanden bewerken

Machinetoestanden weergeven
In het submenu Machinetoestanden bewerken toont
StateMonitor eerst de machinetoestanden van de huidige dag in
een machinetoestandbalk en geeft deze in chronologische volgorde
in een tabel weer.
Om een dag te selecteren waarvoor StateMonitor de
machinetoestanden weergeeft, gaat u als volgt te werk:
Bij Weergavetag op het kalendersymbool
drukken
Datum selecteren
Als alternatief per dag achteruit bladeren
Als alternatief per dag vooruit bladeren

U kunt de gegevens in de tabel filteren op:
De machinetoestandskleuren (Filter)
De duur van de afzonderlijke machinetoestanden
(Toon toestanden die langer zijn dan...)
Verdere informatie: "Functies in tabellen en diagrammen",
Pagina 42
Machinetoestanden vervangen en specificeren
In het submenu Machinetoestanden bewerken hebt u de
mogelijkheid om bepaalde machinetoestanden door andere te
vervangen en nauwkeuriger te specificeren.
Extra specficaties voor de machinetoestanden maakt u
in het menu Instellingen aan.
Verdere informatie: "Submenu Machinetoestanden/
opdrachttoestanden", Pagina 119
Ga als volgt te werk om een machinetoestand te wijzigen:
Naar het menu Machinepark gaan
Op knop Machinestatus van de gewenste
machine klikken
Submenu Machinetoestanden bewerken
selecteren
In de tabel in de kolom Nieuwe toestand klikken
In het vervolgkeuzemenu de gewenste toestand
kiezen
Op de knop Regel opslaan klikken
De machinestatus wordt in de
machinetoestandbalk gewijzigd.

HEIDENHAIN | Bedieningshandleiding| StateMonitor | 10/2018

63

5

Menu Machinepark | Submenu Machinetoestanden bewerken

De onderstaande tabel toont welke oorspronkelijke
machinetoestand u door welke specificatie kunt vervangen:
Oorspronkelijke toestand

Nieuwe toestand
(specificatie)

Donkergroen

Produktiviteit

Donkergroen, lichtgroen,
geel, rood of grijs

Lichtgroen

Productief, aanzet
< 100%

Donkergroen, lichtgroen,
geel, rood of grijs

geel

In orde, maar niet
productief

Geel, rood of grijs

Rood

Niet bedrijfsgereed

Rood

Donkergrijs

Machine niet in
gebruik

Donkergrijs of lichtgrijs

De lichtgrijze toestand Wachttijd is niet oorspronkelijk afkomstig
van de machine en is dus geen originele toestand.
De lichtgrijze toestand kan een gele originele toestand of een
donkergrijze originele toestand vervangen en nauwkeuriger
specificeren.
Voorbeeld:
als een machine voor onderhoudswerkzaamheden is uitgeschakeld
(donkergrijze toestand), kunt u deze toestand in StateMonitor
achteraf op wachttijd (lichtgrijze toestand) instellen.
Aanvullende informatie opslaan
Een blauwe lijn boven een gedeelte van de machinetoestandbalk
geeft aan dat het desbetreffende gedeelte aanvullende informatie
bevat.
Ga als volgt te werk om aanvullende informatie op te slaan:
Naar het menu Machinepark gaan
Op knop Machinestatus van de gewenste
machine klikken
Submenu Machinetoestanden bewerken
selecteren
In de tabelkolom Commentaar aanvullende
informatie invoeren
Op de knop Regel opslaan klikken
StateMonitor toont boven het gedeelte in de
machinetoestandbalk een blauwe lijn.
Wanneer u de muisaanwijzer op een gedeelte met een blauwe lijn
plaatst, toont StateMonitor een apart venster met het ingevoegde
commentaar en, indien nodig, informatie over gewijzigde of
gespecificeerde machinetoestanden.
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Visuele periode van de machinetoestandbalk vastleggen
De machinetoestandbalk toont standaard de periode van 0 tot 24
uur. Elke gebruiker kan de visuele periode individueel vastleggen.
Verdere informatie: "Visuele periode vastleggen", Pagina 62
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5.7

Submenu Opdrachtterminal (softwareoptie)

In het submenu Opdrachtterminal toont StateMonitor alle open
opdrachten die aan de machine zijn toegewezen. Parallel aan de
bewerking op de machine kan de operator hier de opdrachtstatus
boeken en boekingen naderhand bewerken.
Het aanmaken van opdrachten en het toewijzen van een machine
vindt plaats Opdrachten. Daar kunt u ook de bewerkingsvolgorde
van de opdrachten aanpassen.
Verdere informatie: "Menu Opdrachten (software-optie)",
Pagina 88
Geboekte bewerkingstijden en aantal stuks verschijnen in de
opdrachtanalyse.
Verdere informatie: "Opdrachttijden (software-optie)",
Pagina 105
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Opdrachtstatus boeken
Ga als volgt te werk om de opdrachtstatus te boeken en bewerkingstijden te registreren:
Naar het menu Machinepark gaan
Op knop Machinestatus van de gewenste
machine klikken
Submenu Opdrachtterminal selecteren
In de tabel Toegewezen opdrachten voor
machine op de gewenste opdracht klikken
De opdrachtinformatie verschijnt in de paragraaf
Actueel gekozen opdracht.
In het gedeelte Opdrachtstatus boeken op de
knop Opdracht starten klikken
De tijdregistratie start.
Achtereenvolgens op de knoppen klikken die
overeenkomen met de opdrachtstatus op de
machine
StateMonitor registreert de tijden per
opdrachtstatus.
Om de bewerking af te sluiten of af te breken,
op de knop Opdracht stoppen klikken
De tijdregistratie is beëindigd.
Eventueel kan de opdracht opnieuw worden
gestart.
Werkelijke hoeveelheid terugmelden: in het
keuzeveld Actual amount selecteren
In het invoerveld het aantal geproduceerde delen
invoeren
Op de knop Bevestigen klikken
Afkeur terugmelden: in het keuzeveld Scrap
selecteren
In het invoerveld het aantal afgekeurde
onderdelen invoeren
Op de knop Bevestigen klikken
De werkelijke hoeveelheid en het aantal
afgekeurde onderdelen zijn in de opdracht
vastgelegd.
Als u de opdracht wilt afsluiten, op de knop
Opdracht beëindigen klikken
De opdracht verschijnt niet meer in de tabel
Toegewezen opdrachten voor machine.
De geregistreerde tijden en hoeveelheden zijn
Evaluaties in het menu evaluaties zichtbaar.
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Boekingen bewerken
Ga als volgt te werk om boekingen voor de actuele opdracht te
bewerken:
Om de laatst beëindigde opdracht te wijzigen, op de knop
Laatst beëindigde opdracht terughalen klikken
of
In de tabel Toegewezen opdrachten voor machine op de
gewenste opdracht klikken
De opdrachtinformatie verschijnt in de paragraaf Actueel
gekozen opdracht.
De tabel Boekingen voor opdracht verschijnt.
Eventueel opdracht opnieuw starten
Eventueel andere hoeveelheid terugmelden
In de tabel Boekingen voor opdracht op de gewenste regel
klikken
Eventueel aanwijzing (specificeren van de opdrachtstatus)
selecteren
Extra specificaties voor de opdrachtstatussen legt u in
het menu Instellingen vast.
Verdere informatie: "Submenu Machinetoestanden/
opdrachttoestanden", Pagina 119
Eventueel commentaar invoeren
Op de knop Regel opslaan klikken
Als u de opdracht wilt afsluiten, op de knop Opdracht
beëindigen klikken
Weergave van de datuminstelling
De datuminstelling is in de tabel met een kleur aangegeven. De
kleur geeft informatie over het aanhouden van de datum:
Groen: datum ligt verder dan 24 uur in de toekomst
Oranje: datum is in minder dan 24 uur bereikt
Rood: datum is overschreden
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5.8

Submenu Gedetailleerde weergave van
de afgelopen 3 dagen

Het submenu Gedetailleerde weergave van de afgelopen 3
dagen bevat de volgende informatie:
Machinetoestandbalk van de afgelopen 3 dagen
Beschikbaarheid van de machine van de laatste 3 dagen
Rendement van de machine van de laatste 3 dagen
Verdere informatie: "Submenu Kencijfers", Pagina 100

Visuele periode van de machinetoestandbalk vastleggen
De machinetoestandbalk toont standaard de periode van 0 tot 24
uur. Elke gebruiker kan de visuele periode individueel vastleggen.
Verdere informatie: "Visuele periode vastleggen", Pagina 62
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5.9

Submenu Machinealarmen

In het submenu Machinealarmen toont StateMonitor de
Machinemeldingen van de laatste vier weken.
De foutmeldingen bij de besturing zijn in Foutklassen en
Foutgroepen ingedeeld:
De Foutklassen duiden op de oorzaak van de foutmelding.
De Foutgroepen geven informatie over de herkomst van de
foutmeldingen.
De gebruiker kan bij de HEIDENHAIN-besturingen in het NCprogramma met behulp van de speciale functie FN 38 eigen
meldingen genereren.
Verdere informatie: "FN 38: meldingen uit het NC-programma
verzenden", Pagina 84
Deze meldingen toont StateMonitor als Berichten.
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Meldingen filteren
Om bepaalde meldingen sneller te vinden, kunt u filteren op
Foutklassen, Foutgroepen en Berichten.
StateMonitor toont in de filterselectie alleen de Foutklassen,
Foutgroepen en Berichten die in de laatste vier weken zijn
opgetreden.
Filtering op de volgende Foutklassen:
Emergency stop
Fouten
Waarschuwing
Info
Aanwijzing
Programmaonderbreking
Programmastop
Aanzet gestopt
Gereset
Geen
De foutklasse Geen bevat alle foutmeldingen die aan geen andere
foutklasse toebehoren.
Filtering op de volgende Foutgroepen:
modus
Programmering
PLC
Algemeen
Remote
Python
Geen
De foutgroep Geen bevat alle foutmeldingen die aan geen andere
foutgroep toebehoren.
Filtering op Berichten:
FN 38
FN 38 job
Programma volledig uitgevoerd
Programma onderbroken door gebruiker
Programma onderbroken door foutmelding
Om bepaalde meldingen in de lijst weer te geven, kunt u met een
muisklik bij de desbetreffende filtercriteria een vinkje plaatsen.
Om de gefilterde meldingen in de lijst weer te geven, drukt u op de
knop Actualiseren.
Verdere informatie: "Functies in tabellen en diagrammen",
Pagina 42
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5.10 Submenu Programmalooptijden
In het submenu Programmalooptijden meldt StateMonitor in een
Programmatabel alle NC-programma's chronologisch die in de
geselecteerde periode op de machine zijn gestart.
Voor inperking van het tijdsbestek zijn de volgende
keuzemogelijkheden beschikbaar:
Tijd van... tot...
Aantal dagen (terugwerkend vanaf de actuele dag)
1 dag
3 dagen
7 dagen
Datum van... t/m...
De zoekfunctie in de tabel (invoerveld Zoeken:) heeft betrekking op
de kolommen Programma, Subprogr. en Status.
Verdere informatie: "Functies in tabellen en diagrammen",
Pagina 42
Grafische weergave
Behalve de Programmatabel kunt u twee diagrammen weergeven:
Diagram Programmalooptijd van de machine {0}: totale
analyse van alle programma's uit de tabel
Diagram Programma-analyse: detailanalyse van een programma
Diagram Programmalooptijd van de machine {0}
Het diagram geeft informatie over de programmalooptijd en de
gemiddelde override-posities van alle programma's uit de tabel.
Om het diagram weer te geven, onder de tabel op de knop
Tabel grafisch visualiseren klikken
Het diagram bevat de volgende informatie:
Elke verticale lijn van het rooster staat voor een programma
De waarde op de horizontale as komt overeen met het
programmanummer in de tabel
Het groene gegevenspunt visualiseert de looptijd van het
programma (waarde op de as Programmalooptijd)
De overige gegevenspunten visualiseren de gemiddelde
override-posities van het programma voor Spil, IJlgang en
Voeding (waarden op de as Override gemiddelde waarde via
programmalooptijd)
Om gedetailleerde informatie over een programma te bekijken,
de muisaanwijzer over een gegevenspunt van het programma
leiden
Een apart venster toont de diagramwaarden, de
programmastatus en een procentuele evaluatie van de
machinetoestanden.
Om het diagram na een programma te filteren, in het
selectieveld het gewenste programma selecteren
Het diagram toont alleen de waarden van het geselecteerde
programma.
Verdere informatie: "Diagram in een tabel weergeven", Pagina 42
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Diagram Programma-analyse
Het diagram geeft informatie over de gemiddelde
override-instellingen en de machinetoestanden tijdens de
programmalooptijd.
Ga als volgt te werk om het diagram weer te geven:
Onder de tabel op de knop Tabel grafisch visualiseren klikken
Het diagram Programmalooptijd van de machine {0} verschijnt
Op de loodrechte lijn van het programma op een willekeurig
gegevenspunt klikken
Het diagram Programma-analyse verschijnt
Het diagram bevat de volgende informatie:
De horizontale as toont de programmalooptijd
De verticale as toont de gemiddelde override-positie
De lijnen visualiseren de override-posities voor Spil, IJlgang en
Voeding op het betreffende tijdstip
De statusbalk FMAX visualiseert aanzet en ijlgang (FMAX)
tijdens de programmalooptijd
De machinetoestandbalk visualiseert de machinetoestanden
tijdens de programmalooptijd

De statusbalk FMAX verschijnt alleen wanneer u de
toegang tot de PLC toestaat.
Verdere informatie: "Instellingen voor PLCwachtwoord", Pagina 168
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6.1

Menu Berichten

In het menu Berichten legt u vast bij welke meldingen op de
machine welke gebruiker, wanneer en hoe wordt geïnformeerd.
Het menu Berichten bevat de volgende submenu's:
Eventconfigurator
Meldingsprofiel
Meldingen
Welke submenu's StateMonitor weergeeft, hangt af van
de autorisatie van de gebruiker.
Ga in onderstaande volgorde te werk:
In het submenu Meldingsprofiel een meldingsprofiel maken
(wie moet wanneer geïnformeerd worden?)
Verdere informatie: "Submenu Meldingsprofiel", Pagina 81
In het submenu Eventconfigurator events (gebeurtenissen)
configureren
(bij welke meldingen op de machine moet iemand geïnformeerd
worden?)
Verdere informatie: "Submenu Eventconfigurator",
Pagina 77
In het submenu Meldingen de aangemaakte events en
meldingsprofielen aan elkaar toewijzen
(welk event activeert welk meldingsprofiel?)
Verdere informatie: "Submenu Meldingen", Pagina 83
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6.2

Submenu Eventconfigurator

Een event is een gebeurtenis die zich op de machine kan voordoen,
bijv.:
Een waarschuwingsmelding
een machinestop met een foutmelding
een servicemelding / onderhoudsmelding
een alarm
StateMonitor slaat de meldingen op de besturing direct op en geeft
ze weer in het scherm Machinestatus in het menu Machinepark.
De besturingsmeldingen zijn in Foutklassen en Foutgroepen
ingedeeld. Bij de configuratie van de events hebt u de mogelijkheid
om hele Foutklassen of Foutgroepen in de selectie op te nemen.
Bovendien kunnen de volgende Berichten en Machinetoestanden
deel van de selectie voor een event zijn. Hierbij worden de
Berichten op de HEIDENHAIN-besturingen in het NC-programma
gegenereerd (FN 38) of van StateMonitor uit wordt de informatie
van de besturing gegenereerd.

Foutklassen
Op de besturing zijn de foutmeldingen aan de volgende
Foutklassen toegewezen:
Emergency stop
Fouten
Waarschuwing
Info
Aanwijzing
Programmaonderbreking
Programmastop
Aanzet gestopt
Gereset
Geen
De foutklasse Geen bevat alle foutmeldingen die aan geen andere
foutklasse toebehoren.
Foutgroepen
De Foutgroepen geven informatie over de herkomst van de
foutmeldingen.
De besturing onderscheidt de volgende Foutgroepen:
modus
Programmering
PLC
Algemeen
Remote
Python
Geen
De foutgroep Geen bevat alle foutmeldingen die aan geen andere
foutgroep toebehoren.
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Berichten
Onder Berichten zijn de volgende selectiemogelijkheden
beschikbaar:
FN 38
Op de HEIDENHAIN-besturingen kunt u met behulp van
de speciale functie FN 38 in het NC-programma berichten
genereren. StateMonitor kan deze berichten ontvangen en via email naar de gebruiker sturen
FN 38 job
Op de HEIDENHAIN-besturingen kunt u met behulp van de
speciale functie FN 38 in het NC-programma een opdrachtstatus
genereren. StateMonitor kan deze statussen verwerken
Programma volledig uitgevoerd
StateMonitor genereert dit bericht wanneer de besturing een
programma-einde PGM END leest
Programma onderbroken door gebruiker
StateMonitor genereert dit bericht wanneer de operator het
programma met INTERNE STOP of NOODSTOP beëindigt
Programma onderbroken door foutmelding
StateMonitor genereert dit bericht wanneer een foutmelding de
programma-afloop onderbreekt
Raadpleeg uw machinehandboek!
Welke informatie de besturing verzendt, hangt af van
configureerbare instellingen van de machine.
Machinetoestanden
Onder Machinetoestanden kunt u definiëren na welke periode
StateMonitor een event moet activeren. Daarbij kunt u aan elke
machinetoestand een specifieke waarde (in minuten) toewijzen.
Individuele meldingen
In de tabel kunt u de huidige machinemeldingen aanmaken en zo
de selectie voor het event toevoegen.
Verdere informatie: "Functies in tabellen en diagrammen",
Pagina 42
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Event aanmaken
Maak een zeer zorgvuldige selectie van de meldingen die tot een
event moeten leiden.

