HEIDENHAIN
StateMonitor
Betjeningsvejledning

Dansk (da)
10/2018

Grundlæggende

Grundlæggende | Med denne håndbog

Med denne håndbog
Denne vejledning omhandler StateMonitor ver. 1.2.x.
Ændringer ønsket eller har sætternissen været på spil?
Vi anstrenger os hele tiden for at forbedre vores dokumentation
for Dem. De vil hjælpe os ved venligst at sende Deres ændrings
ønsker på følgende E-mail-adresse:
tnc-userdoc@heidenhain.de
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Tekstegn
I denne vejledning bliver følgende tekstegn anvendt:
Fremstilling

Betydning

...

Angiver et handlingstrin
Eksempel:
Klik på kanppen GEMME

...

Angiver resultatet af en handling
Eksempel:
StateMonitor viser den anmeldte bruger i en
tabel.

...

Angiver en liste
Eksempel:
Fejlgrupper:
Bearbejdning
Programmering
PLC
Generelt

Fett

Angiver
Menuer
Registerkort
Kontaktflader
Funktioner
Eksempel:
Skift til menu Indstillinger
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Retslige anvisninger
For benyttelse af Software StateMonitor gælder
licensbetingelserne fra DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH.
StateMonitor indeholder komponenter, fra znt Zentrum für Neue
Technologien GmbH, Lena-Christ-Straße 2, 82031 Grünwald, som
har ophavsretten. Dette er beskyttet af en verdensomspændende
ophavsret. Uautoriseret reproduktion, anvendelse eller salg af
komponenter eller dele heraf er ikke tilladt og kan resultere i civilog strafferetlige søgsmål.
© znt Zentren für Neue Technologien GmbH
StateMonitor indeholder Open Source Software, hvis anvendelse er
særlige betingelser for brug. Disse særlige betingelser gælder forud
for Licensbetingelserne for StateMonitor.
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Sikkerhed og databeskyttelse | Anvender information

Anvender information
Sikkerhedsinformation
Vær opmærksom på alle sikkerhedsinformationer i denne
vejledning og dokumentation fra maskinproducenten!
Sikkerhedsanvisninger advarer om fare ved anvendelse af Software
og udstyr og giver informationer om hvad der skal undgås. De er
opdelt i følgende grupper afhængig af klasificeringen af fare:

FARE
Fare informerer om fare for personer. Hvis De ikke følger
vejledningen for information af fare, så føre faren sikker til død
eller svær legemsbeskadigelser

ADVARSEL
Advarsel informerer om fare for personer. Hvis De ikke følger
vejledningen for information af fare, så føre faren forventelig til
død eller svær legemsbeskadigelser

PAS PÅ
Forsigtig informerer om fare for personer. Hvis De ikke følger
vejledningen for information af fare, så føre faren forventelig til
lettere legemsbeskadigelser

ANVISNING
Information informerer om fare for objekter eller data. Hvis De
ikke følger vejledningen for information af fare, så føre faren
forventelig til en skade
Informationstips
Bemærk informationstips i denne vejledning for en fejlfri og effektiv
anvendelse af Software.
I denne vejledning finder De følgende informationstips:
Informationssymbolet står for et Tip.
Et Tip giver yderlige eller tilføjende væsentlige
informationer.
Tandhjuls symbolet viser, at den beskrivende funktion er
maskinafhængig , f.eks.:
Deres maskine skal have adgang til de nødvendige
Software- eller Hardwareoptioner
Funktionens funktion er afhængig af den
konfigurerbare indstilling af maskinen
Bogsymbolet står for en Krydshenvisning til
ekstern dokumentation, f.eks. maskinproducentens
dokumentation eller tredjeparts.
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1.1

Tilsigtet anvendelse

Softwaren StateMonitor må kun anvendes til dens tiltænkte formål.
Anvendelsesformålet ligger i evalueringen af maskindata med
målsætningen, hurtigere at finde fejl og effektiver at udnytte
kapaciteten.
Den formålstjenlige anvendelse af StateMonitor ligger i ansvaret
hos brugeren, som vil bruge den.
Personlige data og kommunikationsmåder er underkastet
databeskyttelse. De må ikke bruges eller gøres tilgængelige for
tredjepart.
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1.2

Datasikkerhed

Adgangsrettigheder
Tilgang til data i StateMonitor har kun dem, som har tilgang til
Server eller PC, hvor StateMonitor er installeret.
Indenfor StateMonitor er dataanvendelse igennem forskellige
tilladelser begrænset. Kun bruger med administratorrettighed har
fuld adgang til alle data.
For at kunne bruge StateMonitor, skal slutudstyret som
SmartPhone eller Tablet logges ind som klient på Server.
Da StateMonitor er en Klient-Server-Anvendelse, behøver
slutudstyr ikke installerer yderlig Software eller App.
Yderligere informationer: "Undermenu Brugerstyring", Side 106
Afsendelse af meddelelser
Forudsætninger:
Frigiv TCP-Ports 19000 bis 19034 und 28001 i Firewall
Tilslut en SMTP-server
Yderligere informationer: "Forudsætninger", Side 22
Når Deres IT-afdeling ikke tillader integration af
(Nyheder) på grund af IT-sikkerhed, er automatisk
udsendelse af Meddelelse pr. E-Mail igennem
StateMonitor til brugeren ikke muligt.
I Menu Nyheder konfigurerer De event, som fører til en
meddelelse, og opretter en meddelelsesprofil.
Yderligere informationer: "Menu Nyheder", Side 72

ANVISNING
Pas på, tab af data mulig!
Hvis De tilføjer for mange beskeder til udvælgelse, kan
modtagerens e-mail boks overfyldes. Dermed modtager
modtageren ikke flere e-mails.
Opret separat postkasse til StateMonitor
Vælg meddelelserne meget omhyggeligt

ANVISNING
Pas på, tab af data mulig!
Når StateMonitor sender for mange Meddelelse til brugeren,
klassificerer e-mail udbyderen det måske som SPAM.
Modtageren får ikke mere Meddelelser i indbakken.
Vælg meddelelserne meget omhyggeligt
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1.3

Sikkerhed ved netværksforbindelse
Lad en IT-specialist udfører netværksforbindelsen til
Styringen.

Styringen kan have tonetværksinterface. Hver netværksinterface
har sin gene IP-adresse.
De to netværksinterface er fra HEIDENHAIN forberedt som følger:
X26 for tilslutning til lokalt netværk (Tilslutning til StateMonitor)
X116 for maskinintern brug
Vær opmærksom på maskinhåndbogen!
Maskinproducenten kan afvige fra den af HEIDENHAIN
forberedte netværksinterface.

ANVISNING
Advarsel, funktionsfejl!
Når De ændre IP-adresse for maskininterne interface, afbryder
De kommunikationen til andre maskinkomponenter og sætte
styringen ud af funktion.
Ændre ikke indstillinger for maskininterne anvendte interface
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2.1

Forudsætninger

Maskinstyring
De kan tilslutte følgende HEIDENHAIN-styringer til StateMonitor:
Styring

fra Sofware-Stand

iTNC 530

34049x-03

TNC 640

34059x-01

TNC620

34056x-01

TNC320

340551-03

TNC 128

771841-01

CNC PILOT 620

688945-01

CNC PILOT 640

68894x-01

MANUAL Plus 620

548328-05

Afhængig af Deres Softwareoption, kan De med Interface tilslutte
andre styringer til StateMonitor:
Interface:

fra Sofware-Stand

Modbus

Connect/Read

OPC UA

1.02.x

MTConnect

2

Yderligere informationer: "Undermenu Maskine", Side 109
For betjening af StateMonitor er følgende forudsætninger
nødvendige:
Tilslutning af maskin-Styringen til det lokale firmanetværk
Yderligere informationer: "Netværksforbindelse", Side 136
Frigiv Option #18 (HEIDENHAIN-DNC-Interface) på
HEIDENHAINStyringen
Yderligere informationer: "Frigivelse af option #18", Side 134
eller
Frigiv nødvendige option på anden styring

22
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Hardware
For betjening af StateMoniter på en PC eller Server med følgende
mindste forudsætninger:
Dual-Core-Processor
USB-Interface (Dongle for fuldversion)
Arbejdshukommelse 2 GB og Harddisk hukommelse
10 GB for anvendelse StateMonitor (Basisversion for fem
maskinstyringer )
For hver yderlig maskinstyring skal De yderlig bruge:
0,25 GB Arbejdshukommelse
2 GB Harddisk
Hvid De f. eks. skal tilslutte 15 maskinstyringer, behøver PC eller
Server for at anvende StateMonitor en fri haddisk på 30 GB og en
arbejdshukommelse på 3,5 GB.
Ved 20 eller flere maskinstyringer anbefaler
HEIDENHAIN at bruge PC eller Server med Quad-CoreProcessor.
Software
For betjening af StateMoniter behøver De et Windows-styresystem
fra Windows 7 eller Windows Server 2008 R2.
For kommunikation er følgende indstillinger af Firewall nødvendig:
Frigiv TCP-Ports 19000 til 19034 for kommunikation med
maskinstyringen
Frigiv TCP-Ports 28001 for kommunikation med PC eller
SmartPhone
Frigivelse af TCP-Port i Firewall skal udførres af en ITekspert.
SMTP-Server
For at kunne udnytte nyhedsfunktion (Nyheder) i StateMonitor,
skal De tilslutte en SMTP-server som E-mail-udgangsserver.
Adgangsdata for SMTP-Server får De fra Deres A-mail-udbyder.
Opret en egen e-mail adresse for StateMonitor.

Yderligere informationer: "Undermenu Besked indstillinger",
Side 117
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2.2

Installation

Download installationsfil.
Før De kan indtallerer StateMonitor, skal De down-load en
installationsfil fra HEIDENHAIN-Homepage www.heidenhain.de .
Down-load den aktuelle version fra:
www.heidenhain.de
Naviger til downloadmappen i din webbrowser
Den Down-load fil med endelsen .zip udpakkes til midlertidig
mappe
Installationsfilen StateMonitor.exe bliver udpakket i en
midlertidig mappe.
StateMonitor er beskyttet af Dongle. Dongle modtager
De sammen med installationsvejledningen med post.
Yderligere informationer: "Licens", Side 27
Installer StatiMonitor under Microsoft Windows
For at kunne gennemføre installationen, skal De være
logget ind som Administrator under Windows.
For at installerer StateMonitor på PC / Server, går De frem som
følger:
Start med Dobbeltklik på Installationsfilen StateMonitor.exe
Setup Wizard starter.
Vælg sprog for installation
Følg informationer for programinstallation
Aksepter Licensbetingelser
For at afslutte installationen, tryk knappen Færdig
StateMonitor blev succesfuld installaret.
Under installationen bliver en skrivebords-ikoner genereret:
Activate StateMonitor 90 Days Trial
Start StateMonitor
StateMonitor Webside
Ændre, reparer, fjern StateMonitor
Når De starter installationsfilen StateMonitor.exe yderlig, har De
følgende muligheder:
Ændre
Hvis De vil ændre installerede programfunktioner, vælger De
Ændre.
Reparer
Hvis StateMonitor ikke fungerer rigtig, da installationen er
fejlbehæftet, vælger De Reparer
Fjern
Hvis De vil afinstallere StateMonitor, vælger De Fjern.
Yderligere informationer: "Deinstallation", Side 26
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2.3

Filstruktur

Installetion af StateMonitor indeholder følgende komponenter:
StateMonitor (anvendelse)
ControlCenter
HEIDENHAIN DNC
WIBU CodeMeter
OpenJDK (Java)
Filerne er struktureret som følger:
I mappe \Programmer (x86)\HEIDENHAIN\StateMonitor bliver
StateMonitor og OpenJDK gemt.
I denne mappe ligger også data som kun bruger med
administrator rettighed har adgang til.
I mappe \ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor bliver
følgende data gemt:
Databank
Maskinbilleder
Logfiles
Disse data kan også fås af brugere uden en administratorrolle.
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2.4

Deinstallation

Afinstaller StateMonitor
For at afinstallering af StateMonitor går De frem som følger:
Start med Dobbeltklik på Installationsfilen StateMonitor.exe
Setup Wizard starter.
Klik på kontaktfladen Fjern
Følg informationer for afinstallering
StateMonitor afinstalleres.
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2.5

Licens

Demo-Version (uden Dongle)
De har mulighed for gratis at teste StateMonitor demo-version i
90 dage . Demo-versionen omfatter den fulde funktionsomfang af
Softwaren med begrænsning til 5 tilsluttede maskiner.
Løbetiden starter med installation af Softwaren. Hvis De vil benytte
StateMonitor efter udløb af demo-tidsrummet, skal De købe
Licensen.
StateMonitor er beskyttet af Dongle. Efter udløb af
demo-tiden kan StateMonitor kun afvikles med gyldig
Dongle.
Demo-versionen kan ikke installeres på en virtuel
server.
Ved installeringen bliver en Licens for demo-versionen genereret.
Licensen kan indsættes med CodeMeter kontrolcentrum.

Fuld-Version (med Dongle)
Ved erhvervelse af fuld-versionen bliver demo-versionen frigivet til
fuld-version. Fem maskiner bliver automatisk frigivet. En udvidelse
med 5 maskiner er muligt.
De i demo-versionen gemte data bibeholdes i fuldversionen.
For anvendelse af fuldversion er det nødvendigt med en Dongle på
PC/Server USB-interface.
Når StateMonitor bliver installeret på en virtuel server,
skal Dongle tilsluttes på en egnet USB-Server.
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Frigivelse
Frigiv demo-version på PC / Server
For at frigive demo-versionen af StateMonitor på PC / Server, hvor
den er installeret, går De frem som følger:
På Skrivebord dobbeltkliks på ikon Activate
StateMonitor 90 Days Trial
Codemeter Kontrolcentrum bliver vist.
CodeMeter Kontrolcenter aktualiserer import.
Klik på kanppen OK
Demo-versionen af frigivet i 90 dage.
CodeMeter kontrolcentrum lukkes

Demo-versionen af StateMonitor kan kun frigives én
gang.
Ved fornyet tryk på ikonet Activate StateMonitor vises
en fejlmeddelelse.
Frigiv fuld-version på PC / Server
For at frigive fuld-version af StateMonitor på PC / Server, hvor den
er installeret, går De frem som følger:
Tilslut USB-Gongle til en fri USB-port
Genstart StateMonitor
StateMonitor bliver frigivet som fuld-version.
Når StateMonitor bliver installeret på en virtuel server,
skal Dongle tilsluttes på en egnet USB-Server.
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2.6

Start og afslutning

Start Software
For at starte StateMonitor på PC / Server, hvor den er installeret,
går De frem som følger:
På Skrivebord dobbeltkliks på ikon Start
StateMonitor
eller
Start ControlCenter fra Tasklisten og klik Restart
Yderligere informationer: "ControlCenter",
Side 31
Hvis De vil have adgang til StateMonitor fra anden PC,
Tablet eller Smartphone, så skal StateMonitor være
startet på PC/Server.
Hvis også vil åbne anvendelsen af StateMonitor på PC / Server,
hvor den er installeret, går De frem som følger:
På Skrivebord dobbeltkliks på ikon StateMonitor
Website
Standard Web-browser åbner StateMonitor.
Åben Klient-anvendelse på PC, Tablet eller SmartPhone
For at åbne en Klient-anvendelse af StateMonitor-anvendelsen på
en PC, Tablet eller Smartphone, går De frem som følger:
Åben en Web-browser, f.eks.
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Skriv i adresselinjen: http:\\Servernavn:28001
I stedet for Servernavn indgives Hostnavn eller PC IP-Adresse ,
der hvor StateMonitor er installeret.
Tryk tasten Enter
StateMonitor bliver åbnet.
For at kunne åbne StateMonitor hurtigere i fremtiden,
skal du oprette adressen som en favorit eller et
bogmærke i webbrowseren.
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Afslut Software
For at afslutte StateMonitor på PC / Server, går De frem som følger:
Afmeld med Menu Logout
Klik på ControCenter ikon
ControlCenter-vinduet bliver åbnet.
Klik på Shutdown
Server-forbindelsen afbrydes til alle klienter.

ANVISNING
Pas på, tab af data mulig!
Når De afslutter StateMonitor på Server, når endnu en bruger har
tilgang til StateMonitor fra anden PC, Tablet eller Smartphone,
er forbindelsen mellem klient og Server omgående afbrudt.
Indlæsninger, som brugeren af StateMonitor endnu ikke har
gemt, vil blive tabt.
Kontroller før afslutning, at alle brugerer er logget ud.
Luk Klient-anvendelse
For at lukke Klient-anvendelkse af StateMonitor går De frem som
følger:
Afmeld med Menu Logout
Luk om nødvendigt Web-browser-vindue

Når De afslutter StateMonitor, så viser StateMonitor ved nystart af
maskinen, den sidst i databank tilgængelig maskinstatus.
Først når StateMoniter får en ny maskintilstand, vises den aktuelle
maskintilstand.
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2.7

ControlCenter

ControlCenter bliver automatisk installeret med under StateMonitor
installationen, og er kendetegnet i tasklisten ved StateMonitor
ikonet.
Klik på ControCenter ikon
ControlCenter-vinduet bliver åbnet.
I ControlCenter står følgende funktioner og informationer
tilgængelige:
Restart: Genstart StateMonitor
Shutdown: Afslut StateMonitor
State: Statusinformationen for StateMonitor vises
Logfil: aktuelle StateMonitor Logfiles zippes
Database: aktuelle Databank for StateMonitor zippes
Port: Ændre GUI-Webserver Port og genstart StateMonitor
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Generel brugerinformation | Målgruppe

3.1

Målgruppe

StateMonitor bruges til central evaluering af maskindata og effektiv
udnyttelse af maskinkapacitet.
StateMonitor har følgende målgrupper:
Maskinbrugere (f.eks. ved fler-maskinbetjening, vagttjeneste,
weekendarbejde)
Medarbejder på chefkontor og arbejdsforberedelse
Controller og ledelse
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3.2

Åbne og lukke

Åben Klient-anvendelse på PC, Tablet eller SmartPhone
For at åbne en Klient-anvendelse af StateMonitor-anvendelsen på
en PC, Tablet eller Smartphone, går De frem som følger:
Åben en Web-browser, f.eks.
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Skriv i adresselinjen: http:\\Servernavn:28001
I stedet for Servernavn indgives Hostnavn eller PC IP-Adresse ,
der hvor StateMonitor er installeret.
Tryk tasten Enter
StateMonitor bliver åbnet.
For at kunne åbne StateMonitor hurtigere i fremtiden,
skal du oprette adressen som en favorit eller et
bogmærke i webbrowseren.
Åben Klient-anvendelse på styringen
For at kunne betjene StateMonitor på styringen, også
uden Touch-billeskærm, skal De ubetinget bruge en mus
eller Touchpad.
For at åbne en Klient-anvendelse af StateMonitor-anvendelsen på
en HEIDENHAIN-styring, går De frem som følger:
Før mussepilen på den nederste
billedeskærmskant på styringen
HEROS-Taskliste vises.
Klik på Diadur-symbolet
Vælg Menupunkt Web Browser
Mozilla Firefox bliver åbnet.
Skriv i adresselinjen: http:\\Servernavn:28001
I stedet for Servernavn indgives Hostnavn
eller PC IP-Adresse , der hvor StateMonitor er
installeret.
StateMontor vises på billedeskærmen.
Indstil visning af fuldbillede
Med billedeskærm-omskiftertasten kan de skifte
mellem styringsbillede og StateMonitor.
For at kunne fortage kommunikation mellem
StateMonitor igennem en Firewall, skal De frigive TCPPort 28001.
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Luk Klient-anvendelse
For at lukke Klient-anvendelkse af StateMonitor går De frem som
følger:
Afmeld med Menu Logout
Luk om nødvendigt Web-browser-vindue

Når De afslutter StateMonitor, så viser StateMonitor ved nystart af
maskinen, den sidst i databank tilgængelig maskinstatus.
Først når StateMoniter får en ny maskintilstand, vises den aktuelle
maskintilstand.

36

HEIDENHAIN | StateMonitor Inst. vejledning | 10/2018

3

Generel brugerinformation | Login/Logout

3.3

Login/Logout

Login
Efter start af StateMonitor skal brugeren logge ind med sit
brugernavn og Password.
Der kan være flere brugere tilmeldt samtidig.

Når De for første gang skal tilmeldes efter installation af
StateMonitor, og endnu ikke har angivet en bruger, tilmelder De
dem med Default Password.
Yderligere informationer: "Default-Password", Side 38
Logout
De skal logge brugeren ud før De lukker StateMonitor.
For at logge ud, går De frem som følger:
Afmeld med Menu Logout
Det tomme Login-vindue bliver vist.
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3.4

Default-Password

For den første anmeldelse efter installation af StateMonitor er
følgende Default Password tilgængelig:
Bruger

admin

Password

Admin

StateMonitor viser den anmeldte gruger som Default
Administrator .
Anvisning:
For at kunne anmelde første gang et Default
Password, skal De være logget ind som
Administrator.
For at undgå misbrug af Default Password, skal De
ændre Default Password efter første anmeldelse.
Kun administrator skal kende det ændrede Default
Password.
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3.5

Generelle indstillinger

Fremstilling
StateMonitor er en Web-anvendelse, som de kan bruge på
forskellige terminaler, såsom PC, Tablet og Smartphone.
Visningen tilpasser sig automatisk til terminalen.
Sprog
Ændring af den globale sprogindstilling er kun mulig for en bruger
med administrator-rettighed.
Yderligere informationer: "Undermenu Systemsprog", Side 121
I Undermenu Bruger indstilling kan alle brugere individuelt indstille
sproget, uden det påvirker den globale indstilling.
Yderligere informationer: "Ændre sprogindstilling", Side 105
Tidszone
StateMonitor får fra tidszonen den gyldige tid for
maskindatavisning.
Derfor skal serveren, hvor StateMonitor er installeret, have den
rigtige tidszone.
Derudover skal maskinen indstilles til den korrekte tid, så
StateMonitor dermed kan vise og beregne den rigtige tid.
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3.6

Oversigt over menuer
Tilgængeligheden af den enkelte menuer og
undermenuer afhænger af:
den aktiverede option
De enkelte brugers rolle
Yderligere informationer: "Roller", Side 106

I StateMonitor står følgende menuer og undermenuer tilgængelig:
Symbol

Menuer og undermenuer
Home

Maskinpark
Flisevisning
Maskinstatus
Editer maskinestatus
Detalje visning for de sidste 3 dage
Maskin alarmer
Programafviklingstid
Statusoversigt
Nyheder
Eventkonfigurator
Meddelelsesprofil
Meddelelse
Ordre (Software-Option)
Opret ordre
Tildel job
Tilpas bearbejdningsrækkefølge
Evaluering
Dagsvisning
Maskinstatus
Nøgletal
Programafviklingstid
Maskin alarmer
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Symbol

Menuer og undermenuer
Indstillinger
Bruger indstilling
Bruger
Maskine
Maskintildeling
Maskintilstand / Opr. tilstand (SoftwareOption)
Besked indstillinger
Filsikring
Systemsprog
Ekstern Rapport DB
info
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3.7

Funktioner i tabeller og diagrammer

I tabeller og diagrammer er forskellige funktioner tilgængelige.
Hvilke funktioner oh knapper der er tilgængelige, afhæmger af
undermenu, i hvilken de befinder Dem.
Søg i Tabel
Med indlæsefeltet Søge: kan De søge i efter vilkårlige tegnfølge i
Tabeller. Dertil går De frem som følger:
Indgiv søgeord i indlæsefelt Søge:
I tabellen vises kun linjen, i hvilken den søgte tekst indeholdes.
Søgeordet kan indeholde bogstaver, tal og specialtegn.
De kan sammenkoble flere søgebegreber med AND eller OR .
Sammenkobling

Beskrivelse

Eksempel

AND

Og-kobling

Tabellen viser alle linjer, som indeholder det ene
eller andet begreb.

TNC 640 AND 100.0 %

OR

Eller-sammenkobling

Tabellen viser alle linjer, som indeholder det ene
eller andet begreb.