AANWIJZING
Let op: gegevensverlies mogelijk!
Als u te veel meldingen in de keuze opneemt, kan het postvak
IN van de ontvanger overlopen. Andere e-mails bereiken de
ontvanger dan niet meer.
Apart postvak voor StateMonitor aanmaken
Selectie van de meldingen zeer zorgvuldig uitvoeren

AANWIJZING
Let op: gegevensverlies mogelijk!
Wanneer StateMonitor te veel meldingen aan de ontvanger
stuurt, deelt hij de e-mailprovider wellicht bij spam in. De
ontvanger krijgt de meldingen dan niet meer in zijn postvak IN.
Selectie van de meldingen zeer zorgvuldig uitvoeren
Ga als volgt te werk om een event aan te maken:
Naar het menu Berichten gaan
Submenu Eventconfigurator selecteren
Machine, waarvoor u het event wilt aanmaken
selecteren
Keuze maken uit Foutklassen, Foutgroepen,
Berichten, Machinetoestanden en individuele
meldingen die tot het event moeten leiden
Bij Dit event onder de naam... een geschikte
naam invoeren
Op de knop Save klikken
Met behulp van de keuzelijst kunt u bepalen welke
machinemeldingen tot een melding leiden.
De tabel bevat de kolommen A en B:
A = automatische selectie via klassen/groepen
B = selectie wijkt af van automatisch bedrijf
Kolom A in de keuzelijst geeft aan of de foutmeldingen door
automatische selectie via de Foutklassen of Foutgroepen een
event activeren.
Het vinkje in kolom A plaatst StateMonitor wanneer u de
desbetreffende foutklasse of foutgroep hebt geselecteerd.
In kolom B kunt u afzonderlijke meldingen die via de Foutklassen
en Foutgroepen in de selectie zijn opgenomen, volgens een
bepaalde procedure deselecteren.
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U kunt in kolom B echter ook afzonderlijke meldingen selecteren,
wanneer niet alle meldingen die bij deze foutklasse of foutgroep
horen het event moeten activeren.
In een andere tabel toont StateMonitor alle aangemaakte events.
Om de inhoud van bestaande events te bekijken, gaat u als volgt te
werk:
In de tabel op het event klikken
StateMonitor laadt de selectie van Foutklassen, Foutgroepen,
Berichten en individuele meldingen in het scherm.
Event wissen
Om een event te wissen, gaat u als volgt te werk:
Naar het menu Berichten gaan
Submenu Eventconfigurator selecteren
Machine, waarvoor u het event wilt wissen
selecteren
In de tabel op het prullenbakpictogram klikken
StateMonitor wist het event en verwijdert het uit
de tabel.
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6.3

Submenu Meldingsprofiel

In het submenu Meldingsprofiel kunt u aan een aangemaakte
gebruiker meldingsinformatie toewijzen en als meldingsprofiel
opslaan.
Een meldingsprofiel bevat de volgende informatie:
De verwijzing naar de User
Verzendingsinformatie betreffende de verzending van de e-mail
(Meldingen per...)
De verzendingsperiode (Dagen, Tijden)
Het Meldingsinterval
In het keuzemenu User kunnen alle aangemaakte gebruikers
worden geselecteerd.
De meldingen worden uitsluitend verzonden per e-mail.
Intervalmeldingen
Voor de verzendingsperiode geeft u aan:
De weekdagen waarop StateMonitor de gebruiker informeert
De tijd van wanneer tot wanneer StateMonitor de melding aan
de gebruiker verzendt
Mogelijke meldingsintervallen:
Onmiddellijk
eenmaal per dag
verzameld alle (1 tot 60 min instelbaar))
Meldingsprofiel aanmaken
Voor een gebruiker kunt u meerdere Meldingsprofiel aanmaken:
bijv. een profiel wanneer de medewerker aanwezig is, en een
profiel wanneer de medewerker stand-by is.
Om een meldingsprofiel voor een gebruiker aan te maken, gaat u
als volgt te werk:
Naar het menu Berichten gaan
Submenu Meldingsprofiel selecteren
Gebruiker waarvoor u het Meldingsprofiel
aanmaakt selecteren
Communicatie via e-mail selecteren (vinkje
plaatsen)
E-mailadres invoeren
Dagen van de week kiezen waarop de gebruiker
moet worden geïnformeerd
Tijd van... tot... selecteren
Meldingsinterval selecteren
Naam voor het meldingsprofiel toekennen
Op de knop Save klikken
StateMonitor slaat het meldingsprofiel op en
toont het in een tabel.
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Meldingsprofiel zoeken
StateMonitor toont alle profielen voor de hierboven geselecteerde
gebruiker in de tabel.
Via het invoerveld Zoeken: kunt u gericht zoeken naar bepaalde
meldingsprofielen. Deze zoekfunctie heeft betrekking op alle
kolommen van de tabel.
Verdere informatie: "Functies in tabellen en diagrammen",
Pagina 42
Meldingsprofiel wijzigen
Om een beschikbaar meldingsprofiel te wijzigen, gaat u als volgt te
werk:
Naar het menu Berichten gaan
Submenu Meldingsprofiel selecteren
Gebruiker waarvoor u het Meldingsprofiel
aanmaakt selecteren
Het te wijzigen meldingsprofiel in de tabel
selecteren
StateMonitor laadt de ingevoerde gegevens in
het scherm.
Gewenste wijzigingen uitvoeren
Op de knop Save klikken
StateMonitor slaat het gewijzigde
meldingsprofiel op.
Meldingsprofiel wissen
Om een meldingsprofiel te wissen, gaat u als volgt te werk:
Naar het menu Berichten gaan
Submenu Meldingsprofiel selecteren
User, waarvoor u het Meldingsprofiel wilt
aanmaken selecteren
In de tabel op het prullenbakpictogram klikken
StateMonitor wist het meldingsprofiel uit de
tabel.
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6.4

Submenu Meldingen

In het submenu Meldingen legt u vast welke events welke
meldingen activeren. Hier kunt u meldingen maken, activeren en
wissen.
Melding maken
U kunt nieuwe meldingen maken, door een event een
meldingsprofiel toe te wijzen.
Ga als volgt te werk om een melding vast te leggen:
Naar het menu Berichten gaan
Submenu Meldingen selecteren
Onder Machine een machine selecteren
Er verschijnt een tabel met de voor de machine
beschikbare events.
Vinkje vóór het gewenste event zetten
Selecteer onder User een gebruiker
Een tabel met de voor de gebruiker beschikbare
meldingsprofielen verschijnt.
Vinkje voor het gewenste meldingsprofiel
instellen
Op de knop ...toewijzen klikken
StateMonitor voegt aan de Opsomming
van meldingen een regel met de nieuwe
kennisgeving toe.
Melding activeren
Om een melding in de lijst te activeren, plaatst u een vinkje in de
kolom Actief.
StateMonitor verzendt meldingen pas wanneer ze zijn
geactiveerd.
Wissen
Om een melding uit de lijst te wissen, gaat u als volgt te werk:
Naar het menu Berichten gaan
Submenu Meldingen selecteren
In de tabel op het prullenbakpictogram klikken
StateMonitor wist de geselecteerde melding uit
de tabel.
Verdere informatie: "Functies in tabellen en diagrammen",
Pagina 42
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6.5

FN 38: meldingen uit het NC-programma
verzenden

Besturingsfunctie FN 38
Bij HEIDENHAIN-besturingen kan de besturingsfunctie FN 38
meldingen genereren die in StateMonitor als berichten worden
verwerkt.
U kunt FN 38met de volgende HEIDENHAIN-besturingen
gebruiken:
Besturing

vanaf softwareversie

iTNC 530

34049x-03, 60642x-01

TNC 640

34059x-05

TNC 620

81760x-01

TNC 320

771851-02

TNC 128

771841-02

CNC PILOT 640

68894x-04

MANUAL Plus 620

54843x-04

Voor het gebruik van de functie FN 38 is de invoer van
het sleutelgetal 555343 voor de vrijgave van speciale
functies bij de Q-parameterprogrammering vereist.
Bij de TNC vanaf softwareversie 34059x-07 is FN 38
zonder sleutelgetal programmeerbaar.
Programmering
Ga als volgt te werk om de functie FN 38 te programmeren:
Op de besturing toets Q indrukken
Op de softkey SPECIALE FUNCTIES drukken
Op de softkey FN38 SENDEN drukken
De besturing schrijft de regel FN38: SEND /”.
Te verzenden tekst met uitvoerformaten voor
variabelen schrijven
Voorbeeld:
FN 38: SEND /"gemeten diameter: %
+3f"/+Q153

Het aantal formatteringsinstructies moet met het aantal
te formatteren waarden overeenstemmen.
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Uitvoerformaat
Met behulp van een formatteringsoperator kunt u het
uitvoerformaat van getalwaarden vastleggen.
De formatteringsbeschrijvingen worden voorafgegaan
door een procentteken. Hierna volgt de codeletter f voor
drijvendekommagetallen met decimalen.
Tussen het procentteken en de codeletter kunt u aanvullende
informatie plaatsen:
Plus na het procentteken betekent dat bij getalwaarden altijd
tevens het voorteken wordt weergegeven
Punt en een getal bepalen het getoonde aantal decimalen
De onderstaande tabel toont enkele syntaxisvoorbeelden voor
uitvoerformaten van variabelen:
Uitvoerformaten

Betekenis

%f

Uitvoer van een getal met drijvende komma
in oorspronkelijk formaat

%.0f

Uitvoer van een getal met drijvende komma
zonder decimalen

%.1f

Uitvoer van een getal met drijvende komma
met één decimaal

%+.2f

Uitvoer van een getal met drijvende komma
met een voorteken en twee decimalen

Toepassingsvoorbeeld: stuksteller
Doel: bij iedere programma-afloop neemt het aantal stuks toe met
één.
Q1 = Q1 + 1

Stuksteller

Q2 = 1000

Totaal aantal

Q3 = 0815

Opdracht

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

Melding verzenden
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7.1

Menu Opdrachten (software-optie)
De registratie en evaluatie van opdrachten is een extra
functie en wordt niet in de standaarduitvoering van de
software meegeleverd.
Verdere informatie: "Software-opties en licenties",
Pagina 132

Met StateMonitor kunt u de afwerking van productieopdrachten
registreren en analyseren. Hiervoor maakt u in het
menuOpdrachten nieuwe opdrachten aan en wijst ze aan een
machine toe.
Het menu Opdrachten bevat de volgende submenu's:
Opdracht aanmaken
Opdracht toewijzen
Bewerkingsvolgorde aanpassen
Toegewezen opdrachten verschijnen in het submenu
Opdrachtterminal van de machine. De operator kan daar
bewerkingstijden voor een opdracht boeken en gemaakte aantallen
terugmelden.
Verdere informatie: "Submenu Opdrachtterminal (software-optie)",
Pagina 66
Voor het boeken van bewerkingstijden maakt gebruik van de
operator gespecificeerde opdrachtstatussen. De opdrachtstatussen
kunt u in het menu Instellingen nader specificeren.
Verdere informatie: "Submenu Machinetoestanden/
opdrachttoestanden", Pagina 119
Geboekte bewerkingstijden en aantal stuks verschijnen in de
opdrachtanalyse.
Verdere informatie: "Opdrachttijden (software-optie)",
Pagina 105
Welke submenu's StateMonitor weergeeft, hangt af van
de autorisatie van de gebruiker.
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7.2

Submenu Opdracht aanmaken (softwareoptie)

In het submenu Opdracht aanmaken kunt u:
Nieuwe opdrachten aanmaken
Opdrachten wijzigen
Opdrachten wissen
Opdracht aanmaken
Ga als volgt te werk om een opdracht aan te maken:
Naar het menu Opdrachten gaan
Submenu Opdracht aanmaken selecteren
In het veld Opdrachtnummer het
opdrachtnummer invoeren
In het veld Bewerkingsstap de bewerkingsstap
invoeren
Eventueel nadere informatie over de opdracht
invoeren
Op de knop Opdracht aanmaken klikken
De opdracht verschijnt in de tabel Aangemaakte
opdrachten.
U kunt aan nieuwe opdracht aan een machine
toewijzen.
Verdere informatie: "Submenu Opdracht
toewijzen (software-optie)", Pagina 91
Zo maakt u snel en eenvoudig meerdere stappen van
een opdracht aan:
Een bewerkingsstap aanmaken zoals beschreven
Bewerkingsstap in de tabel Aangemaakte
opdrachten selecteren
De gegevens van de opdracht worden in de paragraaf
Opdracht aanmaken overgenomen.
Gegevens aanpassen
Op de knop Opdracht aanmaken klikken
De nieuwe bewerkingsstap wordt toegevoegd.
Opdracht wijzigen
Voorwaarde: de opdracht is aan geen machine toegewezen.
Ga als volgt te werk om een opdracht te wijzigen:
In de tabel Aangemaakte opdrachten op de opdracht klikken
die u wilt wijzigen
De geselecteerde opdracht is in de tabel groen gemarkeerd.
De gegevens van de opdracht worden in de paragraaf Opdracht
aanmaken overgenomen.
Gegevens aanpassen
Op de knop Opdracht wijzigen klikken
De wijzigingen worden overgenomen.

HEIDENHAIN | Bedieningshandleiding| StateMonitor | 10/2018

89

7

Menu Opdrachten | Submenu Opdracht aanmaken (software-optie)

Opdracht wissen
Voorwaarde: de opdracht is aan geen machine toegewezen.
Om een opdracht te wissen, gaat u als volgt te werk:
In de tabel Aangemaakte opdrachten op de opdracht klikken
die u wilt wissen
De geselecteerde opdracht is in de tabel groen gemarkeerd.
Op de knop Opdracht wissen klikken
De opdracht wordt verwijderd uit de tabel.
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7.3

Submenu Opdracht toewijzen (softwareoptie)

Opdracht toewijzen
Ga als volgt te werk om een opdracht van een machine toe te
wijzen en voor bewerking vrij te geven:
Naar het menu Opdrachten gaan
Submenu Opdracht toewijzen selecteren
In de tabel Aangemaakte opdrachten op de
opdracht klikken
De geselecteerde opdracht is in de tabel groen
gemarkeerd.
In het selectieveld Machine selecteren de
machine selecteren
Eventueel meer informatie over de opdracht
invoeren
Op de knop Opdracht toewijzen klikken
De opdracht verschijnt in de tabel Toegewezen
opdrachten.
U kunt met de bewerking van de opdracht
beginnen.
Verdere informatie: "Submenu Opdrachtterminal
(software-optie)", Pagina 66
Toewijzing wijzigen
Voorwaarde: de opdracht is in het opdrachtterminal nog niet
gestart.
Ga als volgt te werk om een toegewezen opdracht aan een andere
machine toe te wijzen:
In de tabel Toegewezen opdrachten op de opdracht klikken die
u aan een andere machine wilt toewijzen
De geselecteerde opdracht is in de tabel groen gemarkeerd.
In het selectieveld Machine selecteren de machine selecteren
waaraan u de opdracht wilt toewijzen
Op de knop Opdracht toewijzen klikken
De toewijzing wordt gewijzigd.
Opdracht wissen
Verdere informatie: "Opdracht wissen", Pagina 90
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7.4

Submenu Bewerkingsvolgorde aanpassen
(software-optie)

In de opdrachtterminal van een machine toont StateMonitor de
toegewezen opdrachten in chronologische volgorde. De volgorde
kan handmatig worden aangepast. Ga hiertoe als volgt te werk:
Naar het menu Opdrachten gaan
Submenu Bewerkingsvolgorde aanpassen
selecteren
De tabel Opdrachten voor machine toont alle
opdrachten die aan de geselecteerde machine
zijn toegewezen.
Opdrachten bij ingedrukte muisknop naar de
gewenste positie slepen
De opdrachten verschijnen in het submenu
Opdrachtterminal in de gedefinieerde volgorde.
Verdere informatie: "Submenu Opdrachtterminal
(software-optie)", Pagina 66
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7.5

FN 38: opdrachtfuncties in het NCprogramma

Besturingsfunctie FN 38
Bij HEIDENHAIN-besturingen kan de besturingsfunctie FN 38
meldingen genereren die in StateMonitor als berichten worden
verwerkt.
U kunt FN 38met de volgende HEIDENHAIN-besturingen
gebruiken:
Besturing

vanaf softwareversie

iTNC 530

34049x-03, 60642x-01

TNC 640

34059x-05

TNC 620

81760x-01

TNC 320

771851-02

TNC 128

771841-02

CNC PILOT 640

68894x-04

MANUAL Plus 620

54843x-04

Voor het gebruik van de functie FN 38 is de invoer van
het sleutelgetal 555343 voor de vrijgave van speciale
functies bij de Q-parameterprogrammering vereist.
Bij de TNC vanaf softwareversie 34059x-07 is FN 38
zonder sleutelgetal programmeerbaar.
Opdrachtstatus boeken
Via FN 38-meldingen kunt u een opdrachtstatus aan StateMonitor
melden.
In de FN 38-melding moet de volgende syntaxis worden gebruikt:
FN 38:
SEND /"JOB:opdrachtnummer_STEP:bewerkingsstap_status"

Voorwaarden:
Besturing kan FN 38 meldingen verzenden
Verdere informatie: "FN 38: meldingen uit het NC-programma
verzenden", Pagina 84
Opdracht is aangemaakt
De opdracht is aan de machine toegewezen
Voorbeeld:
opdracht met ordernummer 1234 en bewerkingsstap 1
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_START"

Opdracht starten

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_PREPARATION"

Instellen starten

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_PRODUCTION"

Produceren/productie

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_STOP"

Opdracht stoppen

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_FINISH"

Opdracht beëindigen
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Hoeveelheden terugmelden
Via FN 38-meldingen kunt u hoeveelheden voor de opdracht
in StateMonitor terugmelden. Daarbij kan de hoeveelheid
incrementeel of absoluut worden opgegeven:
Bij een incrementele opgave wordt de hoeveelheid telkens met
de opgegeven waarde verhoogd.
Bij absolute opgave wordt de oude waarde door de nieuwe
waarde overschreven
In de FN 38-melding moet de volgende syntaxis worden gebruikt:
FN 38:
SEND /"JOB:opdrachtnummer_STEP:bewerkingsstap_categorie_hoeveelheid"