TNC 640 OR iTNC 530

Sorter Tabelindlæsning
Indlæsning af Tabeller kan De sorterer efter kolonne. Gå frem som
følger:
Klik på hovedet af de respektive kolonner
StateMonitor sorterer tabelindlæsningen efter disse kolonner
faldende.
Ved hvert ydelig klik på hovedet af en tabelkolonne
skifter StateMonitor mellem faldende og stigende
sortering.
Tilpas kolonnebrede
For at tilpasse kolonnebrede, vises delelinjer ved trykket
musetast på den ønskede position.
Vis diagram for en tabel
De kan yderlig på flere steder vise diagram for Tabelvisning, for at
visualiserer data fra Tabel grafisk.
Klik på Chartsymbol eller knap Graphically
visualize a table
StateMonitor viser under tabel et diagram.
For at vise informations detaljer for et punkt,
bjælke eller afsnit, klikkes på det enkelte element
(hvis tilgængelig)
Tilpas fremstilling ved hjælp af Checkboks eller
Valgfelter (hvis tilgængelig)
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Gem Tabeller- eller diagramdata som CSV-fil
På mange steder kan De gemme data fra en tabel eller fra et
diagram som CSV-fil. CSV-filen kan f.eks. importeres i Microsoft
Excel og der videreforarbejdes.
Klik på knappen Eksporter tabeller
Vælg ønskede lagerplacering
Klik på Gem
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3.8

Funktionsudvidelse med SoftwareOptioner

Funktionaliteten af StateMonitor kan yderlig udvides med SoftwareOptioner.
Licens for Software-Optioner kan De få via HEIDENHAINsalgskontor. De får da en licensnøgle, med hvilken De kan aktiverer
Software-Optionen på Dongle.
Følgende Software-Optioner er tilgængelige:
Option

Funktionsudvidelse

ID

1

5 yderlige maskinstyringer

1220884-01

2

Modbus Interface

1268670-01

3

OPC UA Interface

1268673-01

4

JobTerminal

1268674-01

35,5

MTConnect Interface

1268675-01

Yderligere informationer: "Software-Optionen und Licens",
Side 125
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4.1

Menu Home

I Menu Home indgiver De deres brugernavn og Password.
Yderligere informationer: "Login/Logout ", Side 47

Når en bruger logger ind, viser StateMonitor Rettighedsstatus for
den indkoblede bruger, og tidspunktet for login.
Firmaspecifik startside
Når De i Menu Home vil indfører firmalogo eller anden billedefil, går
De frem som følger:
Kopier ønskede billedefil in i bibliotek C:\ProgramData
\HEIDENHAIN\StateMonitor\homeImage
StateMonitor viser billede i Menu Home .
StateMonitor kan kun vise et billede. Kopier derfor kun
en billedefil in i bibliotek C:\ProgramData\HEIDENHAIN
\StateMonitor\homeImage
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4.2

Login/Logout

Login
Efter start af StateMonitor skal brugeren logge ind med sit
brugernavn og Password.
Der kan være flere brugere tilmeldt samtidig.

Når De for første gang skal tilmeldes efter installation af
StateMonitor, og endnu ikke har angivet en bruger, tilmelder De
dem med Default Password.
Yderligere informationer: "Default-Password", Side 38
Automatisk login
Bruger med læse-rolle kan automatisk logge ind via en speciel URL
i Web-Browser.
Åben en Web-browser, f.eks.
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Indlæs i adresselinjen:
http:\\Servername:28001/jh-tnc-sm-app/operator#!login/Username/Passwort
I stedet for Servernavn , indlæses Hostnavn eller PC IPAdresse eller Server, som er installeret i StateMonitor
I stedet for Username og Password indgives brugernavn og
Password
Tryk tasten Enter
StateMonitor bliver åbnet uden Login-vindue.
For at kunne åbne StateMonitor hurtigere i fremtiden,
skal du oprette adressen som en favorit eller et
bogmærke i webbrowseren.
Logout
De skal logge brugeren ud før De lukker StateMonitor.
For at logge ud, går De frem som følger:
Afmeld med Menu Logout
Det tomme Login-vindue bliver vist.
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5.1

Menu Maskinpark

I Menu Maskinpark bliver alle maskiner vist, som i Menu
Indstillinger er indlagt og aktiveret.
Yderligere informationer: "Undermenu Maskine", Side 109
Menuen Maskinpark indeholder følgende undermenuer:
Flisevisning
Statusoversigt
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5.2

Undermenu Flisevisning

I Undermenu Flisevisning viser StateMonitor hver aktiveret
maskine som maskinstatuskort.
Maskinstatuskortet indeholder følgende informationer:
Information

Betydning

Billede af
Maskine

Når De ved oprettelse af en maskine indlægger
et billede af maskinen, viser StateMonitor dette
billede.

Statuslys

Aktuel status for maskine

Jobnummer

Nummer på aktuel afsluttet job (Software-Option)

Part number

Nummer på aktuel afsluttet del (Software-Option)

Programnavn

Navn på NC-Program, der aktuelt er indlæst i
Programafvikling blokfolge eller i Programafvikling enkeltblok

Kompl.
udfort

Antal, hvor mange gange det aktuelle program
skal gennemkører

Statuslys
Farven på statuslys har følgende betydning:
Farve

Betydning

grå

Maskinen er ikke indkoblet eller ikke forbundet

Rød

Maskine er ikke driftsklar

gul

Maskinen er driftsklar men ikke produktiv

Mørkegrøn/
Lysegul

Maskinen er produktiv
Mørkegrøn = Produktiv (Tilspænding & Ilgang
OVR >= 100 %)
Lysegrøn = Produktiv (Tilspænding & Ilgang OVR
< 100 %)
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5.3

Undermenu Statusoversigt

I Undermenu Statusoversigt viser StateMonitor maskinstatistik
grafisk i ringdiagram.
Derved skelner StateMonitor mellem:
Samlede maskinpark
Favoriserede maskiner

Samlede maskinpark
Ringdiagrammet Samlede maskinpark sammenfatter
maskinstatistik for alle aktiverede maskiner i maskinparken
sammen. Dertil viser StateMonitor det beregnede nøgletal
Availability og Utilization rate som gennemsnittet af alle
aktiverede maskiner i maskinparken.
Favoriserede maskiner
Ringdiagrammet Favoriserede maskiner indeholder kun
maskinstatistik, der er kendetegnet i Favoritoversigt som Favorit .
Favoritoversigt
Tabellen Favoritoversigt oplister alle aktiverede maskiner i
maskinparken og indeholder følgende informationer:
den aktuelle Status
Maskine (Maskinbetegnelse)
den i maskinen aktuelt aktive Driftsart
det i maskinen indlæste Program
Programstatus
antallet af Programmer, som blev Komplet udfoert
kendetegnet som Favorit
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5.4

Oversigt maskinstatus

Den følgende oversigt illustrerer, hvilke kombinationer fra aktive
Driftsart, Programstatus og Override indstilling som udløser
maskinens status.
Maskinstatus

Driftsart

Programstatus

Override indstilling

Mørkegrøn = Produktiv
(Tilspænding & Ilgang
OVR >= 100 %)

Programafvikling
blokfolge

Koerer

>= 100 %

Lysegrøn = Produktiv
(Tilspænding & Ilgang
OVR < 100 %)

Programafvikling
blokfolge

Koerer

< 100 %

Programafvikling
enkeltblok

Koerer

>0%

Programafvikling
blokfolge

Koerer

=0%

Gul = i.O. men ikke
produktiv

Programafvikling
blokfolge

Valgt

Vilkårlig

Stoppet
Afbrudt

Programafvikling
enkeltblok

Afslut
fejl
Ingen program
valgt

Manuel drift

Vilkårlig

Elektroniske
handhjul
Positionering med
manuel indlaesning
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Maskinstatus
Rød = Ikke driftsklar

Driftsart

Programstatus
Programafvikling
blokfolge

fejl

Override indstilling
Vilkårlig

Programafvikling
enkeltblok
Lysegrå = ventetid
Mørkegrå = Maskine ikke
i drift

Tilstanden ventetid kommer ikke fra maskinen. Brugeren kan i stedet lægge
ventetid indstilling som en gul eller lysegrå tilstand.
Maskinen er udkoblet eller
StateMonitor kan få forbindelse til maskinen

StateMonitor rangerer maskinens statusfarver i
maskintilstandsbjælken i kronologisk rækkefølge efter hinanden. De
kan øjeblikkelig overskue maskinens tilstand og løbetid.
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5.5

Maskinstatus

Visningen Maskinstatus indeholder følgende informationer:
Maskinstatuslys
Maskinnavn
SIK-Nummer og maskinens styring
NC-software-Stand af styringen
Override indstilling
Driftsart
Program, som aktuelt er aktiv på maskinen:
Underprogram, der aktuelt er aktiv på maskinen
Programstatus, Starttid og Varighed af aktuelle programmer
Aktiv job
Programstatestik
Maskinmelding
Aktiver Messengerstatus
Aktiv job (Software-Option)
Maskinstatus med Maskinstatusbjælke (resultater fra
Maskinstatus)
Utilization rate
For at komme ind i visning Maskinstatus går De frem som følger:
Skift i Menu Maskinpark
Tryk knappen Maskinstatus for ønskede maskine
StateMonitor åbner visning Maskinstatus.
Fra Maskinstatus kan De komme videre til undermenuer:
Editer maskinestatus
Yderligere informationer: "Undermenu Editer maskinestatus",
Side 62
Detalje visning for de sidste 3 dage
Yderligere informationer: "Undermenu Detalje visning for de
sidste 3 dage", Side 66
Maskin alarmer
Yderligere informationer: "Undermenu Maskin alarmer",
Side 67
Programafviklingstid
Yderligere informationer: "Undermenu Programafviklingstid",
Side 69
Ordre (Software-Option)
Yderligere informationer: "Undermenu Jobterminal (SoftwareOption)", Side 64
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Override indstilling
StateMonitor viser grafisk Override indstilling for Spindel (omdr.
tal), Tilspaending og Ilgang i enheden procent.
Displayet svarer til den aktuelle potentiometerposition på styringen,
uafhængig af den aktuelle driftsart.
Når der på Deres maskine er et potentiometer for ilgang og
tilspænding, viser StateMonitor for begge Override indstilling den
samme værdi.
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Driftsart
StateMonitor viser Driftsart , som aktuelt er valgt på maskinen.
Visningen begrænser sigt til maskin-driftsart og de tilhørende
symboler. Programmer-driftsarten viser StateMonitor ikke.
Maskin-driftsarter
Symbol

Driftsart
Manuel drift

Elektroniske handhjul

Positionering med manuel indlaesning
(MDI)
Programafvikling enkeltblok

Programafvikling blokfolge
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Programstatus
Programstatus giver oplysninger om den aktuelle tilstand af NCprogrammet på maskinen.
Følgende programstatistik kan forekomme:
Programstatus

Betydning

Koerer

Maskinen afvikler et NC-program.

Ingen program valgt

Maskinen befinder sig ikke i den driftsart,
som NC-programmet afvikler.

Inaktiv

Den aktuelle Driftsart på Maskinen er
Programafvikling blokfolge eller Programafvikling enkeltblok.
Aktuelt er ingen NC-program startet
eller
Programafviklingen blev afbrudt på
grund af en fejl eller
Brugeren har afbrudt
programafviklingen med INTERN
STOP

fejl

En fejl har afbrudt afviklingen af det
aktuelle NC-program.
Status fejl bliver kun kort vist, så skifter
status til Inaktiv.

Valgt

Den aktuelle Driftsart på Maskinen er
Programafvikling blokfolge eller Programafvikling enkeltblok.
Brugeren har valgt et program, men
endnu ikke startet det.

Stoppet

Den aktuelle Driftsart på Maskinen
er Programafvikling enkeltblok og
brugeren har endnu ikke startet det
næste NC-program
En M0-kommando i NC-program har
stoppet programafviklingen

Afbrudt

Brugeren har afbrudt programafviklingen
med NC-Stop

Afslut

Det aktuelle NC-program er afviklet.
Kommandoen M30 eller M2 har stoppet
programmet.

Når maskinen er udkoblet, bliver ingen Programstatus vist.

58

HEIDENHAIN | StateMonitor Inst. vejledning | 10/2018

5

Menu maskinpark | Maskinstatus

Aktiv job (Software-Option)
I område Aktiv job viser StateMonitor Information til jobstart, som
bliver bearbejdet netop nu.
Forudsætninger:
Job er oprettet
Job er tildelt maskinen
Job afvikles
For at starte bearbejdningen af et job, går De frem som følger:
Klik på knappen Jobterminal
Untermenu Ordre bliver vist.
Yderligere informationer: "Undermenu Jobterminal (SoftwareOption)", Side 64

Programstatestik
I området Programstatestik registrerer StateMonitor antallet af
komplet udførte og afbrudte NC-programmer.
Tællingen er lavet for:
alle Programmer (Alt)
for det aktuelle Program (Akt. Pgm)
StateMonitor skelner mellem følgende tilfælde:
Dialog

Betydning

Komplet udfoert

Antallet af komplet udførte programmer

Afbrudt ved bruger

Antallet af Programmer, brugeren har
afbrudt

Afbrudt ved
fejlmelding

Antallet af Programmer, som blev afbrudt
pga. en fejlmelding
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Maskinmelding
I område Maskinmelding viser StateMonitor de sidste seks
meldinger fra maskinen.
Hver bruger kan individuelt fastlægge, hvilke melding i område
Maskinmelding der skal vises. Dertil går De frem som følger:
Klik på tandhjulsymbolet
Et vindue med filtervalg vises. Filterkriterier
omfatter fejlklasser, fejlgrupper og meddelelser.
Yderligere informationer: "Undermenu Maskin
alarmer", Side 67
For at vælge et filterkriterier, sættes et hak med
museklik
Klik på knappen Gemme
I område Maskinmelding bliver kun meldinger
vist, som svare til valgte filterkriterier.
Filtrering gælder kun for afsnit Maskinmelding i
Undermenu Maskinstatus.
For at se ydelige maskinmeldinger, går De frem som følger:
Klik på knappen videre
Undermenu Maskinmelding bliver vist.
Yderligere informationer: "Undermenu Maskin alarmer",
Side 67

Aktiver Messengerstatus
I område Aktiver Messengerstatus viser StateMonitor den aktive
Meddelelse .
Yderligere informationer: "Undermenu Meddelelse", Side 79
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Maskinstatus
I område Maskinstatus viser StateMonitor maskintilstandsbjælken
dagens og den aktuelle Udnyttelsesgrad af maskinen.
For at skelne mellem bestemte maskintilstande og nøjagtig at
kunne specificerer, går De frem som følger:
Klik på knappen Editer maskinestatus
Undermenuen Editer maskinestatus åbnes.
Yderligere informationer: "Undermenu Editer maskinestatus",
Side 62

Fastlæg observationsperioden
Maskinstatusbjælken viser standard tiden fra 0 til 24 timer. Alle
brugere kan individuelt fastlægge observationsperioden. Den
maksimale observationsperiode er 24 timer.
For at tilpasse observationsperiode, går De frem som følger:
Klik på tandhjulsymbolet
Vindue Tilpas brugerspecifikation af
maskintilstand bliver vist.
Vælg ønskede tidsrum (tid fra ... til ...)
Klik på knappen Gem
Maskinstatusbjælken viser det valgte tidsrum.
Tilpasning af observationsperiode virker også i
Undermenu Editer maskinestatus og Detalje visning
for de sidste 3 dage . Også her kan De tilpasse
observationsperioden.
Detaljevisning
For at se Detalje visning for de sidste 3 dage , går De frem som
følger:
Tryk knappen vis maskinstatus de sidste dage
Undermenu Detalje visning for de sidste 3 dage bliver vist.
Yderligere informationer: "Undermenu Detalje visning for de
sidste 3 dage", Side 66
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5.6

Undermenu Editer maskinestatus

Vis maskinstatus
I Undermenu Editer maskinestatus viser StateMonitor derefter
maskintilstanden af aktuelle dag i en maskintilstandsbjælke og lister
den kronologiske rækkefølge i en tabel.
For at vælge en dag, for den som StateMonitor viser
maskintilstanden, går De frem som følger:
På Display trykkes på kalendersymbolet
vælg datum
Alternativt bladre tagvis tilbage
Alternativt bladre tagvis fremad

De kan tagge tabelfilteret efter:
Maskintilstandsfarve (Filter)
varigheden af den enkelte maskintilstand
(Vis tilstand der er laengere end...)
Yderligere informationer: "Funktioner i tabeller og diagrammer",
Side 42
Udskift maskintilstand og specificer
I undermenu Editer maskinestatus har De muligheden for, at
erstatte bestemte maskintilstande og specificerer nøjagtig.
Yderlig Specificeringen for maskinstatus lægger De i
Menu Indstillinger .
Yderligere informationer: "Undermenu Maskintilstand /
Opr. tilstand", Side 115
For at ændre en maskinstatus, går De frem som følger:
Skift i Menu Maskinpark
Tryk knappen Maskinstatus for ønskede maskine
Vælg Undermenu Editer maskinestatus
Klik i Tabellen i kolonne Ny tilstand
I rullemenu vælges den ønskede tilstand
Klik på knappen Gem linje
Maskintilstanden blev ændret i
maskintilstandsbjælken.
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De følgende tabeller viser, hvilken original maskintilstand De med
hvilke specificering kan erstatte.
Original tilstand

Ny tilstand (Specificering)

Mørkegrøn

Produktiv

Mørkegrøn, Lysegrøn, Gul, rød
eller Grå

Lysegrøn

Produktiv,
tilspænding
< 100 %

Mørkegrøn, Lysegrøn, Gul, rød
eller Grå

gul

I orden, men
ikke produktiv

Gul, Rød eller Grå

Rød

Ikke driftsklar

Rød

Mørkegrå

Maskine ikke
i drift

Mørkegrå eller lysegrå

Den lysegrå tilstanden ventetid kommer ikke originalt fra maskinen
og er dermed ikke en originaltilstand.
Den lysegrå tilstand kan erstatte en gul originaltilstand eller en
mørkegrå originaltilstand og specificeres nøjagtigere.
Eksempel:
Når en maskine er lukket for servicearbejde (mørkegrå tilstand), kan
De sætte denne tilstand i StateMonitor, efter servicetiden (lysegrå
tilstand).
Tilføj yderlig information
En blå linje over et afsnit af maskintilstandsbjælken viser, at
afsnittet indeholder yderlige oplysninger.
For at tilføje yderlige oplysninger, går De frem som følger:
Skift i Menu Maskinpark
Tryk knappen Maskinstatus for ønskede maskine
Vælg Undermenu Editer maskinestatus
I tabelkolonnen Kommentar indsættes yderlige
oplysninger
Klik på knappen Gem linje
StateMonitor viser over afsnittet i
maskintilstandsbjælken en blå linje.
Når De klikke på et afsnit med en blå linje, viser SteteMonitor et
pop-up vindue med den indføret kommentar og f.eks informationer
om ændrede eller specificerede maskintilstand.
Fastlæg observationsperioden for maskinstatusbjælken
Maskinstatusbjælken viser standard tiden fra 0 til 24 timer. Alle
brugere kan individuelt fastlægge observationsperioden.
Yderligere informationer: "Fastlæg observationsperioden", Side 61
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5.7

Undermenu Jobterminal (SoftwareOption)

I undermenu Jobterminal viser StateMonitor alle åbne job, som er
tildelt maskinen. Parallel til bearbejdning på maskinen kan brugeren
her bestille jobstatus og bestille efterfølgende bearbejdning.
Bestilling af job og tildelingen til en maskine følger i Menu Ordre.
Der kan de også tilpasse bearbejdningsrækkefølgen af jobs.
Yderligere informationer: "Menu Ordre (Software-Option)",
Side 84
Brugt bearbejdningstid og stykantal fremgår af jobevaluering..
Yderligere informationer: "Jobtid (Software-Option)", Side 101
Jobstatus
For at booke jobstatus og registrerer bearbejdningstid, går De
frem som følger:
Skift i Menu Maskinpark
Tryk knappen Maskinstatus for ønskede maskine
Vælg undermenu Jobterminal
I Tabel Tildelt job for maskine klikkes på det
ønskede job.
Jobsituationen fremgår i afsnit Aktuelle valgte
job.
I afsnit Jobstatus Klik på knappen Start job
Staret tidstagning.
Klik på knapperne efter hinanden, der tilsvare
jobstatus på maskinen
StateMonitor genererer tid pr. jobstatus.
For at afslutte eller afbryde bearbejdning. klik på
knappen Stop job
Tidstagning er afsluttet.
Evt. kan job startes påny.
Akt. mængde tilbagemelding: vælg i valgfelt
Actual amount
Indlæs i indlæsefelt antal af færdig dele
Klik på knappen Tilbagemelding
Afviste tilbagemelding: vælg i valgfelt Scrap
Indlæs i indlæsefelt antal afviste
Klik på knappen Tilbagemelding
Akt. mængde og antal afviste dele er gemt i job.
For at afslutte job, klik på knappen Afslut job
Job fremgår ikke mere i Tabel Tildelt job for
maskine.
Den generede tid og mængde vises i Menu
Evaluering .
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Book bearbejdning
For at booke bearbejde af aktuelle job, går De frem som følger:
For at ændre sidst afsluttede job, klik på knappen Gendan sidste
gennemført job
eller
I Tabel Tildelt job for maskine klikkes på det ønskede job.
Jobsituationen fremgår i afsnit Aktuelle valgte job.
Tabellen Bookning af job vises.
Start evt. job påny
Ændre evt. tilbagemelding mængde
I Tabel Bookning af job klikkes på den ønskede linje.
Evt. vælg tip (specificering af jobtilstand)
Yderlig Specificeringen for jobstatus lægger De i Menu
Indstillinger .
Yderligere informationer: "Undermenu Maskintilstand /
Opr. tilstand", Side 115
Indlæs evt. kommentar
Klik på knappen Gem linje
For at afslutte job, klik på knappen Afslut job
Vis termin
Termin er i Tabel kendetegnet med farve. Farven giver information
om overholdelse af termin:
Grøn: Termin ligger længere ude end 24 timer
Orange: Termin opnået mindre end 24 timer
Rød: Termin er overskredet
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5.8

Undermenu Detalje visning for de sidste
3 dage

Undermenu Detalje visning for de sidste 3 dage indeholder
følgende informationer:
Maskintilstandsbjælken de sidste 3 dage
Tilgaengelighed af maskinen de sidste 3 dage
Udnyttelsesgrad af maskinen de sidste 3 dage
Yderligere informationer: "Undermenu Nøgletal", Side 96

Fastlæg observationsperioden for maskinstatusbjælken
Maskinstatusbjælken viser standard tiden fra 0 til 24 timer. Alle
brugere kan individuelt fastlægge observationsperioden.
Yderligere informationer: "Fastlæg observationsperioden", Side 61
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5.9