Voorwaarden:
Besturing kan FN 38 meldingen verzenden
Verdere informatie: "FN 38: meldingen uit het NC-programma
verzenden", Pagina 84
Opdracht is aangemaakt
De opdracht is aan de machine toegewezen
Opdracht bevindt zich in bewerking
Voorbeeld:
opdracht met ordernummer 1234 en bewerkingsstap 1; bovendien
opgave van werkelijke hoeveelheid 23, afkeur 12, en nabewerken
15
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_OK_A:23"

Werkelijke hoeveelheid (OK) absoluut

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_OK_I:1"

Werkelijke hoeveelheid (OK) incrementeel

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_S_A:12"

Afkeur (S) absoluut

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_S_I:1"

Afkeur (S) incrementeel

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_R_A:15"

Nabewerking (R) absoluut

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_R_I:1"

Nabewerking (R) incrementeel

Opdracht aanmaken
Als alternatief voor het aanmaken via StateMonitor kunt u via een
FN 38-melding een opdracht via de besturing aanmaken.
In de FN 38-melding moet de volgende syntaxis worden gebruikt:
FN 38:
SEND /"JOB:opdrachtnummer_STEP:bewerkingsstap_CREATE"

Voorwaarden:
Besturing kan FN 38 meldingen verzenden
Verdere informatie: "FN 38: meldingen uit het NC-programma
verzenden", Pagina 84
Voorbeeld:
opdracht met ordernummer 1234 en bewerkingsstap 1
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_CREATE"
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8.1

Menu Evaluaties

In het menu Evaluaties geeft StateMonitor de van de machines
afkomstige gegevens in tabelvorm en grafisch weer.
Het menu Evaluaties bevat de volgende submenu's:
Dagoverzicht
Machinetoestanden
Kencijfers
Programmalooptijden
Machinemeldingen
Opdrachttijden
In de submenu's Dagoverzicht en Machinetoestanden
toont StateMonitor de machinetoestanden chronologisch in
machinetoestandbalken en berekent de kencijfers Beschikbaarheid
en Rendement.
In de submenu's Kencijfers, Programmalooptijden en
Machinemeldingen toont StateMonitor de desbetreffende
gegevens in tabellen.
In het submenu Opdrachttijden meldt StateMonitor de
bewerkingstijden en het aantal stuks, die op de afzonderlijke
opdrachten zijn geboekt.
Welke submenu's StateMonitor weergeeft, hangt af van
de autorisatie van de gebruiker.
Evaluaties opslaan
In de submenu's Machinetoestanden,
KencijfersProgrammalooptijden, Machinemeldingen en
Opdrachttijden kunt u onder Mijn evaluaties de actuele evaluatie
opslaan.
Wanneer u bij Privé een vinkje plaatst, is deze evaluatie alleen
met uw aanmeldgegevens zichtbaar. Andere gebruikers zien deze
evaluatie niet.
Wanneer u geen vinkje bij Privé plaatst, is de evaluatie voor
alle gebruikers met Autorisatieniveau: Gebruiker plus of
Administrator zichtbaar.
Om uw evaluatie te wissen, gaat u als volgt te werk:
Evaluatienaam invoeren
Eventueel vinkje bij Privé plaatsen
Op de knop Opslaan klikken
StateMonitor slaat de actuele evaluatie op en neemt deze in de
tabel Opgeslagen evaluaties op.
Opgeslagen evaluaties laden
Wanneer u reeds evaluaties hebt opgeslagen, gaat u als volgt te
werk:
Opgeslagen evaluatie onder Mijn evaluaties selecteren
StateMonitor laadt de selectiegegevens uit de opgeslagen
evaluatie in het scherm.
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8.2

Submenu Dagoverzicht

In het submenu Dagoverzicht geeft StateMonitor voor elke
machine de machinetoestanden van de actuele dag grafisch weer.
Bovendien worden de kencijfers Beschikbaarheid en Rendement
voor elke machine weergegeven.
Verdere informatie: "Submenu Kencijfers", Pagina 100
Op basis van de machinestatus wordt de machinetoestandbalk
getoond.
Een blauwe lijn boven een gedeelte van de machinetoestandbalk
geeft aan dat het desbetreffende gedeelte aanvullende informatie
bevat.
Verdere informatie: "Aanvullende informatie opslaan", Pagina 64

Gedetailleerde informatie weergeven
Bij elk gedeelte van de machinetoestandbalk kunt u gedetailleerde
informatie weergeven.
Om gedetailleerde informatie weer te geven, gaat u als volgt te
werk:
In de machinetoestandbalk op een programmadeel klikken
StateMonitor toont een venster dat nadere informatie over de
machinetoestand en eventueel commentaar bevat.
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8.3

Submenu Machinetoestanden

Het submenu Machinetoestanden bevat de
Evaluatie van de machinetoestanden voor een gedefinieerde
periode.
De volgende selectiemogelijkheden zijn beschikbaar:
Tijd van... tot...
Aantal dagen (terugwerkend vanaf de actuele dag)
1 dag
3 dagen
7 dagen
Datum van... t/m...
Om de machinetoestanden voor een bepaalde periode weer te
geven, gaat u als volgt te werk:
Naar het menu Evaluaties gaan
Submenu Machine statuses selecteren
Machines selecteren (vinkje vóór machinenaam
zetten)
Tijd van... tot... selecteren
Aantal dagen selecteren (terugwerkend vanaf de
actuele dag)
Alternatieve Datum van... tot... selecteren
Op de knop Actualiseren klikken
StateMonitor toont de machinetoestandbalken
alsmede de Availability en de Utilization rate
voor de geselecteerde periode.
Verdere informatie: "Submenu Kencijfers",
Pagina 100
Gedetailleerde informatie weergeven
Bij elk gedeelte van de machinetoestandbalk kunt u gedetailleerde
informatie weergeven.
Verdere informatie: "Gedetailleerde informatie weergeven",
Pagina 97
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Staafdiagram weergeven
Bij elke machinetoestandbalk kunt u een staafdiagram weergeven.
Het staafdiagram is volgens kencijfers gecodeerd en geeft de
verhouding van de machinetoestanden in procenten aan.
Ga als volgt te werk om een staafdiagram aan te maken:
Naast de machinetoestandbalk op het pictogram
klikken
Het staafdiagram wordt weergegeven.
Wanneer een machinetoestand nader
gespecificeerd is, wordt door StateMonitor de
staaf door een vetschrift aangegeven.
Verdere informatie: "Machinetoestanden
vervangen en specificeren", Pagina 63
Om de specificaties (subcategorieën) weer te
geven, op de staaf klikken
De specificaties worden als eigen staaf
weergegeven.
Verdere informatie: "Functies in tabellen en diagrammen",
Pagina 42
Evaluatie opslaan
Onder Mijn evaluaties kunt u de actuele evaluatie opslaan.
Verdere informatie: "Evaluaties opslaan", Pagina 96
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8.4

Submenu Kencijfers

StateMonitor berekent de kencijfers Availability en Utilization
rate op basis van de binnenkomende machinetoestanden.
Verdere informatie: "Beschikbaarheid", Pagina 101
Om de kencijfers voor geselecteerde machines te analyseren,
gaat u als volgt te werk:
Naar het menu Evaluaties gaan
Submenu Kencijfers selecteren
Machines selecteren (vinkje vóór machinenaam
zetten)
Tijd van... tot... selecteren
Aantal dagen selecteren (terugwerkend vanaf de
actuele dag)
Alternatieve Datum van... tot... selecteren
StateMonitor toont voor de geselecteerde
machines in de geselecteerde periode de
volgende kencijfers in de tabel:
Beschikbaarheid
Rendement
Productieve tijd
Gepl. bezettingstijd
Bezettingstijd
Totale stilstandtijd
Verdere informatie: "Functies in tabellen en diagrammen",
Pagina 42
Graphically visualize a table
Voor elke geselecteerde machine toont StateMonitor de kencijfers
in een afzonderlijke grafiek.
Onder Mijn evaluaties kunt u de actuele evaluatie opslaan.
Verdere informatie: "Evaluaties opslaan", Pagina 96
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Beschikbaarheid
Over het algemeen is de beschikbaarheid de tijd gedurende welke
een systeem beschikbaar is.
De beschikbaarheid van de machine wordt berekend op basis
van de verhouding tussen de hoofdgebruikstijd en de geplande
bezettingstijd.
De hoofdgebruikstijd is de totale tijd minus van alle stilstandtijden.

Beschikbaarheid =

Totale beschouwde periode

–

Totale
stilstandtijd

Gepl. bezettingstijd
De geplande bezettingstijd is de totale tijd minus de tijd gedurende
welke de machine is uitgeschakeld.
Totale beschouwde periode
–

Tijd gedurende welke machine niet in gebruik

=

Geplande bezettingstijd (= tijd gedurende welke machine in gebruik)

De totale stilstandtijd ontstaat uit de volgende som:
Tijd gedurende welke machine niet in gebruik
+

Wachttijd

+

Tijd gedurende welke machine niet bedrijfsgereed

=

Totale stilstandtijd

Dus geldt voor de beschikbaarheid:

Beschikbaarheid =

Totale beschouwde periode

–

Totale beschouwde periode

–
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Rendement
Over het algemeen is het rendement de verhouding tussen de
werkelijk bereikbare waarde van een referentiepunt en de maximaal
mogelijke waarde van dit referentiepunt.
Met betrekking tot het machinegebruik is het rendement de
verhouding tussen productieve tijd en bezettingstijd van de
machine.

Rendement =

Productieve tijd

+

Bezettingstijd
De bezettingstijd is de totale tijd minus de wachttijd en minus de
tijd gedurende welke de machine niet in gebruik is.
Totale beschouwde periode
–

Wachttijd

–

Tijd gedurende welke machine niet in gebruik

=

Bezettingstijd

Dus geldt voor de rendement:
Productieve tijd
Rendement =

Totale beschouwde periode

+
–

–

De productieve tijd kan van de programmalooptijd
afwijken. Programmalooptijd geldt pas als productieve
tijd, als de override-waarden ten minste 1% bedragen.
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8.5

Submenu Programmalooptijden

In het submenu Programmalooptijden kunt u de looptijden van de
NC-programma's van meerdere machines evalueren.
Om Programmalooptijden te evalueren, gaat u als volgt te werk:
Naar het menu Evaluaties gaan
Submenu Programmalooptijden selecteren
Machines selecteren (vinkje vóór machinenaam
zetten)
Tijd van... tot... selecteren
Aantal dagen selecteren (terugwerkend vanaf de
actuele dag)
Alternatieve Datum van... tot... selecteren
StateMonitor toont in de tabel een lijst met de
programma's die in de geselecteerde periode
uitgevoerd zijn.
Onder Mijn evaluaties kunt u de actuele evaluatie opslaan.
Verdere informatie: "Evaluaties opslaan", Pagina 96
Graphically visualize a table
De programmatabel en de grafische visuele weergave ervan
komen voor wat betreft hun functionaliteit overeen met het
submenu Programmalooptijden in het menu Machinepark onder
Machinestatus.
Verdere informatie: "Submenu Programmalooptijden", Pagina 72
In tegenstelling tot het menu Machinepark, kunt u in
het menu Evaluaties de diagrammen van meerdere
machines tegelijkertijd bekijken en met elkaar
vergelijken. StateMonitor maakt een overzicht van alle
diagrammen onder elkaar.
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8.6

Submenu Machinemeldingen

In het submenu Machinemeldingen kunt u bepaalde meldingen
in een gedefinieerde periode voor geselecteerde machines in een
tabel opnemen.
Om Machinemeldingen in een tabel op te nemen, gaat u als volgt
te werk:
Naar het menu Evaluaties gaan
Submenu Machinemeldingen selecteren
Machines selecteren (vinkje vóór machinenaam
zetten)
Tijd van... tot... selecteren
Aantal dagen selecteren (terugwerkend vanaf de
actuele dag)
Alternatieve Datum van... tot... selecteren
Foutklassen, Foutgroepen, Berichten
selecteren
Op de knop Actualiseren klikken
StateMonitor toont in een tabel alle
machinemeldingen die in de geselecteerde
periode op de geselecteerde machine
zijn opgetreden, en bij de geselecteerde
Foutklassen, Foutgroepen of Berichten
behoren.
Verdere informatie: "Functies in tabellen en diagrammen",
Pagina 42
Onder Mijn evaluaties kunt u de actuele evaluatie opslaan.
Verdere informatie: "Evaluaties opslaan", Pagina 96
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8.7

Opdrachttijden (software-optie)

In het submenu Opdrachttijden kunt u de gescande gegevens
voor uw productieopdrachten analyseren.
Voor de analyse zijn de volgende formaten beschikbaar:
Tabel Opdrachten geeft een lijst van alle opdrachten die aan de
zoekcriteria voldoen, met hun totale duur
Tabel Bewerkingsstappen voor de geselecteerde opdracht
bevat alle bewerkingsstappen voor de geselecteerde opdracht
en geeft informatie over de bewerkingstijden, werkelijke
hoeveelheid en afkeur van de vervaardigde onderdelen en de
machine waarop de bewerkingsstap is uitgevoerd
Staafdiagram visualiseert bij elke stap de duur van de
voorbereidingstijd, de fabricagetijd en de niet-gedefinieerde tijd
Tabel Boekingen voor bewerkingsstap bevat gedetailleerde
informatie over elke doorlopen opdrachtstatus van de
geselecteerde bewerkingsstap
Ga als volgt te werk om de geregistreerde gegevens te analyseren:
Naar het menu Evaluaties gaan
Submenu Opdrachttijden selecteren
Machines selecteren (vinkje vóór machinenaam
zetten)
Tijd van... tot... selecteren
Aantal dagen selecteren (terugwerkend vanaf de
actuele dag)
Alternatieve Datum van... tot... selecteren
Evt. Opdrachtnummer, Onderdeelnaam of Part
number in het desbetreffende zoekveld invoeren
Om het zoeken naar bewerkte opdrachten te
beperken, vóór Alleen voltooide opdrachten
weergeven het vinkje plaatsen
Op de knop Actualiseren klikken
StateMonitor toont in de tabel staan alle
opdrachten die aan de zoekcriteria voldoen.
In de tabel Opdrachten op een opdracht klikken
De tabel Bewerkingsstappen voor de
geselecteerde opdracht verschijnt.
In de tabel Bewerkingsstappen voor de
geselecteerde opdracht op een bewerkingsstap
klikken
De tabel Boekingen voor bewerkingsstap wordt
weergegeven.
Om een staafdiagram voor de tabel
Bewerkingsstappen voor de geselecteerde
opdracht weer te geven, op Tabel grafisch
visualiseren klikken
Verdere informatie: "Functies in tabellen en diagrammen",
Pagina 42
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Menu Instellingen | Het menu Instellingen

9.1

Het menu Instellingen

Het menu Instellingen bevat de volgende submenu's:
Gebruikersinstellingen
Gebruiker
Machines
Machinetoewijzing
Machinetoestanden
Messenger-instellingen
Back-up
Systeemtaal
Externe Reporting DB
Info
Welke submenu's StateMonitor weergeeft, hangt af van
de autorisatie van de gebruiker.
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9.2

Submenu Gebruikersinstellingen

Wachtwoord wijzigen
Elke gebruiker kan zijn wachtwoord te allen tijde
wijzigen.
Om uw gebruikerswachtwoord te wijzigen, gaat u als volgt te
werk:
Naar het menu Instellingen gaan
Submenu Gebruikersinstellingen selecteren
In het veld Gebruikersnaam staat uw
gebruikersnaam.
In het veld Oud wachtwoord uw huidige
wachtwoord invoeren
In het veld Nieuw wachtwoord uw nieuwe
wachtwoord invoeren
In het veld opnieuw uw nieuwe wachtwoord
invoeren
Op de knop Wachtwoord wijzigen klikken
StateMonitor wijzigt het wachtwoord.
Wachtwoord vergeten?
Wanneer een gebruiker zijn wachtwoord vergeten is, kan de
administrator het wachtwoord resetten.
Verdere informatie: "Wachtwoord resetten", Pagina 112
Taalinstelling voor gebruiker wijzigen
Elke gebruiker kan de taal in StateMonitor individueel instellen.
Om de taalinstelling voor gebruikers te wijzigen, gaat u als volgt
te werk:
Naar het menu Instellingen gaan
Submenu Gebruikersinstellingen selecteren
Gebruikerstaal selecteren
Op de knop Wijziging opslaan klikken
StateMonitor wijzigt de gebruikerstaal.
De taalinstelling van alle andere gebruikers wordt door
deze wijziging niet beïnvloed.
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9.3

Submenu Gebruikersbeheer

Autorisaties
De gebruikers van StateMonitor hebben, afhankelijk van hun
autorisatie, verschillende toegangs- en wijzigingsrechten.
U kunt de volgende autorisaties aan gebruikers toewijzen:

Viewer

Gebruiker

Gebruiker
plus

Administrator

Menu

Autorisatie

Machinepark

Zonder wijzigingsautorisatie
Alleen toegang tot Machinestatus, Opdrachtterminal (software-optie) en Gedetailleerde
weergave van de afgelopen 3
dagen

Berichten

Geen toegang

Opdrachten
(software-optie)

Geen toegang

Evaluaties

Geen toegang

Instellingen

Alleen toegang tot Gebruikersinstellingen en Info

Machinepark

Alle autorisaties

Berichten

Zonder wijzigingsautorisatie

Opdrachten
(software-optie)

Geen toegang

Evaluaties

Alleen toegang tot Dagoverzicht van de machinetoestanden

Instellingen

Alleen toegang tot Gebruikersinstellingen en Info

Machinepark

Alle autorisaties

Berichten

Alle autorisaties

Opdrachten
(software-optie)

Alle autorisaties

Evaluaties

Alle autorisaties

Instellingen

Alleen toegang tot Gebruikersinstellingen en Info

Alle menu's

Alle autorisaties

Gebruikersgegevens kunnen uitsluitend worden
aangemaakt, gewijzigd en gewist door gebruikers met
administrator-rechten.
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Gebruiker aanmaken
Om in StateMonitor een gebruiker aan te maken, gaat u als volgt
te werk:
Naar het menu Instellingen gaan
In het submenu Gebruiker de volgende
gegevens invoeren:
Voornaam
Achternaam
Gebruikersnaam
E-mail
Autorisatieniveau: toewijzen
Op de knop Opslaan klikken
StateMonitor voegt de aangemaakte gebruiker
toe aan de gebruikerslijst.
StateMonitor stuurt het wachtwoord per e-mail
naar de gebruiker.
Elke gebruiker kan zijn wachtwoord te allen tijde wijzigen.
Verdere informatie: "Submenu Gebruikersinstellingen", Pagina 109
De Gebruikersnaam is samen met het Wachtwoord voor het
Login vereist.
Verdere informatie: "Menu Home", Pagina 46
Via het opgegeven e-mailadres krijgen de gebruikers de meldingen
zoals gedefinieerd in het menu Berichten.
Verdere informatie: "Menu Berichten", Pagina 76
Gebruikersgegevens wijzigen
Om gebruikersgegevens achteraf te bewerken, gaat u als volgt te
werk:
Naar het menu Instellingen gaan
Submenu Gebruiker selecteren
In de gebruikerslijst de gebruiker selecteren die u
wilt wijzigen
StateMonitor markeert de gebruiker en laadt de
gegevens in de invoervelden.
Wijzigingen aanbrengen
Op de knop Wijzigingen opslaan klikken
StateMonitor neemt de gewijzigde gegevens
over in de gebruikerslijst.
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Gebruiker verwijderen
Om in StateMonitor een gebruiker te wissen, gaat u als volgt te
werk:
Naar het menu Instellingen gaan
Submenu Gebruiker selecteren
In de gebruikerslijst de gebruiker selecteren die u
wilt wissen
StateMonitor markeert de gebruiker en laadt de
gegevens in de invoervelden.
Op de knop Gebruikers verwijderen klikken
StateMonitor verwijdert de gebruiker uit de lijst.
Wachtwoord resetten
Wanneer een gebruiker zijn wachtwoord vergeten is, kan een
gebruiker met administrator-rechten het wachtwoord van die
persoon resetten.
Om een wachtwoord te resetten, gaat u als volgt te werk:
Naar het menu Instellingen gaan
Submenu Gebruiker selecteren
In de gebruikerslijst de gebruiker selecteren
wiens wachtwoord u wilt resetten
StateMonitor markeert de gebruiker en laadt de
gegevens in de invoervelden.
Op de knop Wachtwoord resetten klikken
StateMonitor reset het wachtwoord en stuurt
een e-mailbericht met het nieuwe wachtwoord
naar de desbetreffende gebruiker.
De gebruiker kan het wachtwoord weer wijzigen.
Als de meldingsfunctie (Berichten) van StateMonitor
niet is geïntegreerd binnen uw onderneming, kan
StateMonitor geen e-mailbericht met het geresette
wachtwoord versturen.
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9.4

Submenu Machines

Machine aanmaken
Deze functie is alleen toegankelijk voor gebruikers met
administrator-rechten.
Om in StateMonitor een nieuwe machine aan te maken, gaat u als
volgt te werk:
Naar het menu Instellingen gaan
Submenu Machines selecteren
Naam van de machine in het veld Machinenaam
invoeren
Type (besturing) selecteren
Afhankelijk van de selectie toont StateMonitor
het gedeelte Machinespecifieke instellingen.
Afhankelijk van de selectie de vereiste
instellingen uitvoeren
Verdere informatie: "Besturingsspecifieke
machineparameters", Pagina 166
Bij IP-adres / DHCP het IP-adres (eth0) of de
host-naam van de machine invoeren
Op de knop Controleren klikken
StateMonitor controleert de netwerkverbinding
voor de machine.
Verdere informatie: "Netwerkverbinding
controleren", Pagina 114
Wanneer u beschikt over een afbeelding van uw
machine, op de knop Afbeelding laden klikken
In Windows Explorer het afbeeldingenbestand
selecteren
StateMonitor laadt de geselecteerde afbeelding
in het scherm.
Op de knop Machine aanmaken klikken
De machine wordt in de machinelijst opgeslagen.
Vinkje plaatsen in de kolom Actief
Aangemaakte machine in de machinelijst
selecteren
StateMonitor markeert de machine.
Op de knop Machine opslaan klikken
De machine is in het menu Machinepark
zichtbaar.
Wanneer u in de kolom Actief geen vinkje plaatst,
toont StateMonitor de machine niet in het menu
Machinepark.
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Netwerkverbinding controleren
Wanneer het controleren van de netwerkverbinding niet
succesvol is, krijgt u de volgende foutmelding:
"Ongeldig IP-adres"
Wanneer de netwerkverbinding niet wordt opgebouwd, controleert
u:
Of het juiste IP-adres van de machine is ingevoerd
Of de server of pc waarop StateMonitor is geïnstalleerd met het
lokale bedrijfsnetwerk verbonden is
Of de machine met het lokale bedrijfsnetwerk verbonden is
Verdere informatie: "Aansluiting op netwerk", Pagina 137
Zodra een netwerkverbinding tussen de machine en StateMonitor
bestaat, stuurt de besturing het SIK-nummer en de softwareversie
van de NC-software naar StateMonitor.
StateMonitor voert het SIK-nummer en de NC-software in de
desbetreffende kolommen van de overzichtstabel in.
Details over de kolom Verbindingsstatus
In de kolom Verbindingsstatus van de machinelijst toont
StateMonitor voor elke machine de huidige verbindingsstatus.
De volgende verbindingsstatussen zijn mogelijk:
Verbindingsstatus

Oorzaak

Verbinding met succes tot stand gebracht

Machine is met StateMonitor verbonden

Automatische verbindingsopbouw

Verbindingsopbouw draait

Geen verbinding - activeren nodig

Verbinding afgebroken
Indien de verbinding driemaal binnen vijf minuten verbroken is,
wordt geen nieuwe poging ondernomen om de verbinding tot
stand te brengen (instabiel netwerk)

Verbinding verbroken

Geen verbinding tussen machine en StateMonitor
Machine is in StateMonitor gedeactiveerd
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Achter de verbindingsstatus toont StateMonitor tussen vierkante
haakjes de bijbehorende DNC-statusmelding.
De volgende DNC-statusmeldingen zijn mogelijk:
DNC-statusmelding

Betekenis

Oorzaak

DNC STATE NOT INITIALIZED

Machine bevindt zich in de begintoestand
Machine is nog niet geïnitialiseerd

Nog geen verbinding tot stand
gebracht

DNC STATE HOST IS NOT AVAILABLE

Machine is via PING niet bereikbaar

Machine is uitgeschakeld of van het
netwerk losgekoppeld

DNC STATE HOST IS AVAILABLE

Machine is via PING bereikbaar

Machine start, NC start, DNC reeds
beschikbaar

DNC STATE DNC IS AVAILABLE

DNC is beschikbaar

Machine start, NC en DNC zijn nog
niet gestart

DNC STATE WAITING PERMISSION

Wachten op autorisatie

Client wacht op autorisatie voor
Externe toegang

DNC STATE MACHINE IS BOOTED

Machine is gestart
NC-software is geladen, PLC is nog
niet vertaald

Machine is gestart en wacht op
bevestiging van de stroomonderbreking met CE

DNC STATE MACHINE IS INITIALIZING

Machine wordt geïnitialiseerd

PLC wordt vertaald

DNC STATE MACHINE IS AVAILABLE

Machine is volledig gestart en
bedrijfsgereed

Machine is bedrijfsgereed, alle DNCfuncties zijn beschikbaar

DNC STATE MACHINE IS SHUTTING
DOWN

Machine wordt uitgeschakeld

Uitschakelen van de machine is
gestart

DNC STATE DNC IS STOPPED

Machine wordt uitgeschakeld, DNC
is gestopt

DNC is tijdens het uitschakelen
beëindigd

DNC STATE HOST IS STOPPED

Machine is uitgeschakeld

Verbinding verbroken
machine is afgesloten en niet meer
bereikbaar

DNC STATE NO PERMISSION

Geen autorisatie

Externe toegang is geblokkeerd
(MOD-functie)
Autorisatie-aanvraag voor Externe
toegang is geweigerd
Autorisatie-aanvraag voor Externe
toegang is actief, maar wordt niet
bevestigd
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Verbindingsproblemen verhelpen
Als de verbinding binnen 5 minuten driemaal verbroken wordt,
duidt dit op een instabiel netwerk. In dit geval worden geen
verdere pogingen ondernomen om de verbinding tot stand te
brengen. StateMonitor toont de verbindingsstatus
Geen verbinding - activeren nodig
.
Om de verbinding opnieuw tot stand te brengen, gaat u als volgt te
werk:
Machine deactiveren
Op de knop Machine opslaan klikken
Machine weer activeren
Op de knop Machine opslaan klikken
StateMonitor probeert opnieuw om de verbinding tot stand te
brengen.
Wanneer een client een autorisatie-aanvraag voor Externe toegang
indient, verschijnt op de besturing het hiernaast getoonde aparte
venster.
Details over de kolom Foutmelding
In de kolom Foutmelding van de machinelijst toont StateMonitor bij
verbindingsproblemen een DNC-foutmelding.
De volgende DNC-foutmeldingen zijn mogelijk:
DNC-foutmelding

Betekenis

Oorzaak

DNC_E_DNC_PROHIBITED

DNC geblokkeerd

Externe toegang is geblokkeerd
(MOD-functie)
Autorisatie-aanvraag voor Externe
toegang is geweigerd

DNC_E_FAIL

DNC mislukt

Firewall is geblokkeerd

DNC_E_OPTION_NOT_AVAILABLE

DNC-optie niet beschikbaar

Optie #18 HEIDENHAIN DNC is niet
beschikbaar

DNC_E_NOT_POS_NOW

DNC momenteel niet mogelijk

DNC-verbinding op dit moment niet
mogelijk (bijv. wanneer een machine
juist wordt uitgezet)

DNC32_E_NOT_CONN

Geen verbinding met de machine

Machine is uitgeschakeld of niet
met het netwerk verbonden

TIMEOUT

Tijdsoverschrijding binnen het
netwerk

StateMonitor heeft een aanvraag
verzonden, maar de besturing
antwoordt niet (verbinding controleren)
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Machine bewerken
Om in StateMonitor de gegevens van een machine te wijzigen,
gaat u als volgt te werk:
Naar het menu Instellingen gaan
Submenu Machines selecteren
Machine in de machinelijst selecteren
StateMonitor laadt de gegevens in de
invoervelden.
Gegevens wijz.
Op de knop Machine opslaan klikken
StateMonitor slaat de machine met de
gewijzigde gegevens op.
Machine verwijderen
Om in StateMonitor een machine te wissen, gaat u als volgt te
werk:
Naar het menu Instellingen gaan
Submenu Machines selecteren
Machine in de machinelijst selecteren
Op de knop Machine verwijderen klikken
StateMonitor wist de geselecteerde machine uit
de lijst.
De machine is in het menu Machinepark niet
langer zichtbaar.
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9.5

Submenu Machinetoewijzing

In het submenu Machinetoewijzing kunt u aan de afzonderlijke
gebruikers de machines toewijzen die voor hen zichtbaar moeten
zijn.
Deze functie is alleen toegankelijk voor gebruikers met
administrator-rechten.
Om aan een gebruiker geselecteerde machines toe te wijzen,
gaat u als volgt te werk:
Naar het menu Instellingen gaan
Submenu Machinetoewijzing selecteren
Vinkje bij Gebruiker machinetoewijzing
activeren zetten
In het vervolgkeuzemenu Gebruiker selecteren
Onder Alle machines de machine selecteren die
u aan de geselecteerde gebruiker wilt toewijzen
Als alternatief bij meervoudige selectie de Ctrltoets indrukken en machines selecteren
Op de knop pijl naar rechts klikken
StateMonitor wijst de machines aan de
geselecteerde gebruiker toe en voert ze onder
Toegewezen machines in.
Op de knop Opslaan klikken
Om een toewijzing op te heffen, gaat u als volgt te werk:
Toegewezen machine selecteren
Op de knop pijl naar links klikken
StateMonitor schuift de geselecteerde machine
terug onder Alle machines.
Op de knop Opslaan klikken
Om aan een gebruiker alle machines toe te wijzen, gaat u als volgt
te werk:
Op de knop twee pijlen naar rechts klikken
StateMonitor schuift alle machines onder
Toegewezen machines.
Op de knop Opslaan klikken
Wanneer er geen vinkje bij Gebruiker
machinetoewijzing activeren is geplaatst, zien alle
gebruikers alle geactiveerde machines.
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9.6

Submenu Machinetoestanden/
opdrachttoestanden

In het submenu Machinetoestanden/opdrachttoestanden kunt
u specificaties (subcategorieën) aanmaken die een status nader
beschrijven. De specificaties kunt u in het menu Machinepark aan
een machine of een opdracht toewijzen. Toegewezen specificaties
verschijnen in het menu Evaluaties
Machinetoestanden
De volgende machinetoestanden kunnen zich voordoen:
Kleurcode

Toestand

Uitleg

Productief (aanzet en
ijlgang OVR >= 100%)

Machine is productief.
De potentiometers voor
aanzet en ijlgang zijn op
100% of meer ingesteld.

Productief (aanzet en
ijlgang OVR < 100%)

Machine is productief.
De potentiometers voor
aanzet en ijlgang zijn
op minder dan 100%
ingesteld.

In orde, maar niet
productief

Machine is bedrijfsgereed
maar niet productief

Donkergroen

Lichtgroen

geel
Niet bedrijfsgereed
Rood

Machine is niet
bedrijfsgereed
De noodstop is
geactiveerd
Foutmeldingen staan
klaar

Wachttijd

Kan een gele of een
donkergrijze machinetoestand vervangen en
nauwkeuriger specificeren

Machine niet in
gebruik

Machine is uitgeschakeld

Lichtgrijs

Donkergrijs
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Opdrachttoestanden (software-optie)
De volgende opdrachttoestanden kunnen optreden:
Aangemaakt
Toegewezen
Geblokkeerd/wijziging
Gestart
Instellen
Produceren
Onderbroken
Beëindigd

Toestanden specificeren
Om een toestand te specificeren of om een andere specificatie te
kunnen toevoegen, gaat u als volgt te werk:
Naar het menu Instellingen gaan
Submenu Machinetoestanden/
opdrachttoestanden selecteren
Op de te specificeren toestand klikken
StateMonitor opent onder de geselecteerde
toestand een invoervenster.
Extra aanduiding (specificatie) invoeren
Op de knop Nieuw klikken
StateMonitor voert de nieuwe specificatie in een
lijst in via het invoervenster.
Nieuwe speciale functies kunnen in het menu Machinepark
aan een machinetoestand of een opdrachttoestand worden
toegewezen.
Verdere informatie: "Submenu Machinetoestanden bewerken",
Pagina 63
Verdere informatie: "Submenu Opdrachtterminal (software-optie)",
Pagina 66
Volgorde van de specificatie wijzigen
Door te klikken op de pijltoetsen kunt u de volgorde van de specificaties wijzigen.
Op de pijl omhoog klikken
StateMonitor schuift de specificatie in de lijst één
positie omhoog.
Op de pijl omlaag klikken
StateMonitor schuift de specificatie in de lijst één
positie omlaag.
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Specificatie wissen
Om een specificatie te wissen, gaat u als volgt te werk:
Op het prullenmandpictogram klikken
StateMonitor wist de specificatie uit de lijst.
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9.7

Submenu Messenger-instellingen

In het submenu Messenger-instellingen voert u de
verbindingsgegevens in voor de e-mailserver die de berichten naar
de gebruiker stuurt.
Voorwaarde: e-mailserver
Om de Messenger-instellingen uit te voeren, gaat u als volgt te
werk:
Naar het menu Instellingen gaan
Submenu Messenger-instellingen selecteren
Verbindingsparameter invoeren
Op de knop Opslaan klikken
StateMonitor slaat de configuratie van de
verbinding met de SMTP-server op.
De volgende parameters zijn beschikbaar:
Parameter

Verklaring

Server

Servernaam van de e-mailserver

User

Gebruikersnaam van de SMTP-gebruiker
Evt. bij e-mailprovider opvragen

Password

Wachtwoord van de SMTP-gebruiker
Evt. bij e-mailprovider opvragen

Verbindingsveiligheid

Type codering van de communicatie,
afhankelijk van de instelling van de e-mailprovider:
None:
communicatie ongecodeerd
STARTTLS:
communicatie begint niet-versleuteld
tot e-mailserver een transportcodering
aanbiedt. Pas dan wordt een gecodeerde
communicatie opgebouwd
SSL/TLS:
communicatie volledig gecodeerd

Port

SMTP-poort voor communicatie, afhankelijk
van de gekozen Verbindingsveiligheid:
25 voor None
587 voor STARTTLS
465 voor SSL/TLS
HEIDENHAIN adviseert ter bescherming van de
verzonden gegevens een versleutelde verbinding te
selecteren.
Raadpleeg zo nodig een IT-specialist.
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9.8

Submenu Back-up

Automatisch opslaan en wissen van gegevens
Standaard slaat StateMonitor alle gegevens continu op, totdat het
geheugen vol is. Dan ontvangt de beheerder een desbetreffende
melding.
Om regelmatig opslagcapaciteit vrij te geven, kunt u bepalen hoe
lang historische gegevens worden opgeslagen. Daarvoor moet het
gewenste aantal dagen worden ingevoerd. Gegevens die ouder
zijn, worden door StateMonitor automatisch gewist.
Ga als volgt te werk om het automatisch wissen van gegevens te
configureren:
Naar het menu Instellingen gaan
Submenu Back-up selecteren
In het invoerveld Aantal dagen ... staat
standaard de waarde 0: StateMonitor slaat de
gegevens continu op totdat het geheugen vol is.
In het invoerveld Aantal dagen ... het gewenste
aantal dagen invoeren dat wordt opgeslagen,
bijvoorbeeld 365 (1 jaar)
Op de knop Opslaan klikken
StateMonitor wist regelmatig alle gegevens die
ouder zijn dan 365 dagen.
HEIDENHAIN adviseert om onafhankelijk van de
automatische opslagprocessen van StateMonitor
dagelijks een back-up op de server of pc uit te voeren.
Zo kunt u grotere gegevensverliezen in geval van
storingen voorkomen.
U hebt twee mogelijkheden om de back-up van StateMonitorgegevens in CSV-formaat op uw server of pc uit te voeren:
Automatisch (bijv. dagelijks om 10:00 uur)
Handbediening
Automatische back-up
Om ervoor te zorgen dat StateMonitor de automatische back-up
zelfstandig uitvoert, gaat u als volgt te werk:
Naar het menu Instellingen gaan
Submenu Back-up selecteren
In het invoerveld Pad voor het opslaan van
de back-up het gewenste pad opgeven waar
StateMonitor de back-up moet opslaan, bijv. een
server-station:
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor
\back-up
Tijd voor het opslaan van de back-up
selecteren, bijv. 10:00
Op de knop Maken klikken
StateMonitor slaat de gegevens elke dag om
10:00 uur in het opgegeven pad op.
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Handmatige back-up
Om een handmatige back-up uit te voeren, gaat u als volgt te werk:
Naar het menu Instellingen gaan
Submenu Back-up selecteren
Op de knop CSV-bestanden exporteren klikken
Op het beeldscherm verschijnt een apart venster
voor selectie van de opslaglocatie.
Opslaglocatie selecteren
Op de knop Opslaan klikken
StateMonitor slaat het back-upbestand op de
geselecteerde opslaglocatie op.
Het back-upbestand is een zip-bestand dat twee CSV-bestanden
bevat:
MachineDate.csv
MachineStateHistory.csv
De beide CSV-bestanden niet hernoemen!