Undermenu Maskin alarmer

I Undermenu Maskin alarmer viser StateMonitor Maskinmelding af
de sidste 4 uger.
Fejlmeldinger fra styringen er opdelt i Fejlklasse og Fejlgruppe :
Fejlklasse Lad årsagen til fejlmeddelelsen lukke.
Fejlgruppe Giver oplysninger til årsagen til fejlmeldingen
Brugeren kan på HEIDENHAIN-styringer, i NC-Program med hjælp
af specialfunktionen FN38 genrere egne meldinger.
Yderligere informationer: "FN38: Send Information fra NCProgram", Side 80
Disse meldinger viser StateMonitor som Nyheder .
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Filtrere meldinger
For at hurtigere at kunne finde meldinger, kan De efter Fejlklasse,
Fejlgruppe og Nyheder filtrerer.
StateMonitor viser i filtervalg kun de Fejlklasse, Fejlgruppe og
Nyheder , som er optrådt de sidste 4 uger.
Filtrering efter følgende Fejlklasse:
Emergency stop
fejl
Advarsel
info
Anvisning
Programafbrydelse
Program stop
Tilspaending stoppet
Nulstillet
Ingen
Fejlklassen Ingen indeholder alle fejlmeldinger, som ikke tilhører
andre fejlklasser.
Filtrering efter følgende Fejlgruppe:
drift
Programmering
PLC
Generelt
Remote
Python
Ingen
Fejlklassen Ingen indeholder alle fejlmeldinger, som ikke tilhører
andre fejlklasser.
Filter efter Nyheder:
FN38
FN 38 Job
Program komplet udført
Program afbrudt ved bruger
Program afbrudt ved fejlmelding
For at se bestemte meldinger på listen, sætter De pr. musseklik
ved den den ønskede filterkriterier et hak.
For at vise de filtrerede meldinger i listen, trykker De på knappen
Aktualisere.
Yderligere informationer: "Funktioner i tabeller og diagrammer",
Side 42
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5.10 Undermenu Programafviklingstid
I Undermenu Programafviklingstid lister StateMonitor i en
Programtabel de NC-Programmer, kronologisk der blev startet på
maskinen i valgte tidsrum.
For at afgrænse målvinduet står følgende valgmuligheder til
rådighed:
Tid fra... til...
Antal af dage (tilbagegående fra den aktuelle dag)
1 dag
3 dag
7 dag
Dato fra... til...
Søgefunktion indenfor tabel (Indlæsefelt Søge:) henfører sig til
kolonne Program, Underprogr. og Status.
Yderligere informationer: "Funktioner i tabeller og diagrammer",
Side 42
Grafisk fremstilling
Yderlig til Programtabel kan De vise to diagrammer:
Diagram Programafvikling i maskinen ( 0\}: Samlet evaluering
af alle programmer fra tabellen
Diagram Programanalyse: Detaljeret evaluering af et program
Diagram Programafvikling i maskinen ( 0\}
Diagrammet giver oversigt over programtid og den gennemsnitlige
Override-Stilling af alle programmer fra Tabellen.
For at vise diagram, klik på knappen under Tabel Tabeller vises
grafisk
Diagram indeholder følgende informationer:
Hver vinkelret linje gitter står for et program
Værdien horisental akse tilsvarer programnummer i Tabel
Det grønne datapunkt visualiserer programmets forbrugstid
(værdi for akse Programafviklingstid)
De yderlige datapunkter visualiserer den gennemsnitlige
Override-Stilling af program for Spindel, Ilgang og Tilspaending
(værdi fra akse Middelværdi Override via programløbetid)
For at vise detaljeinformation til et program, føres musepilen
over datapunkt for program
Et pop-up vindue viser diagramværdier, programstatus og
procentuel udnyttelse af maskintilstand.
For at filtrerer diagram after et program, vælg i udvalgsvindue
det ønskede program
Diagram viser kun værdi for det valgte program.
Yderligere informationer: "Vis diagram for en tabel", Side 42
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Diagram Programanalyse
Diagrammet giver oversigt over den gennemsnitlige OverrideStilling og maskintilstanden under programafviklingstiden.
For at vise diagram, går De frem som følger:
Klik på knappen under Tabel Tabeller vises grafisk
Diagram Programafvikling i maskinen ( 0\} vises
Klik på et vilkårlig datapunkt på den vinkelrette linje af
programmet
Diagram Programanalyse vises
Diagram indeholder følgende informationer:
Den horisontale akse viser programløbetid
Den vertikale akse viser gennemsnitlige Override-Stilling
Linjen visualisierer Override-Stilling for Spindel, Ilgang og
Tilspaending på pågældende tidspunkt
Tilstandsbjælken FMAX visualisiert Tilspænding og Ilgang
(FMAX) under programlødetid
Maskintilstandsbjælken visualiserer maskintilstand under
programlødetid
Tilstandsbjælken FMAX vises kun, når tilgang til PLC er
tilladt.
Yderligere informationer: "Indstilling for PLC
Password", Side 160

70

HEIDENHAIN | StateMonitor Inst. vejledning | 10/2018

6
Menu Messenger

6

Menu Messenger | Menu Nyheder

6.1

Menu Nyheder

I Menu Nyheder fastlægger De, hvilke meldinger fra maskinen,
hvilke bruger, hvornår og hvordan man skal underrettes.
Menuen Nyheder indeholder følgende undermenuer:
Eventkonfigurator
Meddelelsesprofil
Meddelelse
Hvilke undermenu og funktioner StateMonitor viser,
afhænger af hvilken rolle brugeren har.
Gå frem i følgende rækkefølge:
I Undermenu Meddelelsesprofil oprettes en underretningsprofil
(Hvem skal hvornår informeres?)
Yderligere informationer: "Undermenu Meddelelsesprofil",
Side 77
I Undermenu Eventkonfigurator konfigureres Events
(begivenheder)
(ved hvilken melding fra maskine skal alle informeres?)
Yderligere informationer: "Undermenu Eventkonfigurator",
Side 73
I Undermenu Meddelelse oprettes event og meddelelser
profiler
(Hvilke begivenhed udløser hvilken meddelelsesprofil?)
Yderligere informationer: "Undermenu Meddelelse",
Side 79
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6.2

Undermenu Eventkonfigurator

En Event er en begivenhed, som kan optræde på en maskine,
f.eks.:
En advarselsmelding
Maskinstop med fejlmelding
en servicemeddelelse/vedligeholdelsemelding
en alarm
StateMonitor tager de på styringen forekommende meldinger
direkte og lister dem i visningen Maskinstatus i Menu Maskinpark .
Styringsmeddelelser er opdelt i Fejlklasse og Fejlgruppe . Ved
konfigurering af en begivenhed har De muligheden, at vælge hele
Fejlklasse eller Fejlgruppe .
Derudover kan Nyheder og Maskinstatus være et valg til en event.
Derved kan Nyheder enten på HEIDENHAIN-Styringen i NCProgram genereret (FN38) eller være genereret fra StateMonitor fra
information fra styringen.
Fejlklasse
Fra styringen er meldingen Fejlklasse forbundet:
Emergency stop
fejl
Advarsel
info
Anvisning
Programafbrydelse
Program stop
Tilspaending stoppet
Nulstillet
Ingen
Fejlklassen Ingen indeholder alle fejlmeldinger, som ikke tilhører
andre fejlklasser.
Fejlgruppe
Fejlgruppe Giver oplysninger til årsagen til fejlmeldingen
Styringen adskiller følgende Fejlgruppe:
drift
Programmering
PLC
Generelt
Remote
Python
Ingen
Fejlklassen Ingen indeholder alle fejlmeldinger, som ikke tilhører
andre fejlklasser.
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Nyheder
Under Nyheder står følgende valgmuligheder til gængelig:
FN38
På HEIDENHAIN-styringen, kan De med hjælp af
specialfunktionen FN38 genrere meldinger i NC-program.
StateMonitor kan fange disse meddelelser og sende dem til
brugeren pr. e-mail
FN 38 Job
På HEIDENHAIN-styringen, kan De med hjælp af
specialfunktionen FN38 genrere en jobstatus i NC-program.
StateMonitor kan evaluerer disse Stati
Program komplet udført
StateMonitor genererer disse meddeleser, når styringen i
programslut læser PGM END
Program afbrudt ved bruger
StateMonitor genererer en meddelelse, når brugeren afbryder
programmet med INTERN STOP eller NØDSTOP
Program afbrudt ved fejlmelding
StateMonitor genererer en meddelelse, når en fejlmelding
afbryder en programafvikling
Vær opmærksom på maskinhåndbogen!
Hvilke informationer styringen sender, afhænger af
maskinens konfigurerede indstillinger.
Maskinstatus
Under Maskinstatus kan de definerer, efter hvilket tidsrum
StateMonitor skal udløse en event. Derved kan De tildele alle
maskintilstand en specifik værdi (i minutter).
Individuelle meldinger
I Tabel kan De sætte hak ved tidligere meldinger, og vælge for
hvilken event der skal henføres til.
Yderligere informationer: "Funktioner i tabeller og diagrammer",
Side 42
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Opret begivenhed
Vælg udvalget af meldinger, der skal fører til en begivenhed, meget
omhyggeligt

ANVISNING
Pas på, tab af data mulig!
Hvis De tilføjer for mange beskeder til udvælgelse, kan
modtagerens e-mail boks overfyldes. Dermed modtager
modtageren ikke flere e-mails.
Opret separat postkasse til StateMonitor
Vælg meddelelserne meget omhyggeligt

ANVISNING
Pas på, tab af data mulig!
Når StateMonitor sender for mange Meddelelse til brugeren,
klassificerer e-mail udbyderen det måske som SPAM.
Modtageren får ikke mere Meddelelser i indbakken.
Vælg meddelelserne meget omhyggeligt
For at oprette en begivenhed, går De frem som følger:
Skift til Menu Nyheder
Vælg undermenu Eventkonfigurator
MaskineVælg, som De vil oprette en begivenhed
for
Vælg fra Fejlklasse, Fejlgruppe, Nyheder,
Maskinstatus og individuelle meldinger, som skal
udløse en begivenhed
Ved Denne event under navn... indgives et
egnet navn
Klik på knappen Save
Ved hjælp af udvalgslisten bestemmer De, hvilke maskinmeldinger
der skal fører til en meddelelse.
Tabellen indeholder kolonne A og B:
A = Automatisk valg via Klasse/Gruppe
B = Vælg afvigelse fra automatik
Kolonne A i valglisten viser, om fejlmeldingen ved automatisk valg
via Fejlklasse eller Fejlgruppe skal udløse en begivenhed.
Hakket i kolonne A indstiller StateMonitor, når De har valgt den
tilsvarende fejlklasse eller fejlgruppe.
I kolonne B kan De enkelte meldinger, med Fejlklasse og
Fejlgruppe vælge, som indeholdes i valgmuligheden.
De kan dog også i kolonne B vælge enkelte meldinger, når De ikke
alle meldinger, som tilhører denne fejlklasse eller fejlgruppe, der
skal udløse en begivenhed.
I en yderlig tabel viser StateMonitor alle oprettede events.
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For at se indholdet af eksisterende begivenheder, går De frem som
følger:
Klik i Tabellen på begivenhed
StateMonitor indlæser valget af Fejlklasse, Fejlgruppe,
Nyheder og individuelle meldinger i visningen.
Slet begivenhed
For at slette en begivenhed, går De frem som følger:
Skift til Menu Nyheder
Vælg undermenu Eventkonfigurator
MaskineVælg, som De vil slette en begivenhed
for
Klik i Tabellen på symbolet for papirkurv
StateMonitor sletter eventen og fjerner den fra
Tabellen.
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6.3

Undermenu Meddelelsesprofil

I Undermenu Meddelelsesprofil kan De tildele en oprette bruger
meddelelsesinformationer og angive som meddelelsesprofil.
En meddelelsesprofil indeholder følgende informationer:
den henviser til User
Overførselsinformationer sender E-Mail
(Interval meddelelse pr...)
overførselstidspunkt (Dage, Gange)
Interval meddelelse
I valgmenu User står alle oprettede brugere som valgmulighed.
Meddelelsesinformationen sendes udelukkende pr. e-mail.
Meddelelsesintervalg
For overførselstidsrum går De til:
ugedagen, som StateMonitor skal informerer brugeren
tidspunktet, fra- og til-hvornår StateMonitor skal sende
meddelelsen til brugeren
Mulige meddelelsesintervaller:
straks
en gang daglig
indsamlet alle (1 til 60 min indstilbar))
OpretMeddelelsesprofil
De kan oprette en bruger for flere Meddelelsesprofil : f.eks. en
profil, når en medarbejder er i huset og en profil når medarbejderen
er klar.
For at oprette en meddelelsesprofil for en bruger, går De frem
som følger:
Skift til Menu Nyheder
Vælg undermenu Meddelelsesprofil
Vælg brugeren, for hvilken Meddelelsesprofil
skal oprettes
Vælg kommunikationsvej pr. e-mail (sæt hak)
Indlæse e.mail adresse
Vælg ugedag, hvor brugeren skal informeres
Vælg tidspunkt fra... til...
VælgInterval meddelelse
Angiv navn meddelelsesprofilen
Klik på knappen Save
StateMonitor gemmer meddelelsesprofilen og
lister den i tabellen.
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SøgMeddelelsesprofil
StateMonitor viser alle profiler for den ovenfor valgte bruger i
tabellen.
Med indlæsefeltet Søge: kan De målrette søgningen efter bestemte
meddelelsesprofil. Denne søgning målretter sig til alle kolonner i
Tabellen.
Yderligere informationer: "Funktioner i tabeller og diagrammer",
Side 42
ÆndreMeddelelsesprofil
For at ændre en eksisterende meddelelsesprofil, går De frem som
følger:
Skift til Menu Nyheder
Vælg undermenu Meddelelsesprofil
Vælg brugeren, for hvilken Meddelelsesprofil
skal oprettes
For at vælge en anden meddelelsesprofil i
tabellen
StateMonitor indlæser input til visningen.
Gennemfør den ønskede ændring
Klik på knappen Save
StateMonitor gemmer den ændrede
meddelelsesprofil.
SletMeddelelsesprofil
For at slette en meddelelsesprofil, går De frem som følger:
Skift til Menu Nyheder
Vælg undermenu Meddelelsesprofil
Uservælges, for hvilken Meddelelsesprofil vil
slette
Klik i Tabellen på symbolet for papirkurv
StateMonitor sletter meddelelsesprofilen fra
Tabellen.
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6.4