Database handmatig terugzetten
Wanneer de database van StateMonitor onherstelbaar beschadigd
is, moet u de database handmatig terugzetten.
Ga als volgt te werk om de database handmatig terug te zetten:
Onder C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\geg\backup uit de directory met de gewenste datum de map tncsmdb
kopiëren
Map tncsmdb in de directory C:\ProgramData\HEIDENHAIN
\StateMonitor\dat invoegen (aanwezige map eventueel
overschrijven)
Na het terugzetten van de gegevens moet u
StateMonitor eventueel opnieuw starten.
Wanneer u de map tncsmdb in de directory
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat wist, maakt
StateMonitor bij de volgende herstart een nieuwe, lege database
aan.

AANWIJZING
Let op: gegevensverlies mogelijk!
Wanneer u geen back-up van de database hebt gemaakt en de
actuele database in de directory C:\ProgramData\HEIDENHAIN
\StateMonitor\datwist, gaan alle eerdere gegevens, bijv.
machinegegevens, gebruikersgegevens etc. verloren.
Database regelmatig opslaan
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Download logbestand
Wanneer u contact opneemt met de HEIDENHAIN-service, hebt u
eventueel het logbestand van StateMonitor nodig.
Om het logbestand te genereren, gaat u als volgt te werk:
Naar het menu Instellingen gaan
Submenu Back-up selecteren
Op de knop Download logbestand klikken
Op het beeldscherm verschijnt een apart venster
voor selectie van de opslaglocatie.
Opslaglocatie selecteren
Op de knop Opslaan klikken
StateMonitor slaat het logbestand op de
geselecteerde opslaglocatie op.
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9.9

Submenu Systeemtaal

In het submenu Systeemtaal kunt u de globale taalkeuze voor
StateMonitor vinden.
Deze functie is alleen toegankelijk voor gebruikers met
administrator-rechten.
Om de systeemtaal in StateMonitor in te stellen, gaat u als volgt te
werk:
Naar het menu Instellingen gaan
Submenu Systeemtaal selecteren
Op het beeldscherm verschijnt het venster voor
wijziging van de taalinstellingen.
Gewenste taal uit de lijst selecteren
Op de knop Wijziging opslaan klikken
Aanwijzingen:
Voor de wijziging van de taal in StateMonitor is geen
herstart van de software vereist
In het submenu Gebruikersinstellingen kan elke
gebruiker de taal afzonderlijk voor zichzelf wijzigen,
zonder dat dit de globale taalinstelling beïnvloedt
De taalinstelling in het submenu
Gebruikersinstellingen heeft in de weergave
voorrang vóór de globale taalinstelling
Bij een nieuw gecreëerde gebruiker komt de
taalinstelling overeen met de systeemtaal, totdat de
gebruiker een andere taal kiest
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9.10 Submenu Externe Reporting DB
Een DB (database) voor externe rapportage kan opgeslagen
StateMonitor-gegevens uitlezen en worden geanalyseerd voor
een bedrijfsanalyse. StateMonitor ondersteunt Apache Derby en
Microsoft SQL Server als databasesystemen.
StateMonitor schrijft geen History-gegevens uit de
StateMonitor-database in de externe database.
Op deze manier kunt u de machinegegevens van StateMonitor voor
de volgende doeleinden gebruiken:
Correlatie met gegevens uit ERP- en MES-systemen
Beschikbaar stellen van gegevens voor OEE-software
Visualisatie van machinetoestanden in eigen software
Deze functie is alleen toegankelijk voor gebruikers met
administrator-rechten.
Voorwaarde: server met databasesysteem (Apache Derby of
Microsoft SQL Server)
Ga als volgt te werk om een externe database te koppelen:
Naar het menu Instellingen gaan
Submenu Externe Reporting DB selecteren
In het uitklapmenu Database het gebruikte
databasesysteem selecteren
Afhankelijk van het gebruikte databasesysteem
verbindingsparameters invoeren
Eventueel op de knop Test klikken om de
verbinding met de externe database te testen
Op de knop Opslaan klikken
StateMonitor slaat de configuratie van de
verbinding met de externe database op.
StateMonitor legt bij de eerste verbindingsopbouw de volgende
tabellen in de database aan:
MACHINE
MACHINE_ALARM
MACHINE_MESSAGE
MACHINE_STATE_HISTORY
PROGRAM_HISTORY
JOB
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Parameters voor Apache Derby
Wanneer u als database Derby selecteert, kunt u de volgende
parameters gebruiken:
Parameter

Verklaring

Databasehost

IP-adres of domeinnaam van de
databaseserver

Databasepoort

Poortnummer, 0 t/m 65536
Invoer niet verplicht

Databasenaam

Individuele invoer

Databasegebruiker

Individuele invoer

Databasewachtwoord

Individuele invoer

Parameters voor Microsoft SQL Server
Wanneer u als database Microsoft SQL Server selecteert, kunt u
de volgende parameters gebruiken:
Parameter

Verklaring

Databasehost

IP-adres of domeinnaam van de
databaseserver

Databasepoort

Poortnummer, 0 t/m 65536
Invoer niet verplicht

Instantienaam

Individuele invoer

Databasenaam

Individuele invoer

Windows-verificatie

Inschakelen/uitschakelen

Databasegebruiker

Invoer alleen vereist wanneer
Windows-verificatie gedeactiveerd is

Databasewachtwoord

Invoer alleen vereist wanneer
Windows-verificatie gedeactiveerd is
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9.11 Het submenu Info
In het submenu Info vindt u de Licentie-informatie en de
juridische opmerkingen ten aanzien van de software.
StateMonitor toont de volgende informatie:
StateMonitor-versie
HEIDENHAIN-DNC-versie
StateMonitor-licentie
Licentievoorwaarden
Tabel met open-source-licentieaanwijzingen
Verdere informatie: "Functies in tabellen en diagrammen",
Pagina 42
Ga als volgt te werk om naar het submenu Info te gaan:
Naar het menu Instellingen gaan
Submenu Info selecteren
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10.1 Software-opties en licenties
De functionaliteit van StateMonitor kan met extra software-opties
worden uitgebreid.
Licenties voor software-opties kunt u via de HEIDENHAIN-verkoop
verkrijgen. U krijgt dan een licentiesleutel waarmee u de softwareoptie op de dongle activeert.
De volgende software-opties zijn beschikbaar:
Optie

Functie-uitbreiding

ID

1

5 extra machinebesturingen

1220884-01

2

Modbus-interface

1268670-01

3

OPC UA interface

1268673-01

4

Opdrachtterminal

1268674-01

5

MTConnect-interface

1268675-01
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10.2 Licentie opvragen
U kunt een licentie onder vermelding van het serienummer
bij HEIDENHAIN aanschaffen. Dit serienummer vindt u in het
submenu Info.
Ga als volgt te werk om naar het submenu Info te gaan:
Naar het menu Instellingen gaan
Submenu Info selecteren
Er wordt een overzicht getoond
Programmaversie en serienummer worden
weergegeven
Contact opnemen met HEIDENHAINservicevestiging en onder vermelding van
het weergegeven serienummer een licentie
aanvragen
De licentie wordt door de
HEIDENHAIN-servicevestiging gegenereerd en
via e-mail doorgegeven
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10.3 Licentie vrijschakelen
Om de licentie vrij te schakelen, moet de nieuwe licentie op uw
dongle worden vrijgeschakeld.
De procedure voor de vrijschakeling is afhankelijk van uw
configuratie:
Online: de server of pc waarop de StateMonitor-toepassing is
geïnstalleerd heeft toegang tot internet.
U kunt de licentie direct uitschakelen via uw dongle.
Verdere informatie: "Licentie vrijschakelen (online)",
Pagina 134
Offline: de server of pc waarop de StateMonitor-toepassing is
geïnstalleerd, heeft geen toegang tot internet.
U moet eerst een aanvraagbestand genereren en naar een
pc met toegang tot internet overdragen. Dit aanvraagbestand
kunt u dan met uw licentie vrijschakelen. Het met de licentie
gegenereerde updatebestand moet u dan weer op de server
of pc waarop de StateMonitor-toepassing is geïnstalleerd,
overdragen en daar de licentie activeren.
Verdere informatie: "Licentie vrijschakelen (offline)",
Pagina 135

Licentie vrijschakelen (online)
Ga als volgt te werk om de licentie op uw dongle online vrij te
schakelen:
Op de server of pc waarop StateMonitor is geïnstalleerd, de
website met de volgende URL oproepen:
www.lc.codemeter.com/54077-02/depot
of
Op de knop Update van licentie klikken
Het licentieportaal voor StateMonitor wordt getoond.
Licentiesleutel (WIBU-Ticket) uit de e-mail in het veld WIBUTicket kopiëren
Op de knop Verder klikken
De pagina met een licentie-overzicht wordt weergegeven.
Op de knop Licentie activeren klikken
De pagina Available Licenses wordt weergegeven.
Op de knop Activate Selected Licenses Now klikken en de
instructies op de pagina volgen
De licentie voor vijf extra machinebesturingen wordt op uw
dongle vrijgeschakeld.
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Licentie vrijschakelen (offline)
Ga als volgt te werk om het licentiebeheerbestand te maken:
Op de server of pc waarop StateMonitor is geïnstalleerd,
CodeMeter Control Center oproepen
Op de knop Update van licentie klikken
De CmFAS-wizard wordt weergegeven.
Op de optie Licentiebeheer klikken en op de knop Verder
klikken
De optie Bestaande licentie uitbreiden en op de knop Verder
klikken
Op optie DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH klikken en op de
knop Verder klikken
Gewenste bestandsnaam incl. pad invoeren en op de knop
Toepassen klikken
Het licentiebeheerbestand wordt op de aangegeven
opslaglocatie aangemaakt.
De datum van het licentiebeheerbestand op de pc met
internettoegang overbrengen (bijv. met USB-stick)
Ga als volgt te werk om het licentieactualiseringbestand aan te
maken:
Website met de volgende URL oproepen:
www.lc.codemeter.com/54077-02/depot
Het licentieportaal voor StateMonitor wordt getoond.
Licentiesleutel (WIBU-Ticket) uit de e-mail in het veld WIBUTicket kopiëren
Op de knop Verder klikken
De pagina met een licentie-overzicht wordt weergegeven.
Op de knop Licentie activeren klikken
Op de knop Offline license transfer klikken en de instructies op
de pagina volgen
Het licentieactualiseringbestand wordt aangemaakt.
Licentieactualiseringbestand overbrengen op server of pc
waarop StateMonitor is geïnstalleerd (bijv. met USB-stick)
Ga als volgt te werk om het licentieactualiseringbestand te
activeren:
Op de server of pc waarop StateMonitor is geïnstalleerd,
CodeMeter controlecentrum oproepen
Op de knop Update van licentie klikken
De CmFAS-wizard wordt weergegeven.
Op de optie Licentiebeheer klikken en op de knop Verder
klikken
Bestandsnaam incl. pad van het licentiebestand invoeren en op
de knop Toepassen klikken
Het licentieactualiseringsbestand wordt geïmporteerd.
De licentie voor vijf extra machinebesturingen wordt op uw
dongle vrijgeschakeld.
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11.1

SIK-menu

De SIK (System Identification Key) bevat de NC-softwarelicentie
voor het vrijschakelen van regelcircuits en software-opties.
Door middel van het SIK-nummer krijgt de besturing een unieke
aanduiding.
Controleer eerst in het SIK-menu van uw besturing of optie #18 is
vrijgeschakeld.
Werkwijze iTNC 530:
Werkstand Programmeren/bewerken
selecteren
Toets MOD indrukken
Sleutelgetal SIK invoeren
ENT-toets indrukken
De TNC toont op het beeldscherm het SIK-menu.
Wanneer een vinkje bij optie #18 is geplaatst, is de HEIDENHAINDNC-interface op uw besturing vrijgeschakeld.
Wanneer geen vinkje bij optie #18 is geplaatst, moet u optie #18
laten vrijschakelen.
Verdere informatie: "Vrijschakeling van optie #18", Pagina 140
Voor de vrijgave van een optie hebt u het SIK-nummer
van uw besturing nodig. U vindt het SIK-nummer
in het SIK-menu onder SIK-informatie in het veld
Identifier (SIK-ID).
Werkwijze TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128:
Werkstand Programmeren selecteren
Toets MOD indrukken
Sleutelgetal SIK invoeren
ENT-toets indrukken
De TNC toont op het beeldscherm het SIK-menu.
Wanneer een vinkje bij optie #18 is geplaatst, is de HEIDENHAINDNC-interface op uw besturing vrijgeschakeld.
Wanneer geen vinkje bij optie #18 is geplaatst, moet u optie #18
laten vrijschakelen.
Verdere informatie: "Vrijschakeling van optie #18", Pagina 140
Voor de vrijgave van een optie hebt u het SIK-nummer
van uw besturing nodig. U vindt het SIK-nummer
in het SIK-menu onder SIK-informatie in het veld
Serial No. (SN).
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Werkwijze CNC PILOT 640 / MANUALplus 620:
Werkstand Organisatie selecteren
Op softkey Sleutel drukken
Sleutelgetal SIK invoeren
Met OK bevestigen
De besturing gaat naar de subwerkstand
Machineparam. programmeren en toont het SIKmenu.
Wanneer een vinkje bij optie #18 is geplaatst, is de HEIDENHAINDNC-interface op uw besturing vrijgeschakeld.
Wanneer geen vinkje bij optie #18 is geplaatst, moet u optie #18
laten vrijschakelen.
Verdere informatie: "Vrijschakeling van optie #18", Pagina 140
Voor de vrijgave van een optie hebt u het SIK-nummer
van uw besturing nodig. U vindt het SIK-nummer
in het SIK-menu onder SIK-informatie in het veld
Serial No. (SN).
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11.2

Vrijschakeling van optie #18

Optie #18 is op de HEIDENHAIN-besturingen vanaf de volgende
softwareversies beschikbaar:
Besturing

vanaf softwareversie

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

Met optie #18 wordt de HEIDENHAIN-DNC-interface vrijgegeven.
DNC staat voor Distributed Numerical Control en betekent
integratie van computergestuurde gereedschapsmachines
(CNC-machines) in een computernetwerk.
Vrijschakeling gedurende 90 dagen op proef
Om optie #18 gedurende een proefperiode van 90 dagen te laten
vrijschakelen, gaat u als volgt te werk:
SIK-nummer van de besturing noteren
Verdere informatie: "SIK-menu", Pagina 138
Contact opnemen met HEIDENHAIN-service:
per e-mail aan het adres service.nc-pgm@heidenhain.de
Als alternatief telefonisch op +49 8669 31-3103
Bij vermelding van uw SIK-nummer ontvangt u het benodigde
sleutelgetal voor vrijschakeling van de gewenste optie
gedurende een proefperiode van 90 dagen.
Aanwijzingen:
Een gratis vrijschakeling van afzonderlijke opties op
proef is eenmalig mogelijk gedurende 90 dagen,
daarna is vrijschakeling uitsluitend tegen betaling
mogelijk
Een gratis vrijgave van optie #18 op proef is bij
de iTNC 530 pas vanaf softwareversie 34049x-04
mogelijk
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Tegen betaling verkrijgbare vrijschakeling (onbegrensd)
Om optie #18 aan te schaffen en onbegrensd te laten vrijschakelen,
gaat u als volgt te werk:
Contact opnemen met HEIDENHAIN:
Per e-mail aan info@heidenhain.de
Als alternatief via het contactformulier op de homepage:
www.heidenhain.nl
Als alternatief via het HEIDENHAIN-portaal ongecodeerde
tekst: www.klartext-portal.de
In elk geval vermelden:
Het SIK-nummer van uw besturing
Uw contactgegevens
Uw telefoonnummer voor eventuele vragen
De verantwoordelijke afdeling neemt direct contact met u op.
U krijgt een vrijschakelcode met 5 posities.
Werkwijze
Wanneer u de vrijschakelcode hebt ontvangen, gaat u als volgt te
werk:
SIK-menu openen
Verdere informatie: "SIK-menu", Pagina 138
Cursor op optie #18 plaatsen
Op softkey SET OPTION drukken
Er verschijnt een apart venster voor de invoer van
de vrijschakelcode.
Vrijschakelcode invoeren
Met OK bevestigen
Optie #18 is op de besturing vrijgeschakeld en in
het SIK-menu geactiveerd.
Evt. besturing opnieuw opstarten

HEIDENHAIN | Bedieningshandleiding| StateMonitor | 10/2018

141

11

Aansluiting op netwerk | Aansluiting op netwerk

11.3

Aansluiting op netwerk

Om StateMonitor te kunnen gebruiken, moeten de
machinebesturingen op het netwerk aangesloten zijn.
De HEIDENHAIN-besturingen zijn standaard met een Ethernetkaart uitgerust. Hiermee kunt u de besturingen als client in uw
netwerk integreren.
Laat de besturingen configureren door een
netwerkspecialist.
Bij iTNC 530 met softwareversie vóór 34049x-05:
Wanneer u het IP-adres van de TNC wijzigt, voert de
besturing een automatische herstart uit.

Aansluiting op het netwerk via vaste IP-adressen
Wanneer u de IP-adressen niet dynamisch van een DHCP-server
ontvangt, voert u vaste IP-adressen binnen een subnet in de
interfaceconfiguraties van de besturingen in.
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iTNC 530 vanaf softwareversie 34049x-04 (HEROS 4)
Om de besturing via een vast IP-adres in het bedrijfsnetwerk te
integreren, gaat u als volgt te werk:
Werkstand Programmeren/bewerken
selecteren
Toets MOD indrukken
Sleutelgetal NET123 invoeren
ENT-toets indrukken
Op softkey DEFINE NET drukken
De besturing toont het hoofdbeeldscherm voor
de netwerkconfiguratie.
De volgende informatie in de kolommen
invoeren:
Instelling

Betekenis

Invoer

ADDRESS

IP-adres van de besturing invoeren

Vier door een punt gescheiden getalwaarden
bijv. 160.1.180.20

MASK

SUBNET MASK dient om onderscheid te
maken tussen de net-ID en host-ID van het
netwerk.

Vier door een punt gescheiden getalwaarden,
waarde bij de netwerkspecialist opvragen
bijv. 255.255.0.0

BROADCAST

Het Broadcast-adres van de besturing is
alleen vereist wanneer u van de standaardinstelling afwijkt. De standaardinstelling
wordt gevormd door de netwerk- en hostID, waarbij alle bits op 1 zijn ingesteld.

bijv. 160.1.255.255

ROUTER

Internet-adres van uw default-routers.
Deze invoer is alleen noodzakelijk wanneer
uw netwerk uit meerdere subnetten is
opgebouwd.

Vier door een punt gescheiden getalwaarden,
waarde bij de netwerkspecialist opvragen
bijv. 160.1.0.2

HOST

Naam waaronder de TNC zich bij het
netwerk aanmeldt

bijv. iTNC530_machine1

DOMAIN

Naam van het domein van uw bedrijfsnetwerk

Evt. opvragen bij de netwerkspecialist

NAMESERVER

Netwerkadres van de domeinserver

Evt. opvragen bij de netwerkspecialist

Meer informatie: gebruikershandboek HEIDENHAINdialoog in ongecodeerde taal iTNC 530
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ITNC 530 vanaf softwareversie 34049x-05 (HEROS 4)
Om de besturing via een vast IP-adres in het bedrijfsnetwerk te
integreren, gaat u als volgt te werk:
Werkstand Programmeren/bewerken
selecteren
Toets MOD indrukken
Sleutelgetal NET123 invoeren
ENT-toets indrukken
Op softkey DEFINE NET drukken
De besturing toont een apart venster voor
netwerkinstellingen.
Op knop Configureren drukken
De besturing toont een apart venster voor de
interfaceconfiguratie.
Informatie uit de volgende tabel in het aparte
venster invoeren
Op knop OK drukken

Instelling

Betekenis

Invoer

Status

interface actief

Vinkje moet geplaatst zijn

Naam:

Naam van de interface

(niet wijzigen)

Stekkerverbinding:

Aanduiding van de stekkerverbinding:
X26

(niet wijzigen)

IP-adres

IP-adres van de besturing

Optie IP-adres handmatig instellen activeren

Adres:

IP-adres van de besturing invoeren

Vier door een punt gescheiden getalwaarden,
bijv.160.1.180.20

Subnet mask

Het Subnet mask dient om onderscheid
te maken tussen de netwerk-ID en de
host-ID van het netwerk.
Subnet mask invoeren

Vier door een punt gescheiden getalwaarden,
bijv. 255.255.0.0
Waarde evt. opvragen bij de netwerkspecialist

Meer informatie: gebruikershandboek HEIDENHAINdialoog in ongecodeerde taal iTNC 530
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ITNC 530 vanaf softwareversie 60642x-04 (HEROS 5)
met HSCI
Om de besturing via een vast IP-adres in het bedrijfsnetwerk te
integreren, gaat u als volgt te werk:
Besturing via netwerkkabel met het lokale bedrijfsnetwerk
verbinden
Werkstand Programmeren/bewerken
selecteren
Toets MOD indrukken
Sleutelgetal NET123 invoeren
ENT-toets indrukken
Op softkey DEFINE NET drukken
De besturing toont een apart venster voor
netwerkinstellingen.
Op het tabblad Computernaam de
computernaam invoeren waarmee de besturing
in het bedrijfsnetwerk wordt weergegeven
Naar het tabblad Interfaces gaan
Interface selecteren (eth0)
Op knop Configureren drukken
De besturing toont een apart venster voor de
interfaceconfiguratie.
Op het tabblad Instellingen de informatie uit de
volgende tabel in het aparte venster invoeren
Op knop OK drukken

Instelling

Betekenis

Invoer

Status

interface actief

Vinkje moet geplaatst zijn

Naam:

Naam van de interface

(niet wijzigen)

Stekkerverbinding:

Aanduiding van de stekkerverbinding:
X26

(niet wijzigen)

IP-adres

IP-adres van de besturing

Optie IP-adres handmatig instellen activeren

Adres:

IP-adres van de besturing invoeren

Vier door een punt gescheiden getalwaarden,
bijv.160.1.180.20

Subnet mask

Het Subnet mask dient om onderscheid
te maken tussen de netwerk-ID en de
host-ID van het netwerk.
Subnet mask invoeren

Vier door een punt gescheiden getalwaarden,
bijv. 255.255.0.0
Waarde evt. opvragen bij de netwerkspecialist
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De besturing kan twee netwerkinterfaces hebben. Elke
netwerkinterface heeft een eigen IP-adres.
Als er twee netwerkinterfaces beschikbaar zijn, zijn deze bij
HEIDENHAIN-besturingen als volgt ingesteld:
X26: voor de integratie in het lokale bedrijfsnetwerk (koppeling
aan StateMonitor)
X116: alleen voor machine-intern gebruik
Raadpleeg uw machinehandboek!
De machinefabrikant kan van de door HEIDENHAIN
vooraf ingestelde toewijzing van de netwerkinterfaces
afwijken.

AANWIJZING
Let op, storing!
Wanneer u het IP-adres van de machine-interne interface
wijzigt, onderbreekt u de communicatie met andere
machinecomponenten en stelt u de besturing buiten bedrijf.
Instellingen voor de machine-intern gebruikte interface niet
veranderen
Meer informatie: gebruikershandboek HEIDENHAINdialoog in ongecodeerde taal iTNC 530
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TNC 620 softwareversie 34056x (HEROS 4) en TNC 320
softwareversie 34055x (HEROS 4)
Om de besturing via een vast IP-adres in het bedrijfsnetwerk te
integreren, gaat u als volgt te werk:
Besturing via netwerkkabel met het lokale bedrijfsnetwerk
verbinden
Werkstand Programmeren selecteren
Toets MOD indrukken
Sleutelgetal NET123 invoeren
softkey OK indrukken
Op toets Programmabeheer drukken
Softkey Netwerk indrukken
Op softkey Netwerk configureren drukken
De besturing toont een apart venster voor
netwerkinstelling.
Bij Hostnaam de computernaam invoeren
waarmee de besturing in het bedrijfsnetwerk
wordt weergegeven
Bij DHCP-ondersteuning NEE selecteren
ENT-toets indrukken
De besturing toont het aparte venster Netwerk
instellingen.
Informatie uit de volgende tabel in het aparte
venster invoeren
Op knop OK drukken
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Instelling

Betekenis

Invoer

IP-adres

IP-adres van de besturing

Vier door een punt gescheiden getalwaarden, bijv.160.1.180.20

Subnet mask

Het Subnet mask dient om onderscheid te
maken tussen de netwerk-ID en de host-ID
van het netwerk.
Subnet mask invoeren

Vier door een punt gescheiden getalwaarden, bijv. 255.255.0.0
Waarde evt. opvragen bij de netwerkspecialist

Broadcast

Het Broadcast-adres van de besturing is
alleen vereist wanneer u van de standaardinstelling afwijkt. De standaardinstelling
wordt gevormd door de netwerk- en hostID, waarbij alle bits op 1 zijn ingesteld.

bijv. 160.1.255.255

Router

Internet-adres van uw default-routers.
Deze invoer is alleen noodzakelijk wanneer
uw netwerk uit meerdere subnetten is
opgebouwd.

Vier door een punt gescheiden getalwaarden, bijv.160.1.0.2
Waarde evt. opvragen bij de netwerkspecialist

Wijzigingen in de netwerkinstellingen zorgen voor een
nieuwe start van de besturing.
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TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128 (HEROS 5)
Om de besturing via een vast IP-adres in het bedrijfsnetwerk te
integreren, gaat u als volgt te werk:
Besturing via netwerkkabel met het lokale bedrijfsnetwerk
verbinden
Werkstand Programmeren selecteren
Toets MOD indrukken
Sleutelgetal NET123 invoeren
Op de softkey OK drukken
Op toets Programmabeheer drukken
Op softkey NETWERK drukken
Op softkey NETWERK CONFIGUREREN drukken
De besturing toont een apart venster voor
netwerkinstellingen.
Op het tabblad Computernaam de
computernaam invoeren waarmee de besturing
in het bedrijfsnetwerk wordt weergegeven
Naar het tabblad Interfaces gaan
Interface selecteren (eth0)
Op knop Configureren drukken
De besturing toont een apart venster voor de
interfaceconfiguratie.
Informatie uit de volgende tabel in het aparte
venster invoeren
Op knop OK drukken

Instelling

Betekenis

Invoer

Status

interface actief

Vinkje moet geplaatst zijn

Naam:

Naam van de interface

(niet wijzigen)

Stekkerverbinding:

Aanduiding van de stekkerverbinding:
X26

(niet wijzigen)

IP-adres

IP-adres van de besturing

Optie IP-adres handmatig instellen activeren

Adres:

IP-adres van de besturing invoeren

Vier door een punt gescheiden getalwaarden,
bijv.160.1.180.20

Subnet mask

Het Subnet mask dient om onderscheid
te maken tussen de netwerk-ID en de
host-ID van het netwerk.
Subnet mask invoeren

Vier door een punt gescheiden getalwaarden,
bijv. 255.255.0.0
Waarde evt. opvragen bij de netwerkspecialist
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De besturing kan twee netwerkinterfaces hebben. Elke
netwerkinterface heeft een eigen IP-adres.
Als er twee netwerkinterfaces beschikbaar zijn, zijn deze bij
HEIDENHAIN-besturingen als volgt ingesteld:
X26: voor de integratie in het lokale bedrijfsnetwerk (koppeling
aan StateMonitor)
X116: alleen voor machine-intern gebruik
Raadpleeg uw machinehandboek!
De machinefabrikant kan van de door HEIDENHAIN
vooraf ingestelde toewijzing van de netwerkinterfaces
afwijken.

AANWIJZING
Let op, storing!
Wanneer u het IP-adres van de machine-interne interface
wijzigt, onderbreekt u de communicatie met andere
machinecomponenten en stelt u de besturing buiten bedrijf.
Instellingen voor de machine-intern gebruikte interface niet
veranderen
Meer informatie: gebruikershandboek Programmering
in ongecodeerde taal TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 /
TNC 128
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CNC PILOT 640 vanaf softwareversie 688946-01
(HEROS 5)
Om de besturing via een vast IP-adres in het bedrijfsnetwerk te
integreren, gaat u als volgt te werk:
Besturing via netwerkkabel met het lokale bedrijfsnetwerk
verbinden
Naar de werkstand Organisatie gaan
Op softkey Sleutel drukken
Sleutelgetal NET123 invoeren
Op knop OK drukken
Op softkey Transfer drukken
Op de softkey Verbindingen drukken
Op softkey Netwerk Config. drukken
De besturing toont een apart venster voor
netwerkinstellingen.
Op het tabblad Computernaam de
computernaam invoeren waarmee de besturing
in het bedrijfsnetwerk wordt weergegeven
Naar het tabblad Interfaces gaan
Interface selecteren (eth0)
Op knop Configureren drukken
De besturing toont een apart venster voor de
interfaceconfiguratie.
Informatie uit de volgende tabel in het aparte
venster invoeren
Op knop OK drukken

Instelling

Betekenis

Invoer

Status

interface actief

Vinkje moet geplaatst zijn

Naam:

Naam van de interface

(niet wijzigen)

Stekkerverbinding:

Aanduiding van de stekkerverbinding:
X26

(niet wijzigen)

IP-adres

IP-adres van de besturing

Optie IP-adres handmatig instellen activeren

Adres:

IP-adres van de besturing invoeren

Vier door een punt gescheiden getalwaarden,
bijv.160.1.180.20

Subnet mask

Het Subnet mask dient om onderscheid
te maken tussen de netwerk-ID en de
host-ID van het netwerk.
Subnet mask invoeren

Vier door een punt gescheiden getalwaarden,
bijv. 255.255.0.0
Waarde evt. opvragen bij de netwerkspecialist
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De besturing kan twee netwerkinterfaces hebben. Elke
netwerkinterface heeft een eigen IP-adres.
Als er twee netwerkinterfaces beschikbaar zijn, zijn deze bij
HEIDENHAIN-besturingen als volgt ingesteld:
X26: voor de integratie in het lokale bedrijfsnetwerk (koppeling
aan StateMonitor)
X116: alleen voor machine-intern gebruik
Raadpleeg uw machinehandboek!
De machinefabrikant kan van de door HEIDENHAIN
vooraf ingestelde toewijzing van de netwerkinterfaces
afwijken.

AANWIJZING
Let op, storing!
Wanneer u het IP-adres van de machine-interne interface
wijzigt, onderbreekt u de communicatie met andere
machinecomponenten en stelt u de besturing buiten bedrijf.
Instellingen voor de machine-intern gebruikte interface niet
veranderen
Meer informatie: gebruikershandboek CNC PILOT 640
vanaf softwareversie 68894x-04
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MANUALplus 620 vanaf softwareversie 548328-05 en
54843x-01 (HEROS 5)
Om de besturing via een vast IP-adres in het bedrijfsnetwerk te
integreren, gaat u als volgt te werk:
Besturing via netwerkkabel met het lokale bedrijfsnetwerk
verbinden
Naar de werkstand Organisatie gaan
Op softkey Sleutel drukken
Sleutelgetal NET123 invoeren
Op knop OK drukken
Op softkey Transfer drukken
Op de softkey Verbindingen drukken
Op de softkey Netwerk drukken
De besturing toont een apart venster voor
Netwerkverbinding.
Op softkey Config. drukken
De besturing toont een apart venster voor
Netwerkconfiguratie.
Informatie uit de volgende tabel in het aparte
venster invoeren
Op softkey Opslaan drukken
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Instelling

Betekenis

Invoer

Naam van besturing

Naam van de besturing waarmee deze
binnen het netwerk zichtbaar is

bijv. MANUALplus620

DHCP

OFF: de besturing heeft een vast IP-adres
binnen het netwerk.
ON: de besturing ontvangt gegevens
automatisch van een DHCP-server:
het IP-adres
het subnetmasker
de broadcast
de gateway

OFF

IP-adres

IP-adres van de besturing

Vier door een punt gescheiden getalwaarden, bijv. 192.168.000.000

Subnet mask

Het Subnet mask dient om onderscheid te
maken tussen de netwerk-ID en de host-ID
van het netwerk.
Subnet mask invoeren

Vier door een punt gescheiden getalwaarden, bijv. 255.255.255.0
Waarde evt. opvragen bij de netwerkspecialist

Broadcast

Het Broadcast-adres van de besturing is
alleen vereist wanneer u van de standaardinstelling afwijkt. De standaardinstelling
wordt gevormd door de netwerk- en hostID, waarbij alle bits op 1 zijn ingesteld.

Vier door een punt gescheiden getalwaarden, bijv. 255.255.255.0
Waarde evt. opvragen bij de netwerkspecialist

Router

Het IP-adres van de default-gateway is
alleen nodig wanneer u meer dan één
netwerk gebruikt.

Vier door een punt gescheiden getalwaarden, bijv. 192.168.000.254
Waarde evt. opvragen bij de netwerkspecialist

Meer informatie: gebruikershandboek
MANUALplus 620 vanaf softwareversie 548328-05 en
54843x-01
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Aansluiting op het netwerk via DHCP
Bij grote netwerken is de aansluiting van clients via DHCP
gebruikelijk.
DHCP staat voor Dynamic Host Configuration Protocol.
Met DHCP wordt een communicatieprotocol of internetprotocol
aangeduid dat de toewijzing van de netwerkconfiguratie aan de
clients door een server mogelijk maakt. De clients ontvangen
IP-adressen en andere parameters automatisch van een
DHCP-server.
Een client is een eindapparaat dat via een netwerk services van
een server opvraagt.
Een netwerk met meer clients dan beschikbare IP-adressen kan
met behulp van de DHCP-koppeling volstaan met minder IPadressen, omdat niet alle clients tegelijkertijd in het netwerk zijn
aangemeld. Zodoende blokkeren niet-aangemelde clients geen IPadressen. De beschikbare IP-adressen worden dynamisch aan de in
het netwerk aangemelde clients toegekend.
De DHCP-koppeling is een FCL-2-functie.
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ITNC 530 vanaf softwareversie 34049x-04 (HEROS 4)
Om de besturing via DHCP in het bedrijfsnetwerk te integreren,
gaat u als volgt te werk:
Werkstand Programmeren/bewerken
selecteren
Toets MOD indrukken
Sleutelgetal NET123 invoeren
ENT-toets indrukken
Op softkey DEFINE NET drukken
De besturing toont het hoofdbeeldscherm voor
de netwerkconfiguratie.
De volgende informatie in de kolommen
invoeren:
Instelling

Betekenis

Invoer

ADDRESS

De besturing ontvangt het IP-adres van een
DHCP-server.

DHCP

MASK

De besturing ontvangt het SUBNET MASK van
een DHCP-server.

(niets invoeren)

BROADCAST

De besturing ontvangt het Broadcast-adres van
een DHCP-server.