Undermenu Meddelelse

I Undermenu Meddelelse fastlægger De, hvilken begivenhed
hvilken meddelelse der skal slettes. Her kan De fremstille, aktiverer
eller slette meddelelser.
Fremstil meddelelse
De kan tilføje nye Meddelelser, idet De i meddelelsesprofilen
tildeler en event.
For at lave en meddelelse, går De frem som følger:
Skift til Menu Nyheder
Vælg undermenu Meddelelse
Under Maskine vælges en maskine
En Tabel vises med den for maskinen
tilgængelige event.
Sæt hak ved den ønskede event.
Under User vælges en bruger
En Tabel vises med den for brugeren
tilgængelige meddelelseprofil.
Sæt hak ved den ønskede meddelelseprofil
Klik på knappen ...anvise
StateMonitor indføjer i Liste af
meddelelsesprofiler en linje med den nye
begivenhed.
Aktiver meldinger
For at aktiverer en meddelelse i listen, sætter De at hak i kolonnen
Aktiv.
StateMonitor sender først meddelelse, når den ar
aktiveret.
Slette
For at slette en begivenhed i listen, går De frem som følger:
Skift til Menu Nyheder
Vælg undermenu Meddelelse
Klik i Tabellen på symbolet for papirkurv
StateMonitor sletter valgte begivenhed fra
tabellen.
Yderligere informationer: "Funktioner i tabeller og diagrammer",
Side 42
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6.5

FN38: Send Information fra NC-Program

Styringsfunktion FN38
Ved HEIDENHAIN-Styringer kan styringsfunktion FN38 generer
meddelelser, som StateMonitor bearbejder som efterretning.
De kan benytte FN38 med følgende HEIDENHAIN-Styringer:
Styring

fra Sofware-Stand

iTNC 530

34049x-03, 60642x-01

TNC 640

34059x-05

TNC620

81760x-01

TNC320

771851-02

TNC 128

771841-02

CNC PILOT 640

68894x-04

MANUAL Plus 620

54843x-04

For anvendelse af FN38 påkræves indlæsning af
Password 555343 for frigivelse af specialfunktioner ved
Q-parameterprogrammering.
Ved TNC´er fra Software-Stand 34059x-07 er FN38
programmerbar uden password.
Programmering
For at programmerer styringsFunktionen FN38 , går De frem som
følger:
Tryk på styringstast Q
Tryk Softkey SPECIEL FUNKTION
Tryk Softkey FN38 SENDEN
Styringen skriver linjen FN38: SEND/".
Skriv tekst for at sende med variable
outputformater
F.eks.:
FN 38: SEND /"Gemessener Durchmesser:
%+3f"/+Q153

Antallet af formateringsinstruktioner skal stemme
overens med antallet af værdier der skal formateres.
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Udlæseformat
Ved hjælp af en formateringsoperator kan De fastlægge
udlæseformat for talværdier.
Et procenttegn indfører formateringsbeskrivelserne. Derefter følger
identifikationsbogstavet f for kommatal i decimalskrivning.
Mellem procenttegn og identifikationsbogstavet kan De lave
yderlige indlæsning:
Plus efter procenttegnet betyder, at ved talværdier skal
fortegnet altid udlæses.
Punkt og et tal bestemmer antallet af decimaler der skal vises.
Den følgende tabel viser nogle syntax eksempler for
udlæseformatet af variable:
Udlæseformat

Betydning

%f

Udlæse en decimalantal i origonalformat

%.0f

Udlæse flydende kommatal uden decimaler

%.1f

Udlæse flydende kommatal med decimaler

%+.2f

Udlæse flydende kommatal med fortegn og
to decimaler

Anvendelseseksempel: Styk antal
Mål: Ved hver programafvikling stiger antallet med 1
Q1 = Q1 + 1

Styktæller

Q2 = 1000

Samlet antak

Q3 = 0815

Ordre

FN 38: SEND/"Antal af Parts: %.0f von %.0f Order: %.0f" /
+Q1/+Q2/+Q3

Send melding
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7.1

Menu Ordre (Software-Option)
Generering og evaluering af ordre er en tillægsfunktion
og ikke indeholdt i standard Softwaren.
Yderligere informationer: "Software-Optionen und
Licens", Side 126

Med StateMonitor kan De genererer bearbejdning og evaluerer af
produktionsordre. For dette lægger De i Menü Ordre nye ordre og
tildeler en maskine.
Menuen Ordre indeholder følgende undermenuer:
Opret ordre
Tildel job
Tilpas bearbejdningsrækkefølge
Tildelte ordre vises i undermenu Jobterminal for maskinen.
Brugeren kan indsætte behandlingstider for en ordre og bekræfte
de producerede mængder
Yderligere informationer: "Undermenu Jobterminal (SoftwareOption)", Side 64
For bookning af bearbejdningstid anvender brugeren angivne
ordrestatus. Ordrestatus kan De i Menu Indstillinger nærmere
specificerer.
Yderligere informationer: "Undermenu Maskintilstand / Opr.
tilstand", Side 115
Brugt bearbejdningstid og stykantal fremgår af jobevaluering..
Yderligere informationer: "Jobtid (Software-Option)", Side 101
Hvilke undermenu og funktioner StateMonitor viser,
afhænger af hvilken rolle brugeren har.
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7.2

Undermenu Opret ordre (SoftwareOption)

Undermenu Opret ordre kan De:
Opret ny ordre
Ændre ordre
Slette ordre
Opret ordre
For at oprette en ordre, går De frem som følger:
Skift i Menu Ordre
Undermenu Opret ordre vælg
I Feltet Jobnummer indgives ordrenummer
I Feltet Arbejdstrin indgives arbejdskridt
Indgiv evt. yderlige informationer til ordre
Klik på knappen Opret ordre
Ordre fremgår i Tabel Oprettet job.
De kan tilordne en maskine til den nye ordre.
Yderligere informationer: "Undermenu Tildel
job (Software-Option)", Side 86
Sådan tilføjer De hurtigt og let flere arbejdsskridt til en
ordre:
Et arbejdsskridt tilføjes som beskrevet
Vælg arbejdsskridt i Tabel Oprettet job
Detaljerne i ordren overføres i afsnit Opret ordre .
Tilpas oplysninger
Klik på knappen Opret ordre
Det nye arbejdsskridt bliver tilføjet.
Ændre job
Forudsætning: Ordre er ikke tildelt en maskinen.
For at ændre en ordre, går De frem som følger:
Klik på ordre i Tabellen Oprettet job som De vil ændre
Den valgte Ordre er markeret grøn i Tabel.
Detaljerne i ordren overføres i afsnit Opret ordre .
Tilpas oplysninger
Klik på knappen Ændre job
Ændringer bliver overført.
Slet job
Forudsætning: Ordre er ikke tildelt en maskinen.
For at slette en ordre, går De frem som følger:
Klik på ordre i Tabellen Oprettet job som De vil slette
Den valgte Ordre er markeret grøn i Tabel.
Klik på knappen Slet job
Ordre bliver slette fra Tabellen.
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7.3

Undermenu Tildel job (Software-Option)

Tildel job
For at tildele en ordre til en maskine og frigive bearbejdning, går De
frem som følger:
Skift i Menu Ordre
Vælg Undermenu Tildel job
Klik på ordre i Tabellen Oprettet job
Den valgte Ordre er markeret grøn i Tabel.
I valgfelt Vælg maskine vælges en maskine
Indgiv evt. yderlige informationer til ordre
Klik på knappen Tildel job
Ordre fremgår i Tabel Tildelt job.
De kan starte ordrens bearbejdning.
Yderligere informationer: "Undermenu
Jobterminal (Software-Option)", Side 64
Ændre ordre
Forudsætning: Ordre blev ikke startet i jobterminal.
For at anvise en ordre på en anden maskine, går De frem som
følger:
Klik på ordre i Tabellen Tildelt job som De vil tildele til en anden
maskine
Den valgte Ordre er markeret grøn i Tabel.
i valgfelt Vælg maskine vælges maskinen, som De vil tildele den
valgte ordre
Klik på knappen Tildel job
Tildelingen bliver ændret.
Slet job
Yderligere informationer: "Slet job", Side 85
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7.4

Undermenu Tilpas
bearbejdningsrækkefølge (SoftwareOption)

I en maskines Jobterminal viser StateMonitor tildelte ordre i
kronologisk rækkefølge. De kan tilpasse rækkefølgen manuelt.
Dertil går De frem som følger:
Skift i Menu Ordre
Undermenu Tilpas bearbejdningsrækkefølge
vælges
I Tabel Job for maskine vises alle ordre, som er
tildelt valgte maskine.
Ordre vises ved trykket musetast på den
ønskede position.
Ordre vises i undermenu Jobterminal i den
definerede rækkefølge.
Yderligere informationer: "Undermenu
Jobterminal (Software-Option)", Side 64
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7.5

FN38: Ordrefunktion i NC-Program

Styringsfunktion FN38
Ved HEIDENHAIN-Styringer kan styringsfunktion FN38 generer
meddelelser, som StateMonitor bearbejder som efterretning.
De kan benytte FN38 med følgende HEIDENHAIN-Styringer:
Styring

fra Sofware-Stand

iTNC 530

34049x-03, 60642x-01

TNC 640

34059x-05

TNC620

81760x-01

TNC320

771851-02

TNC 128

771841-02

CNC PILOT 640

68894x-04

MANUAL Plus 620

54843x-04

For anvendelse af FN38 påkræves indlæsning af
Password 555343 for frigivelse af specialfunktioner ved
Q-parameterprogrammering.
Ved TNC´er fra Software-Stand 34059x-07 er FN38
programmerbar uden password.
Jobstatus
Med FN38 melding kan De melde en ordre i StateMonitor.
I FN38 meldingen skal anvende følgende Syntax:
FN 38:
SEND /"JOB:auftragsnummer_STEP:arbeitsschritt_status"

Forudsætninger:
Styringen kan sende FN38 melding
Yderligere informationer: "FN38: Send Information fra NCProgram", Side 80
Job er oprettet
Job er tildelt maskinen
Eksempel:
Ordre med ordrenummer 1234 og arbejdsskridt 1
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_START"

Start job

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

Forbered start

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

Færdig / produktion

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

Stop job

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

Afslut job
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Tilbagemelding antal
Med FN38 melding, kan De tilbagemelde en mængde i ordre i
StateMonitor. Dermed kan mængden være angivet inkremental
eller absolut:
Ved inkremental angivelse bliver mængden øget med den
angivne værdi.
Ved absolut angivelse bliver den gamle værdi overskrevet med
en ny værdi
I FN38 meldingen skal anvende følgende Syntax:
FN 38:
SEND /"JOB:auftragsnummer_STEP:arbeitsschritt_kategorie_menge"

Forudsætninger:
Styringen kan sende FN38 melding
Yderligere informationer: "FN38: Send Information fra NCProgram", Side 80
Job er oprettet
Job er tildelt maskinen
Job afvikles
Eksempel:
Ordre med ordrenummer 1234 og arbejdsskridt 1: Yderlig angivelse
af aktuel mængde, skrap 12, og efterarbejde 15
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_OK_A:23"

Akt. mængde (OK) absolut

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

Akt. mængde (OK) inkrementell

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

Skrottes (S) absolut

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

Skrottes (S) inkrementell

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

Efterarbejde (R) absolut

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

Efterarbejde (R) inkrementell

Opret ordre
Alternativt til anlagt via StateMonitor kan de med FN38 melding,
kan De oprette en ordre via styringen.
I FN38 meldingen, skal anvende følgende Syntax:
FN 38:
SEND /"JOB:auftragsnummer_STEP:arbeitsschritt_CREATE"

Forudsætninger:
Styringen kan sende FN38 melding
Yderligere informationer: "FN38: Send Information fra NCProgram", Side 80
Eksempel:
Ordre med ordrenummer 1234 og arbejdsskridt 1
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_CREATE"
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8.1