(niets invoeren)

ROUTER

Internet-adres van uw default-router

Deze invoer is alleen noodzakelijk wanneer
uw netwerk uit meerdere subnetten is
opgebouwd.

HOST

Naam waaronder de TNC zich bij het netwerk
aanmeldt

Computernaam invoeren

DOMAIN

Naam van het domein van uw bedrijfsnetwerk

DHCP

NAMESERVER

Dynamische toewijzing van het domainserver-netwerkadres

(niets invoeren)

Meer informatie: gebruikershandboek HEIDENHAINdialoog in ongecodeerde taal iTNC 530
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ITNC 530 vanaf softwareversie 34049x-05 (HEROS 4)
Om de besturing via DHCP in het bedrijfsnetwerk te integreren,
gaat u als volgt te werk:
Werkstand Programmeren/bewerken
selecteren
Toets MOD indrukken
Sleutelgetal NET123 invoeren
ENT-toets indrukken
Op softkey DEFINE NET drukken
De besturing toont een apart venster voor
netwerkinstellingen.
Op het tabblad Computernaam de
computernaam opgeven waarmee de besturing
in het bedrijfsnetwerk wordt weergegeven
Op het tabblad Interfaces op knop Configureren
drukken
De besturing toont een apart venster voor de
interfaceconfiguratie.
De volgende informatie in het aparte venster
invoeren:

Instelling

Betekenis

Invoer

Status

interface actief

Vinkje moet geplaatst zijn

Naam:

Naam van de interface

(niet wijzigen)

Stekkerverbinding:

Aanduiding van de stekkerverbinding: X26

(niet wijzigen)

IP-adres

IP-adres van de besturing

Optie IP-adres automatisch opvragen
(DHCP) activeren

Adres:

De besturing ontvangt het IP-adres automatisch van een DHCP-server.

Subnetmasker:

De besturing ontvangt het subnetmasker automatisch van een DHCP-server.

Meer informatie: gebruikershandboek HEIDENHAINdialoog in ongecodeerde taal iTNC 530

HEIDENHAIN | Bedieningshandleiding| StateMonitor | 10/2018

157

11

Aansluiting op netwerk | Aansluiting op netwerk

ITNC 530 vanaf softwareversie 60642x-04 (HEROS 5)
met HSCI
Om de besturing via DHCP in het bedrijfsnetwerk te integreren,
gaat u als volgt te werk:
Besturing via netwerkkabel met het lokale bedrijfsnetwerk
verbinden
Werkstand Programmeren/bewerken
selecteren
Toets MOD indrukken
Sleutelgetal NET123 invoeren
ENT-toets indrukken
Op softkey DEFINE NET drukken
De besturing toont een apart venster voor
netwerkinstellingen.
Op het tabblad Computernaam de
computernaam invoeren waarmee de besturing
in het bedrijfsnetwerk wordt weergegeven
Naar het tabblad Interfaces gaan
Interface selecteren (eth0)
Op knop Configureren drukken
De besturing toont een apart venster voor de
interfaceconfiguratie.
Op het tabblad Instellingen de volgende
informatie in het aparte venster invoeren:

Instelling

Betekenis

Invoer

Status

interface actief

Vinkje moet geplaatst zijn

Naam:

Naam van de interface

(niet wijzigen)

Stekkerverbinding:

Aanduiding van de stekkerverbinding: X26

(niet wijzigen)

IP-adres

IP-adres van de besturing

Optie IP-adres automatisch opvragen
(DHCP) activeren

Adres:

De besturing ontvangt het IP-adres automatisch van een DHCP-server.
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Instelling

Betekenis

Invoer

Subnetmasker:

Het subnetmasker dient om onderscheid te maken tussen de netwerk-ID en de host-ID
van het netwerk.
De besturing ontvangt het subnetmasker automatisch.

Domeinnaam server
(DNS)

Optie DNS automatisch opvragen:
De TNC ontvangt het IP-adres van de Domain Name Server automatisch.
Optie DNS handmatig configureren:
IP-adres van de server en domeinnaam handmatig invoeren.

Default-gateway

Optie Default GW automatisch opvragen:
De TNC ontvangt het IP-adres van de default-gateway automatisch.
Optie Default GW handmatig configureren:
IP-adres van de default-gateway handmatig invoeren.

Wijzigingen met de knop OK overnemen of met de knop
Afbreken niet accepteren
De besturing kan twee netwerkinterfaces hebben. Elke
netwerkinterface heeft een eigen IP-adres.
Als er twee netwerkinterfaces beschikbaar zijn, zijn deze bij
HEIDENHAIN-besturingen als volgt ingesteld:
X26: voor de integratie in het lokale bedrijfsnetwerk (koppeling
aan StateMonitor)
X116: alleen voor machine-intern gebruik
Raadpleeg uw machinehandboek!
De machinefabrikant kan van de door HEIDENHAIN
vooraf ingestelde toewijzing van de netwerkinterfaces
afwijken.

AANWIJZING
Let op, storing!
Wanneer u het IP-adres van de machine-interne interface
wijzigt, onderbreekt u de communicatie met andere
machinecomponenten en stelt u de besturing buiten bedrijf.
Instellingen voor de machine-intern gebruikte interface niet
veranderen
Meer informatie: gebruikershandboek HEIDENHAINdialoog in ongecodeerde taal iTNC 530
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TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128
Om de besturing via DHCP in het bedrijfsnetwerk te integreren,
gaat u als volgt te werk:
Besturing via netwerkkabel met het lokale bedrijfsnetwerk
verbinden
Werkstand Programmeren selecteren
Toets MOD indrukken
Sleutelgetal NET123 invoeren
softkey OK indrukken
Op toets Programmabeheer drukken
Softkey Netwerk indrukken
Op softkey Netwerk configureren drukken
De besturing toont een apart venster voor
netwerkinstellingen.
Op het tabblad Computernaam de
computernaam invoeren waarmee de besturing
in het bedrijfsnetwerk wordt weergegeven
Naar het tabblad Interfaces gaan
Interface selecteren (eth0)
Op knop Configureren drukken
De besturing toont een apart venster voor de
interfaceconfiguratie.
De volgende informatie in het aparte venster
invoeren:

Instelling

Betekenis

Invoer

Status

interface actief

Vinkje moet geplaatst zijn

Naam:

Naam van de interface

(niet wijzigen)

Stekkerverbinding:

Aanduiding van de stekkerverbinding: X26

(niet wijzigen)

IP-adres

IP-adres van de besturing

Optie IP-adres automatisch opvragen
(DHCP) activeren

Adres:

De besturing ontvangt het IP-adres automatisch van een DHCP-server.
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Instelling

Betekenis

Invoer

Subnetmasker:

Het subnetmasker dient om onderscheid te maken tussen de netwerk-ID en de host-ID
van het netwerk.
De besturing ontvangt het subnetmasker automatisch.

Domeinnaam server
(DNS)

Optie DNS automatisch opvragen:
De TNC ontvangt het IP-adres van de Domain Name Server automatisch.
Optie DNS handmatig configureren:
IP-adres van de server en domeinnaam handmatig invoeren.

Default-gateway

Optie Default GW automatisch opvragen:
De TNC ontvangt de default-gateway automatisch.
Optie Default GW handmatig configureren:
IP-adres van de default-gateway handmatig invoeren.

Wijzigingen met de knop OK overnemen of met de knop
Afbreken niet accepteren
De besturing kan twee netwerkinterfaces hebben. Elke
netwerkinterface heeft een eigen IP-adres.
Als er twee netwerkinterfaces beschikbaar zijn, zijn deze bij
HEIDENHAIN-besturingen als volgt ingesteld:
X26: voor de integratie in het lokale bedrijfsnetwerk (koppeling
aan StateMonitor)
X116: alleen voor machine-intern gebruik
Raadpleeg uw machinehandboek!
De machinefabrikant kan van de door HEIDENHAIN
vooraf ingestelde toewijzing van de netwerkinterfaces
afwijken.

AANWIJZING
Let op, storing!
Wanneer u het IP-adres van de machine-interne interface
wijzigt, onderbreekt u de communicatie met andere
machinecomponenten en stelt u de besturing buiten bedrijf.
Instellingen voor de machine-intern gebruikte interface niet
veranderen
Meer informatie: gebruikershandboek Programmering
ongecodeerde taal TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 /
TNC 128 vanaf softwareversie 34059x-06
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CNC PILOT 640 vanaf softwareversie 688946-01
(HEROS 5)
Om de besturing via DHCP in het bedrijfsnetwerk te integreren,
gaat u als volgt te werk:
Besturing via netwerkkabel met het lokale bedrijfsnetwerk
verbinden
Naar de werkstand Organisatie gaan
Op softkey Sleutel drukken
Sleutelgetal NET123 invoeren
Op knop OK drukken
Op softkey Transfer drukken
Op softkey Verbindingen drukken
Op softkey Netwerk configureren drukken
De besturing toont een apart venster voor
netwerkinstellingen.
Op het tabblad Computernaam de
computernaam invoeren waarmee de besturing
in het bedrijfsnetwerk wordt weergegeven
Naar het tabblad Interfaces gaan
Interface selecteren (eth0)
Op knop Configureren drukken
De besturing toont een apart venster voor de
interfaceconfiguratie.
De volgende informatie in het aparte venster
invoeren:

Instelling

Betekenis

Invoer

Status

interface actief

Vinkje moet geplaatst zijn

Naam:

Naam van de interface

(niet wijzigen)

Stekkerverbinding:

Aanduiding van de stekkerverbinding: X26

(niet wijzigen)

IP-adres

IP-adres van de besturing

Optie IP-adres automatisch opvragen
(DHCP) activeren

Adres:

De besturing ontvangt het IP-adres automatisch van een DHCP-server.

Subnetmasker:

Het subnetmasker dient om onderscheid te maken tussen de netwerk-ID en de host-ID
van het netwerk.
De besturing ontvangt het subnetmasker automatisch.

Wijzigingen met de knop OK overnemen of met de knop
Afbreken niet accepteren
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De besturing kan twee netwerkinterfaces hebben. Elke
netwerkinterface heeft een eigen IP-adres.
Als er twee netwerkinterfaces beschikbaar zijn, zijn deze bij
HEIDENHAIN-besturingen als volgt ingesteld:
X26: voor de integratie in het lokale bedrijfsnetwerk (koppeling
aan StateMonitor)
X116: alleen voor machine-intern gebruik
Raadpleeg uw machinehandboek!
De machinefabrikant kan van de door HEIDENHAIN
vooraf ingestelde toewijzing van de netwerkinterfaces
afwijken.

AANWIJZING
Let op, storing!
Wanneer u het IP-adres van de machine-interne interface
wijzigt, onderbreekt u de communicatie met andere
machinecomponenten en stelt u de besturing buiten bedrijf.
Instellingen voor de machine-intern gebruikte interface niet
veranderen
Meer informatie: gebruikershandboek CNC PILOT 640
vanaf softwareversie 68894x-04
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MANUALplus 620 vanaf softwareversie 548328-05 en
54843x-01 (HEROS 5)
Om de besturing via DHCP in het bedrijfsnetwerk te integreren,
gaat u als volgt te werk:
Besturing via netwerkkabel met het lokale bedrijfsnetwerk
verbinden
Naar de werkstand Organisatie gaan
Op softkey Sleutel drukken
Sleutelgetal NET123 invoeren
Op knop OK drukken
Op softkey Transfer drukken
Op softkey Verbindingen drukken
Op softkey Netwerk drukken
De besturing toont een apart venster voor
Netwerkverbinding.
Op softkey Config. drukken
De besturing toont een apart venster voor
Netwerkconfiguratie.
Informatie uit de volgende tabel in het aparte
venster invoeren
Op softkey Opslaan drukken

Instelling

Betekenis

Invoer

Naam van besturing

Naam van de besturing waarmee deze
binnen het netwerk zichtbaar is

bijv. MANUALplus620

DHCP

OFF: de besturing heeft een vast IP-adres
binnen het netwerk.
ON: de besturing ontvangt gegevens
automatisch van een DHCP-server:
het IP-adres
het subnetmasker
de broadcast
de gateway

ON

Meer informatie: gebruikershandboek
MANUALplus 620 vanaf softwareversie 548328-05 en
54843x-01
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12.1 Besturingsspecifieke
machineparameters
StateMonitor ondersteunt zowel de koppeling van HEIDENHAINbesturingen als van andere besturingen.
Wanneer u in StateMonitor een nieuwe machine aanmaakt,
moet u in het gedeelte Machinespecifieke instellingen de
machineparameters instellen die voor de koppeling noodzakelijk
zijn. De beschikbare parameters zijn afhankelijk van het type van de
geselecteerde besturing.
Verdere informatie: "Machine aanmaken", Pagina 113
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12.2 Parameters voor HEIDENHAINbesturingen
Machinebesturingen
U kunt de volgende HEIDENHAIN-besturingen in StateMonitor
integreren:
Besturing

vanaf softwareversie

iTNC 530

34049x-03

TNC 640

34059x-01

TNC 620

34056x-01

TNC 320

340551-03

TNC 128

771841-01

CNC PILOT 620

688945-01

CNC PILOT 640

68894x-01

MANUAL Plus 620

548328-05

Wanneer u een nieuwe machine met HEIDENHAIN-besturing
aanmaakt, kunt u in het gedeelte Machinespecifieke instellingen
de volgende instellingen configureren:
PLC-wachtwoord
Override uitvoeren (alleen bij iTNC 530)

HEIDENHAIN | Bedieningshandleiding| StateMonitor | 10/2018

167

12

Machineparameters | Parameters voor HEIDENHAIN-besturingen

Instellingen voor PLC-wachtwoord
Het PLC-wachtwoord is nodig voor de toegang tot de PLC:
wanneer u de toegang tot de PLC toestaat, leest StateMonitor de
toestand van de ijlgang-overrides uit en kan tussen NC-regels met
aanzet en NC-regels met ijlgang onderscheiden.
Wanneer u de toegang tot de PLC toestaat, verschijnt in
het diagram Programma-analyse de statusbalk FMAX.
Verdere informatie: "Diagram Programma-analyse",
Pagina 73
StateMonitor heeft op de PLC uitsluitend leestoegang
teneinde machinegegevens te analyseren.
Als u bij Type een van de besturingen buiten iTNC 530 selecteert,
staan u onder Machinespecifieke instellingenPLC-wachtwoord
ter beschikking:
Optie

Betekenis

PLC standaard

De PLC is met het standaard PLC-wachtwoord beveiligd
De toegang wordt automatisch verleend

Geen PLC

Geen toegang tot de PLC
Wanneer de machinefabrikant
een dag-PLC-wachtwoord
gebruikt, selecteert u Geen PLC.

OEM PLC

De machinefabrikant heeft een eigen PLCwachtwoord toegekend (niet bij iTNC 530)
Eventueel bij de machinefabrikant opvragen
en in het invoerveld invoeren

Optie PLC standaard of OEM PLC
Wanneer u de optie PLC standaard of OEM PLC selecteert, maakt
StateMonitor bij de weergave van de machinetoestanden bij de
huidige regel onderscheid tussen de volgende opties:
NC-regel met aanzet
NC-regel met ijlgang
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NC-regel met aanzet actief
Wanneer een NC-regel met aanzet actief is, dan is de weergave
van de machinetoestand onafhankelijk van de override-instelling van
de ijlgang.
StateMonitor toont een gele machinetoestand wanneer de aanzetoverride = 0% is. De machinetoestand wordt lichtgroen wanneer
de aanzet-override > 0% en < 100% is. Staat de aanzet-override op
≥ 100%, dan is de machinetoestand donkergroen.
IJlgang-override
FMAX

Aanzet-override
F = 0%

Aanzet-override
0% < F < 100%

Aanzet-override
F ≥ 100%

FMAX = 0%

Machinetoestand: geel

Machinetoestand: lichtgroen

Machinetoestand: donkergroen

0% < FMAX < 100%

Machinetoestand: geel

Machinetoestand: lichtgroen

Machinetoestand: donkergroen

FMAX ≥ 100%

Machinetoestand: geel

Machinetoestand: lichtgroen

Machinetoestand: donkergroen

NC-regel met ijlgang actief
Wanneer een NC-regel met ijlgang actief is, is de weergave van de
machinetoestand onafhankelijk van de override-instelling van de
aanzet.
StateMonitor toont een gele machinetoestand wanneer de ijlgangoverride = 0% is. De machinetoestand wordt lichtgroen wanneer
de ijlgang-override > 0% en < 100% is. Staat de ijlgang-override op
≥ 100%, dan is de machinestatus donkergroen.
IJlgang-override
FMAX

Aanzet-override
F = 0%

Aanzet-override
0% < F < 100%

Aanzet-override
F ≥ 100%

FMAX = 0%

Machinetoestand: geel

Machinetoestand: geel

Machinetoestand: geel

0% < FMAX < 100%

Machinetoestand: lichtgroen

Machinetoestand: lichtgroen

Machinetoestand: lichtgroen

FMAX ≥ 100%

Machinetoestand: donkergroen

Machinetoestand: donkergroen

Machinetoestand: donkergroen
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Optie Geen PLC
Wanneer u de optie Geen PLC selecteert, toont StateMonitor de
machinetoestanden als volgt:
Machinetoestand is geel zodra in Automatische programmaafloop de override voor de aanzet = 0% is
Machinetoestand is lichtgroen wanneer de aanzet-override
> 0% is
Machinetoestand is donkergroen wanneer de overrides voor de
aanzet en de ijlgang ≥ 100% zijn
Voorbeeld:
een NC-regel met FMAX is actief, de override voor de ijlgang = 0%
en de override voor de aanzet > 0%. Dan staat de machine
weliswaar stil, maar StateMonitor toont desondanks een groene
machinetoestand.
De onderstaande tabel toont welke combinatie van aanzet-override
en ijlgang-override leidt tot welke machinetoestand:
IJlgang-override
FMAX

Aanzet-override
F = 0%

Aanzet-override
0% < F < 100%

Aanzet-override
F ≥ 100%

FMAX = 0%

Machinetoestand: geel

Machinetoestand: lichtgroen

Machinetoestand: lichtgroen

0% < FMAX < 100%

Machinetoestand: geel

Machinetoestand: lichtgroen

Machinetoestand: lichtgroen

FMAX ≥ 100%

Machinetoestand: geel

Machinetoestand: lichtgroen

Machinetoestand: donkergroen

Instellingen voor Override uitvoeren (alleen bij iTNC 530)
Wanneer u bij Type de besturing iTNC 530 selecteert, hebt u onder
Machinespecifieke instellingen de volgende keuzemogelijkheden
voor Override uitvoeren:
Optie

Betekenis

Standaard
HEIDENHAIN DNC

Als standaard selecteren wanneer u een
machine voor het eerst aanmaakt

Lezen van de
PLC-woorden

Alleen selecteren wanneer de Override-posities van de machine in StateMonitor
niet correct worden weergegeven
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12.3 Parameters voor andere besturingen
Afhankelijk van de software-optie kunt u via de volgende interfaces
andere besturingen in StateMonitor integreren:
Interface

vanaf softwareversie

Modbus

Connect/Read

OPC UA

1.02.x

MTConnect

1.2

Bij de koppeling van andere besturingen moet de toewijzing van
de besturingssignalen voor de desbetreffende machinetoestand
handmatig worden ingesteld. Hiervoor gebruikt StateMonitor een
definitietabel die aan de specifieke besturingssignalen telkens een
machinetoestand toekent.
Wanneer u een nieuwe machine aanmaakt, moet u in het gedeelte
Machinespecifieke instellingen deze definitietabel met de
desbetreffende parameters definiëren.
Communicatie
De besturingssignalen van andere besturingen worden door
StateMonitor periodiek opgevraagd. De periodeduur van deze
opvraag is 1 seconde.
Signaalparameters
Ondanks de open standaarden van Modbus, OPC UA
en MTConnect, zijn er talrijke verschillen tussen de
ondersteunde besturingen.
De benodigde informatie over adressen,
vergelijkingswaarden en gegevenstypen vindt u in de
documentatie van de besturings- of machinefabrikant.
De signaalparameters die StateMonitor verwerkt, zijn identiek
voor alle HEIDENHAIN-besturingen. StateMonitor maakt op basis
van de verzonden signaalparameters een statusmodel voor de
desbetreffende machine.
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Fundamentele signaalparameters voor statusmodel:
Signaalparameters

Betekenis

Programma is actief
(PGM STARTED / PGM
RUNNING)

Programma is gestart of werkt juist

Programma onderbroken door fout (ERROR)

Er is een fout opgetreden of is actief.
Als er geen Programma onderbroken door gebruiker (PGM CANCELED) is vastgelegd, wordt door een
Programma onderbroken door fout
(ERROR) het actuele programma
afgesloten. De teller Onderbroken
door foutmelding wordt geactiveerd
en een melding wordt gegenereerd

Programma volledig uitgevoerd (PGM
COMPLETED / END PGM)

Het programma is voltooid. De
programmateller Compleet uitgevoerd wordt geteld en een melding
wordt gegenereerd

Deze drie signaalparameters moeten altijd aanwezig zijn om
basisfuncties zoals de statussampler en een eenvoudige
machinetoestandbalk te ondersteunen.
Extra signaalparameters voor statusmodel:
Signaalparameters

Betekenis

Programma gestopt
(PGM STOPPED)

Programma werd onderbroken, maar
blijft actief en kan worden voortgezet

Programma onderbroken door gebruiker
(PGM CANCELED)

Programma werd geannuleerd en kan
niet worden voortgezet. De programmateller wordt geactiveerd en de
melding Programma onderbroken
door gebruiker wordt gegenereerd

Fout bevestigd (ERROR
CLEARED)

Fout die met Programma onderbroken door fout (ERROR) is geactiveerd, is opnieuw bevestigd. De
programmastatus gaat op Onderbroken.
Programma kan door Programma is actief (PGM STARTED / PGM
RUNNING) worden voortgezet of
door Programma onderbroken door
gebruiker (PGM CANCELED) worden
afgebroken

IJlgang override-positie
in % (0 - 100)

Waarde in %

Aanzet override-positie
in % (0 - 150)

Waarde in %

Spil override-positie in
% (0 - 150)

Waarde in %
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Signaalparameters

Betekenis

IJlgang (FMAX) actief

Waarde bepaalt of voor de statusbepaling bij een lopend programma de
override-ijlgang (FMAX = false) of de
aanzet (FMAX = true) wordt geëvalueerd

Werkstand: automatisch bedrijf

Waarde wordt alleen voor detailweergave verwerkt

Werkstand: handbediening

Waarde wordt alleen voor detailweergave verwerkt

Werkstand: handwiel

Waarde wordt alleen voor detailweergave verwerkt

Programmanaam of
programmanummer

Waarde kan in de programmalooptijden worden geanalyseerd. Bij een
programmawissel en een volgende start worden de programmatellers voor het actuele programma op
0 teruggezet. Wanneer de parameter niet actief is, wordt als default
"Programma" gebruikt

Voor elk signaal zijn de volgende gegevens nodig:
(Geheugen-)adres
Het adres maakt toegang tot de desbetreffende waarde door de
StateMonitor-interface mogelijk
Bij besturingen van het type Modbus is bovendien
nog het adrestype relevant. Daarmee wordt
aangegeven in welke adresruimte van de besturing
het opslagadres ligt.
Gegevenstype van het signaal
Het gegevenstype definieert onder andere hoe de
waardevergelijking wordt uitgevoerd. StateMonitor maakt
onderscheid tussen waardeparameters (gegevenstype Text
(string) en Number (number)) en booleaanse parameters
(gegevenstype Boolean value (0 or 1))
Vergelijkingswaarde
Vergelijkingswaarden zijn nodig voor de signalen die direct
in het statusmodel van de besturing worden meegenomen.
Uitzonderingen hierop zijn getalswaarden zoals override-posities
of teksten zoals programmanaam die niet moeten worden
vergeleken

HEIDENHAIN | Bedieningshandleiding| StateMonitor | 10/2018

173

12

Machineparameters | Parameters voor andere besturingen

Validatie
Wanneer u in het gedeelte Machinespecifieke instellingen de
definitietabel met de knop Machine aanmaken opslaat, worden de
ingevoerde gegevens gevalideerd. Daardoor wordt gewaarborgd
dat er geen typefouten e.d. de toewijzing ongeldig maken.
Een foutmelding wordt in de volgende gevallen weergegeven:
Invoer voor het adres ontbreekt (booleaanse parameters en
waardeparameters)
Booleaanse parameters
Twee booleaanse waarden hebben hetzelfde adres
Twee signaalparameters hebben hetzelfde gegevenstype,
hetzelfde adres en dezelfde waarde
Waardeparameters
Signaalparameter met gegevenstype Text (string) of
Number (number) heeft geen waarde
Twee signaalparameters hebben hetzelfde adres
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12.4 Verbindingsparameters Modbus
Verbinding
De definitietabel biedt voor Modbus de volgende
verbindingsparameters:
Port
Nummer van de netwerkpoort die via de Modbus-besturing
bereikbaar is.
Neem de documentatie van de besturings- of
machinefabrikant in acht.
SIK:
Handmatige invoer
NC-software
Handmatige invoer
Adressering
Bij Modbus wordt het adres als getalwaarde opgegeven. Het adres
bestaat uit de volgende elementen:
Adrestype geeft het geselecteerde geheugenbereik
(adresruimte) aan
Adres geeft aan vanaf welke plaats in het geselecteerde
geheugenbereik de waarde moet worden gelezen
Gegevenstype geeft aan welk formaat de waarde heeft en
daarmee ook, hoeveel bits gelezen en verwerkt moeten worden
Voor het besturingstype COIL_OUTPUT en
DIGITAL_INPUT worden meestal booleaanse waarden
(0, 1) ingevoerd.
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12.5 Voorbeeld voor koppeling van een
besturing via Modbus
Uitlezen van de signalen
Bij Modbus kan StateMonitor de signalen direct van de
ingangsklemmen van de besturing uitlezen. Bij de analoge
ingangen wordt meestal een spanning tussen 0 V en 10 V
gemeten. Voor de override-waarden moet de besturing de spanning
in een getalwaarde tussen 0 en 150 omrekenen. Het resultaat van
deze omrekening kan van een adres uit het codegeheugen worden
uitgelezen.
De volgende signalen zijn op de ingangsklemmen aanwezig:
Toewijzing van de ingangsklemmen
Type

Adres

Betekenis

Digitale ingang

1

Machine draait

Digitale ingang

2

Opdracht onderbroken door
fouten

Digitale ingang

3

Opdracht volledig uitgevoerd

Digitale ingang

4

Machine gestopt

Analoge ingang

23

Aanzet-potentiometer

Analoge ingang

25

Spil-potentiometer

Adressen in het flag-geheugen
Type

Adres

Betekenis

Aanzet-override

42

Omgerekende waarde voor
aanzet-override

Spil-override

43

Omgerekende waarde voor
spil-override

Statusmodel
In de onderstaande tabel vindt u een statusmodel voor een
besturing via Modbus
Parameter

Adrestype

Gegevens- Adres
type

Waarde

Programma is actief (PGM STARTED / PGM
RUNNING)

DIGITAL_INPUT

BIT

1

1

Programma onderbroken door fout (ERROR)

DIGITAL_INPUT

BIT

2

1

Programma volledig uitgevoerd (PGM COMPLETED / END PGM)

DIGITAL_INPUT

BIT

3

1

Programma gestopt (PGM STOPPED)

DIGITAL_INPUT

BIT

4

1

Aanzet override-positie in % (0 - 150)

HOLDING_REGISTER

INT_16

42

Spil override-positie in % (0 - 150)

HOLDING_REGISTER

INT_16

43
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12.6 Verbindingsparameters OPC UA
Verbinding
De definitietabel biedt voor OPC UA de volgende
verbindingsparameters:
Port
Nummer van de netwerkverbinding waarop de OPC UA-server
op de machine bereikbaar is.
Neem de documentatie van de besturings- of
machinefabrikant in acht.
Default Namespace
Definieert de Default Namespace, die voor het adres wordt
gebruikt
Security Mode
Handmatige invoer van de verificatie, afhankelijk van de server
Gebruiker
Handmatige invoer van de verificatie
Wachtwoord
Handmatige invoer van de verificatie
SIK:
Handmatige invoer
NC-software
Handmatige invoer
Adressering
Bij OPC UA bestaat het adres uit een namespace en het eigenlijke
adres.
In de definitietabel kan daarbij voor elke signaalparameter een
eigen Parameter Namespace worden gedefinieerd. Wanneer u
geen parameterspecifieke waarde invoert, gebruikt StateMonitor
voor de namespace de waarde onder Default Namespace.
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12.7 Verbindingsparameters MTConnect
Verbinding
De definitietabel biedt voor MTConnect de volgende
verbindingsparameters:
Port
Nummer van de netwerkpoort waar de MTConnect-service voor
de besturing bereikbaar is.
Neem de documentatie van de besturings- of
machinefabrikant in acht.
Prefix (http of https)
Definieert of de besturing de machinegegevens versleuteld
beschikbaar stelt. Voor een versleutelde verbinding de waarde
"https" invoeren
DeviceStream name
Duidelijke aanduiding om de juiste machinegegevens in de
XML-gegevens te vinden. MTConnect maakt het mogelijk om
informatie voor meerdere machines in een aanvraag over te
dragen. Om deze reden is een eenduidige identificatie voor het
verschil noodzakelijk.
StateMonitor ondersteunt MTConnect-schema's
vanaf versie 1.2.
SIK:
Handmatige invoer
NC-software
Handmatige invoer
Test
Met de knop Current-Request kunt u na opgave van IP-adres /
DHCP, Port en Prefix (http of https) de verbinding testen.
Wanneer de verbindingsparameters correct zijn, opent
StateMonitor een nieuw tabblad in de webbrowser met de XMLgegevens die door MTConnect worden gemeld.
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12.8 Voorbeeld voor koppeling van een
besturing via MTConnect
Herleiding van de machineparameters
Voor testdoeleinden biedt de firma MAZAK een server aan
waarmee verbindingen met een machine met MTConnect
kunnen worden getest. Meer informatie vindt u op
http://mtconnect.mazakcorp.com.
Gebaseerd op deze testserver wordt de herleiding van de
machineparameters voor MTConnect getoond.
Onder de URL van de testserver zijn er voor de herleiding twee
relevante adressen:
Toewijzing van MTConnect-gegevenstype aan adres
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/probe
Huidige waarden van de besturing
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/current
Om statusinformatie af te beelden, gebruikt MTConnect het
gegevenstype EVENT , dat in andere subtypen is onderverdeeld.
Voor de status van de programma-afloop is er het subtype
EXECUTION ; het subtype CONTROLLER_MODE bevat de
werkstanden. Volgens de standaard zijn voor beide typen bepaalde
waarden voorgedefinieerd.
Waarden voor subtype EXECUTION (programma-afloop):
READY
ACTIVE
INTERRUPTED
FEED_HOLD
STOPPED
OPTIONAL_STOP
PROGRAM_STOPPED
PROGRAM_COMPLETED

Waarden voor subtype CONTROLLER_MODE (werkstand):
AUTOMATIC
MANUAL
MANUAL_DATA_INPUT
SEMI_AUTOMATIC
EDIT

Met het XML-bestand op
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/probe kunt u achterhalen
hoe de adressen van deze typen op de besturing worden
genoemd.
Via zoeken naar de tekst "execution" vindt u in het XML-bestand de
volgende definitie van de variabele:
<DataItem category="EVENT" id="exec" name="execution" type="EXECUTION"/>

Hier wordt een variabele met het adres exec van het type
EXECUTION gedefinieerd. De definitie van de werkstand ziet er dan
in het voorbeeld als volgt uit:
<DataItem category="EVENT" id="mode" name="mode" type="CONTROLLER_MODE"/>

Uit deze informatie kan het statusmodel herleid worden.
Op vergelijkbare wijze kunnen ook de parameters voor de
programmanaam en override-positie worden gevonden. Voor de
programmanaam is het gegevenstype PROGRAM gedefinieerd.
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Via zoeken naar de tekst "program" vindt u in het XML-bestand twee
definities met dit gegevenstype:
<DataItem category="EVENT" id="pgm" name="program" type="PROGRAM"/>
<DataItem category="EVENT" id="spgm" name="subprogram" subType="x:SUB" type="PROGRAM"/>

Aan de hand van de naam is te zien, dat het eenmaal om de
eigenlijke programmanaam en eenmaal om de naam van het
subprogramma gaat. Voor het voorbeeld wordt de parameter met
de ID pgm gebruikt.
Voor de aanzet-potentiometer is het gegevenstype
PATH_FEEDRATE_OVERRIDE met de subtypen
RAPID en PROGRAMMEMED voor ijlgang en aanzet
gedefinieerd. De spil-override gebruikt het gegevenstype
ROTARY_VELOCITY_OVERRIDE .
Aanduiding van de machinegegevens
MTConnect maakt het mogelijk om informatie voor meerdere
machines in een aanvraag over te dragen. Daarom is een
eenduidige identificatie van de machinegegevens noodzakelijk.
De desbetreffende waarde vindt u in de XML-gegevens, die u op de
volgende manier kunt oproepen:
Met de knop Current-Request volgens opgave van IP-adres /
DHCP, Port en Prefix (http of https)
Direct in de browser naar de adresregel invoeren:
http:\\IP-adres / DHCP:Port\current
Wanneer de verbindingsparameters correct zijn, opent
StateMonitor een nieuw tabblad in de webbrowser met de XMLgegevens die door MTConnect worden gemeld.
Via zoeken van de tekst "DeviceStream" vindt u een item zoals de
volgende regel:
<DeviceStream name="CUT" uuid="002">

Het attribuut naam van het element DeviceStream geeft daarbij
aan welke machine op de MTConnect-server wordt opgevraagd.
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Statusmodel
In de onderstaande tabel vindt u een statusmodel voor een
besturing via MTConnect.
Parameter

Gegevenstype

Adres

Waarde

Programma is actief (PGM STARTED / PGM
RUNNING)

Tekst

exec

ACTIVE

Programma onderbroken door fout (ERROR)

Tekst

exec

INTERRUPTED

Programma volledig uitgevoerd (PGM COMPLETED / END PGM)

Tekst

exec

PROGRAM_COMPLETED

Programma gestopt (PGM STOPPED)

Tekst

exec

PROGRAM_STOPPED

Programma onderbroken door gebruiker (PGM
CANCELED)

Tekst

exec

OPTIONAL_STOP

IJlgang override-positie in % (0 - 100)

Getal

pfr

Aanzet override-positie in % (0 - 150)

Getal

pfo

Spil override-positie in % (0 - 150)

Getal

sovr

Werkstand: automatisch bedrijf

Tekst

mode

AUTOMATIC

Werkstand: handbediening

Tekst

mode

MANUAL

Programmanaam of programmanummer

Tekst

pgm
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13.1 Speciale gevallen
Bij sommige besturingen is bij bepaalde softwareversies sprake van
speciale gevallen of speciale statussen.
Besturing

Softwareversie

Bijzonderheid

iTNC 530

340492-06
340492-07

De override-configuratie van uw
machine wordt niet gedetailleerd aan
StateMonitor doorgeven.
StateMonitor geeft de machinetoestand Productief altijd lichtgroen
weer, ongeacht of de aanzet-override groter dan/gelijk aan 100% is of
kleiner.

In het menu Instellingen,
submenu Machines
onder Machinespecifieke
instellingen
vinkje plaatsen bij
Lezen van de PLC-woorden

TNC 620

340560-01
tot
340560-04

De werkstanden worden in StateMonitor niet correct weergegeven

Besturingssoftware op
softwarestand 340560-05
updaten
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13.2 Vragen?
Wanneer u vragen over de installatie of bediening van StateMonitor
heeft:
Eerst de installatiehandleiding en de bedieningshandleiding voor
de software lezen
Contact opnemen met HEIDENHAIN-helpline NCprogrammering:
per E-mail aan het adres service.nc-pgm@heidenhain.de
Telefonisch op het nummer +49 8669 31-3103
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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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