Menu Evaluering

I menu Evaluering viser StateMonitor de fra maskinen overførte
data i Tabel og grafisk.
Menuen Evaluering indeholder følgende undermenuer:
Dagsvisning
Maskinstatus
Nøgletal
Programafviklingstid
Maskinmelding
Jobtid
I Undermenuerne Dagsvisning og Maskinstatus viser StateMonitor
maskintilstanden kronologisk i maskintilstandsbjælken og beregner
nøgletallet Disponibelhed og Udnyttelsesgrad.
I Undermenuerne Nøgletal, Programafviklingstid og
Maskinmelding lister StateMonitor de tilsvarende data i Tabel.
I Undermenu Jobtid lister StateMonitor bearbejdningstiden og
antal, som er booked til den enkelte ordre.
Hvilke undermenu og funktioner StateMonitor viser,
afhænger af hvilken rolle brugeren har.
GemEvaluering
I Undermenuerne Maskinstatus, Nøgletal, Programafviklingstid,
Maskinmelding og Jobtid kan De under Min evaluering gemme
det aktuelle resultat.
Når De sætte hak ved Privat , er disse resultater kun ses med
Deres registreringsdetaljer. Andre brugere kan ikke se disse
resultater.
Når De ikke sætte hak ved Privat , er resultatet synligt for alle
brugere med Statustilladelse: Bruger plus eller Administrator .
For at gemme et resultat, går De frem som følger:
IndlæsEvalueringsnavn
Sæt hhv. hak ved Privat
Klik på knappen Gemme
StateMonitor gemmer det aktuelle resultat og indfører det i
Tabel Gemte evalueringer .
Indlæse gemt resultat
Når De allerede har gemt resultatet, går De frem som følger:
Vælg gemte resultater under Min evaluering
StateMonitor indlæser resultatdata fra det gemte resultat til
visning.
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8.2

Undermenu dagsvisning

I undermenu Dagsvisning viser StateMonitor for hver maskine
maskintilstanden den løbende dag grafisk.
Derudover er nøgletallet Disponibelhed og Udnyttelsesgrad for
hver maskine afbilledet.
Yderligere informationer: "Undermenu Nøgletal", Side 96
Fra maskinstatus kommer maskintilstandsbjælken.
En blå linje over et afsnit af maskintilstandsbjælken viser, at
afsnittet indeholder yderlige oplysninger.
Yderligere informationer: "Tilføj yderlig information", Side 63

Vis informations detaljer
De kan for hvert afsnit af maskintilstandsbjælken vise
informationsdetaljer.
For at vise informations detaljer, går De frem som følger:
Klik på et afsnit på maskintilstandsbjælken
StateMonitor viser et vindue, som indeholder
informationsdetaljer for maskintilstand hhv. kommentarer.
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8.3

Undermenu maskintilstand

Undermenu Maskinstatus indeholder Evaluering af maskinstatus
for et defineret tidsrum.
Følgende valgmuligheder står til rådighed:
Tid fra... til...
Antal af dage (tilbagegående fra den aktuelle dag)
1 dag
3 dag
7 dag
Dato fra... til...
For at se en maskintilstand for et bestemt tidsrum, går De frem
som følger:
Skift i menuen Evaluering
Vælg Undermenu Machine statuses
Vælg maskinen (sæt hak ved maskinnavn)
Vælg tidspunkt fra... til...
Vælg antal af dage (tilbagegående fra den
aktuelle dag)
Vælg alternativ dato fra... til...
Klik på knappen Aktualisere
StateMonitor viser maskintilstandsbjælken såvel
som Availability og Utilization rate for det
valgte tidsrum.
Yderligere informationer: "Undermenu
Nøgletal", Side 96
Vis informations detaljer
De kan for hvert afsnit af maskintilstandsbjælken vise informations
detaljer.
Yderligere informationer: "Vis informations detaljer", Side 93
Vis stregdiagram
De kan vise et stregdiagram fir hver maskintilstandsbjælke
Stregdiagrammet er opdelt efter nøgletal og giver forholdet for
maskintilstand i procent.
For at vise et stregdiagram, går De frem som følger:
Klik på diagramsymbolet nedenfor
maskintilstandsbjælken
Stregdiagrammet bliver vist.
Når en maskintilstad er nærmere specificeret,
fremhæver StateMonitor bjælken med fed skrift.
Yderligere informationer: "Udskift
maskintilstand og specificer", Side 62
Klik på bjælken for at vise specificeringen
(underkategori)
Specificeringen bliver fremstillet som separate
bjælker.
Yderligere informationer: "Funktioner i tabeller og diagrammer",
Side 42
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Gem resultat
Under Min evaluering kan De gemme det aktuelle resultat
Yderligere informationer: "GemEvaluering", Side 92
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8.4

Undermenu Nøgletal

StateMonitor beregner nøgletallet Availability og Utilization rate
for den indkommende maskintilstand.
Yderligere informationer: "Tilgængelighed", Side 97
Yderligere informationer: "Udnyttelsesgrad", Side 98
For at evaluerer nøgletal for valgte maskiner, går De frem som
følger:
Skift i menuen Evaluering
Vælg undermenu Nøgletal
Vælg maskinen (sæt hak ved maskinnavn)
Vælg tidspunkt fra... til...
Vælg antal af dage (tilbagegående fra den
aktuelle dag)
Vælg alternativ dato fra... til...
StateMonitor viser nøgletal for de valgte
maskiner i det valgte tidsrum i tabellerne:
Tilgaengelighed
Udnyttelsesgrad
Produktive tid
Planbelægnings tid
Belægnings tid
Samlet udfaldstid
Yderligere informationer: "Funktioner i tabeller og diagrammer",
Side 42
Graphically visualize a table
For hver valgte maskine viser StateMonitor nøgletal i en separat
grafik.
Under Min evaluering kan De gemme det aktuelle resultat
Yderligere informationer: "GemEvaluering", Side 92
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Tilgængelighed
I almindeligheden er tilgængeligheden tiden, i hvilken systemet er
tilgængelig.
Tilgængeligheden af maskinen opnås fra forholdet mellem hoved
udnyttelsestiden og planlægningstiden.
Hoved udnyttelsestiden er den samlede tid minus nedetiden.

Disponibelhed =

Samlet observationsperiode

– Samlet udfaldstid

Planbelægnings tid
Planlægningstiden er den samlede tid minus den tid, hvor
maskinen er udkoblet.
Samlet observationsperiode
–

Tid, maskine ikke er i drift

=

Planlægningstid (=tid, maskinen er i drift)

Den samlede udfaldstid er summen af følgende:
Tid, maskine ikke er i drift
+

ventetid

+

Tid, maskine ikke er driftsklar

=

Samlet udfaldstid

Dermed gælder tilgængeligheden:

Tilgængelighed =

Samlet observationsperiode

–

Samlet observationsperiode

–
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Udnyttelsesgrad
I almindelighed er udnyttelsesgraden forholdet af den faktisk
opnåede værdi af en henvisning til den maksimal mulige værdi af
denne henvisning.
Henvisning til maskinudnyttelse er udnyttelsesgraden forholdet
mellem produktiv tid og belægningstiden af maskinen.

Udnyttelsesgrad =

Produktive tid

+

Belægnings tid
belægningstiden er den samlede tid minus ventetid og minus tiden,
hvor maskinen er udkoblet.
Samlet observationsperiode
–

ventetid

–

Tid, maskine ikke er i drift

=

Belægnings tid

Dermed gælder for udnyttelsesgraden:
Produktive tid
Udnyttelsesgrad =

Samlet observationsperiode

+
–

–

Produktive tis kan varierer fra programafviklingstid.
Programafviklingstid gælder først som produktiv tid, når
Override-værdi er mindst 1 %.
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8.5

Undermenu programafviklingstid

I Undermenu Programafviklingstid kan De evaluerer
afviklingstiden af NC-programmer for flere maskiner.
For evaluering af Programafviklingstid går De frem som følger:
Skift i menuen Evaluering
Vælg undermenu Programafviklingstid
Vælg maskinen (sæt hak ved maskinnavn)
Vælg tidspunkt fra... til...
Vælg antal af dage (tilbagegående fra den
aktuelle dag)
Vælg alternativ dato fra... til...
StateMonitor viser kørende programmer for det
valgte tidsrum i tabellen.
Under Min evaluering kan De gemme det aktuelle resultat
Yderligere informationer: "GemEvaluering", Side 92
Graphically visualize a table
Programtabellen og dens grafiske visualisering svarer til Deres
funktionalitet i undermenuen Programafviklingstid i Menu
Maskinpark under Maskinstatus.
Yderligere informationer: "Undermenu Programafviklingstid",
Side 69
I modsætning til Menu Maskinpark kan De i menu
Evaluering visualiserer flere maskiner samtidig og
sammenligne med hinanden. StateMonitor viser alle
diagrammer under hinanden.
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8.6

Undermenu maskinmelding

I Undermenu Maskinmelding kan de liste bestemte meldinger, i et
defineret tidsrum, for udvalgte maskiner.
For at opliste Maskinmelding , går De frem som følger:
Skift i menuen Evaluering
Vælg undermenu Maskinmelding
Vælg maskinen (sæt hak ved maskinnavn)
Vælg tidspunkt fra... til...
Vælg antal af dage (tilbagegående fra den
aktuelle dag)
Vælg alternativ dato fra... til...
VælgFejlklasse, Fejlgruppe, Nyheder
Klik på knappen Aktualisere
StateMonitor lister i en Tabel alle
maskinmeldinger, der er opstået i det valgtre
tidsrum, på den valgte maskine og den valgte
Fejlklasse, Fejlgruppe eller Nyheder tilhørende.
Yderligere informationer: "Funktioner i tabeller og diagrammer",
Side 42
Under Min evaluering kan De gemme det aktuelle resultat
Yderligere informationer: "GemEvaluering", Side 92
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8.7

Jobtid (Software-Option)

I Undermenu Jobtid kan De evaluerer samle data til Deres
produktionsordre.
Under resultater står følgende formater tilgængelig:
Tabel Ordre viser alle ordre, som svare til søgekreteriet, med
Deres xsamlede varighed på
Tabel Arbejdsskridt for udvalgte job indeholder alle
arbejdsskridt til valgte ordre og giver oplysninger om arbejdstid,
aktuel mængde og skrot af færdig dele såvel som maskine, på
hvilken arbejdet blev udført
Stregdiagram visualiserer til hvert arbejdsskridt tid
opsætningstid, produktionstid og ikke defineret tid
Tabel Bookning arbejdsskridt indeholder detaljeret
informationer til hvert gennemløbet ordrestatus af valgte
arbejdstrin
For at evaluerer indsamlede data , går De frem som følger:
Skift i menuen Evaluering
Vælg undermenu Jobtid
Vælg maskinen (sæt hak ved maskinnavn)
Vælg tidspunkt fra... til...
Vælg antal af dage (tilbagegående fra den
aktuelle dag)
Vælg alternativ dato fra... til...
Indgiv evt. Jobnummer, Delnavn eller Part
number i det tilhørende søgefelt
For at indskrænke søgning af afviklede ordre,
sættes hak ved Vis kun afsluttede job
Klik på knappen Aktualisere
StateMonitor lister i en tabel alle ordre, der
tilsvare søgekriteriet.
Klik på en ordre i Tabellen Ordre
Tabellen Arbejdsskridt for udvalgte job vises.
Klik på et arbejdsskridt i Tabellen Arbejdsskridt
for udvalgte job
Tabellen Bookning arbejdsskridt vises.
For at vise et stregdiagram til Tabell
Arbejdsskridt for udvalgte job , klik på Tabeller
vises grafisk
Yderligere informationer: "Funktioner i tabeller og diagrammer",
Side 42
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Menu Indstilling | Menu Indstillinger

9.1

Menu Indstillinger

Menuen Indstillinger indeholder følgende undermenuer:
Bruger indstilling
Bruger
Maskine
Maskintildeling
Maskinstatus
Besked indstillinger
Filsikring
Systemsprog
Ekstern Rapport DB
info
Hvilke undermenu og funktioner StateMonitor viser,
afhænger af hvilken rolle brugeren har.
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9.2

Undermenu Bruger indstilling

Ændre password
Alle brugere kan ændre sit Password.

For at ændre Password, går De frem som følger:
Skift til menu Indstillinger
Undermenu Bruger indstilling
I Felt Brugernavn står Deres brugernavn.
I Felt Gammelt Password indgiver De Deres
forrige Password
I Felt Nyt Password indgiver De Deres nye
Password
I Felt indgiver De Deres nye Password
Klik på knappen Ændre password
StateMonitor ændre Password.
Glemt Password?
Når en bruger har glemt sit Password, kan Administrator nulstille
Password.
Yderligere informationer: "Nulstil Password", Side 108
Ændre sprogindstilling
Hver bruger kan individuelt indstille sit sprog i StateMonitor.
For at ændre sprogindstillingen for brugeren, går De frem som
følger:
Skift til menu Indstillinger
Undermenu Bruger indstilling
Vælg brugersprog
Klik på knappen Gem ændring
StateMonitor ændre brugersproget.
Sprogindstillingen for alle andre brugere forbliver
uændret.
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9.3

Undermenu Brugerstyring

Roller
Brugerne af StateMonitor har hver efter Rolle forskellige
adgangsrettigheder og ændringsrettigheder.
Følgende Roller kan brugeren tildeles:

Viewer

Bruger

Bruger
plus

Administrator

Menu

Beregtigelse

Maskinpark

Uden ændringstilladelse
Kun adgang til Maskinstatus,
Jobterminal (Software-Option) og
Detalje visning for de sidste 3
dage

Nyheder

ingen adgang

Ordre
(Software-Option)

ingen adgang

Evaluering

ingen adgang

Indstillinger

Kun tilgang til Bruger indstilling
og info

Maskinpark

Alle tilladelser

Nyheder

Uden ændringstilladelse

Ordre
(Software-Option)

ingen adgang

Evaluering

Kun tilgang til Dagsvisning af
maskintilstenden

Indstillinger

Kun tilgang til Bruger indstilling
og info

Maskinpark

Alle tilladelser

Nyheder

Alle tilladelser

Ordre
(Software-Option)

Alle tilladelser

Evaluering

Alle tilladelser

Indstillinger

Kun tilgang til Bruger indstilling
og info

alle menuer

Alle tilladelser

Opret, ændre og sletning af brugerdata, er kun mulig for
en bruger med administrator-rettighed.
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Opret bruger
For at oprette en bruger i StateMonitor, går De frem som følger:
Skift til menu Indstillinger
I Undermenu Bruger indgiv følgende data:
Fornavn
Efternavn
Brugernavn
Email
TildelStatustilladelse:
Klik på knappen Gemme
StateMonitor skriver den anmeldte bruger ind i
brugerlisten.
StateMonitor sender brugeren et Password pr. email.
Alle brugere kan altid ændre sit password.
Yderligere informationer: "Undermenu Bruger indstilling",
Side 105
Brugernavn er sammen med Password for Login nødvendigt.
Yderligere informationer: "Menu Home", Side 46
Med den angivet E-Mail-Adresse får brugeren en meddelelse, som
defineret i menu Nyheder .
Yderligere informationer: "Menu Nyheder", Side 72
Ændre brugerdata
For efterfølgende at ændre brugerdata, går De frem som følger:
Skift til menu Indstillinger
Vælg undermenu Bruger
Vælg brugeren i brugerlisten, som De vil ændre.
Marker bruger i StateMonitor og indlæs data i
indlæsefeltet.
Fortage ændringerne
Klik på knappen Gemme aendringer
StateMonitor gemmer de ændrede data i
brugerlisten.
Slet bruger
For at slette en bruger i StateMonitor, går De frem som følger:
Skift til menu Indstillinger
Vælg undermenu Bruger
Vælg brugeren i brugerlisten, som De vil slette.
Marker bruger i StateMonitor og indlæs data i
indlæsefeltet.
Klik på knappen Slet bruger
StateMonitor sletter brugeren fra listen.
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Nulstil Password
Når en bruger har glemt sit Password, kan Administrator nulstille
Password.
For at nulstille et Password, går De frem som følger:
Skift til menu Indstillinger
Vælg undermenu Bruger
Vælg brugeren i brugerlisten, som De vil nulstille
Password for.
Marker bruger i StateMonitor og indlæs data i
indlæsefeltet.
Klik på knappen Nulstil Password
StateMonitor nulstiller Password og sender en email med et nyt Password til brugeren.
Alle brugere kan altid ændre sit password.
Hvis i Deres virksomhed beskedfunktionen (Nyheder)
ikke er tilknyttet StateMonitor, kan StateMonitor ikke
sende en e-mail med det nulstillede Password.
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9.4

Undermenu Maskine

Opret maskine
Denne funktion er kun for bruger med
administratorrettigheder.
For at oprette en ny maskine i StateMonitor, går De frem som
følger:
Skift til menu Indstillinger
Vælg undermenu Maskine
Indlæs maskines navn i felt Maskinnavn
VælgType (styring)
Afhængig af valg viser StateMonitor området
Maskinspecifikke indstillinger .
Afhængig for valg, udfør nødvendige indstillinger
Yderligere informationer: "Styringssprcifike
Maskinenparameter", Side 158
Ved IP-Adresse / DHCP indgiv IP-Adresse (eth0)
eller Hostnavn for maskinen
Klik på knappen Kontroller
StateMonitor kontrollerer netværksforbindelsen
til maskinen.
Yderligere informationer: "Kontroller
netværksforbindelse", Side 110
Nå De har et billede af maskinen, tryk knappen
Load billede
Vælg i Windows Explorer billedefilen
StateMonitor indlæser det valgte billede i visning
Klik på knappen Opret maskine
Maskinen bliver gemt i maskinlisten.
Sæt hak i kolonne Aktiv
Vælg oprettede Maskine i maskinlisten
StateMonitor markerer maskinen.
Klik på knappen Gem maskine
Maskinen er vis i menu Maskinpark .
Når De i kolonne Aktiv ikke sætter et hak, viser
StateMonitor ikke maskinen i Menu Maskinpark .
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Kontroller netværksforbindelse
Når Kontroller netværksforbindelse ikke er vellykket, så
får De følgende fejlmeldinger:
"Ugyldig IP adresse"
Når netværksforbindelse ikke er etableret, kontrollerer De:
Om maskinens rigtige IP-adresse er indlæst
Om Server eller PC hvor StateMonitor er installeret, er
forbundet til det rigtige firmanetværk
Om maskinen er forbundet til det lokale firmanetværk
Yderligere informationer: "Netsværkintegration", Side 131
Så snart der er en netværksforbindelse mellem maskinen og
StateMonitor, overfører styringen SIK-Nummer og Software-Stand
af NC-software til StateMonitor.
StateMonitor indlæser SIK-Nummer og Software-stand NCsoftware af styringen ind i tilhørende kolonne i oversigtstabellen.
Detaljer til kolonne Forbindelsesstatus
I kolonne Forbindelsesstatus af maskinen viser StateMonitor for
hver maskine den aktuelle forbindelsesstatus.
Følgende forbindelser er mulig:
Forbindelsesstatus

Årsag

Forbindelse lykkes

Maskinen er forbundet med StateMonitor.

Automatisk tilslutning

Forbindelsestilslutning kører

Ingen forbindelse - aktivering nødvendig

Forbindelse afbrudt
Efter tre forbindelsesafbrydelse indenfor fem minutter, bliver der
ikke forsøgt flere gange at etablerer forbindelse (ustabilt netværk)

Forbindelse afbrudt

Ingen forbindelse mellem maskine og StateMonitor
Maskinen blev deaktiveret i StateMonitor
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Efter forbindelsesstatus viser StateMonitor i firkant parentes den
tilhørende DNC-Statusmelding.
Følgende DNC-Statusmeldinger er mulig:
DNC-Statusmelding

Betydning

Årsag

DNC STATE IKKE INITIALISERET

Maskinen befinder sig i startstatus
Maskine er endnu ikke initialiseret

Endnu ingen forbindelse etableret

DNC HOST IKKE TILGÆNGELIG

Maskinen er pr. PING ikke tilgængelig

Maskinen er ikke indkoblet eller
adskilt fra netværk

DNC HOST ER TILGÆNGELIG

Maskinen er pr. PING tilgængelig

Maskine startet, NC startet, DNC
tilgængelig

DNC STATE ER TILGÆNGELIG

DNC er tilgængelig

Maskine startet, NC og DNC endnu
ikke startet

DNC STATE VENTER TILLADELSE

Venter på tilladelse

Klient venter på tilladelse for Externt adgang

DNC STATE MASKINE ER BOOTED

Maskinen er startet
NC-Software et indlæst, PLC er
endnu ikke oversat

Maskinen er startet og venter på
kvittering for strømafbrydelse med
CE

DNC STATE MASKINE INITIALISERER

Maskinen bliver initialiseret

PLC bliver oversat

DNC STATE MASKINE ER TILGÆNGELIG

Maskinen er startet fuldstændigt
og driftsklar

Maskinen er driftsklar, alle DNCfunktioner er tilgængelige

DNC STATE MASKINE LUKKER NED

Maskinen bliver slukket

Slukning af maskine blev startet

DNC STATE DNC ER STOPPET

Maskinen bliver slukket, DNC er
stoppet

DNC blev i forbindelse med lukningen afsluttet

DNC STATE HOST ER STOPPET

Maskinen bliver slukket

Forbindelse tabt
Maskinen er slukket og ikke mere
tilgængelig

DNC STATE INGEN TILLADELSE

Ingen tilladelse

Externt adgang er spærret (MODFunktion)
Autorisationsanmodning for Externt
adgang blev afvist
Autorisationsanmodning for Externt adgang er tilgængelig, men bliver
ikke bekræftet
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Forbindelsesproblemer løst
Kommer der indenfor 5 minutter 3 forbindelsesafbrydelser,
indikerer dette et ustabilt netværk. I dette tilfælde finder
ingen yderlige forbindelsesforsøg sted. StateMonitor viser
forbindelsesstatus
Ingen forbindelse - aktivering nødvendig
.
For at etablerer en ny forbindelsesopkobling, går De frem som
følger:
Deaktiver maskinen
Klik på knappen Gem maskine
Genaktivere maskinen
Klik på knappen Gem maskine
StateMonitor forsøger påny at skabe forbindelse.
Når en klient stiller en autorisationsanmodning for Externt adgang ,
fremkommer nedenstående på styringen.
Detaljer til kolonne Fejlmelding
I kolonne Fejlmelding for maskinen, viser StateMonitor ved
forbindelsesproblemer en DNC-fejlmelding.
Følgende DNC-Fejlmeldinger er mulig:
DNC-Fejlmelding

Betydning

Årsag

DNC_E_DNC_PROHIBITED

DNC spærret

Externt adgang er spærret (MODFunktion)
Autorisationsanmodning for Externt
adgang blev afvist

DNC_E_FAIL

DNC fejlslået

Firewall er spærret

DNC_E_OPTION_NOT_AVAILABLE

DNC-Option ikke tilgængelig

Option #18 HEIDENHAIN DNC er
ikke tilgængelig

DNC_E_NOT_POS_NOW

DNC er i øjeblikket ikke mulig

DNC-forbindelse er i øjeblikket ikke
mulig (f.eks. når en maskine er
slukket)

DNC32_E_NOT_CONN

Ingen forbindelse til maskinen

Maskinen slukket eller ikke forbundet med netværk

TIMEOUT

Tidsoverskridelse i netværket

StateMonitor har sendt en
forespørgsel, men styringen svare
ikke (test forbindelse)

Editer maskine
For at ændre data for en maskine i StateMonitor, går De frem som
følger:
Skift til menu Indstillinger
Vælg undermenu Maskine
Vælg Maskine i maskinlisten
StateMonitor indgiver data i indlæsefeltet.
Ændre data
Klik på knappen Gem maskine
StateMonitor gemmer maskinene med de
ændrede data.
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Slette maskine
For at slette en maskine i StateMonitor, går De frem som følger:
Skift til menu Indstillinger
Vælg undermenu Maskine
Vælg Maskine i maskinlisten
Klik på knappen Slette maskine
StateMonitor sletter den valgte maskine fra
listen.
Maskinen vises ikke mere i menu Maskinpark .
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9.5

Undermenu Maskintildeling

I Undermenu Maskintildeling kan De tildele enkelte brugere til
maskinen, så den bliver synlig for dem.
Denne funktion er kun for bruger med
administratorrettigheder.
For at tildele bruger til valgte maskine, går De frem som følger:
Skift til menu Indstillinger
Vælg undermenu Maskintildeling
Sæt hak ved Aktivér maskinallokering
I dropdown menu Vælg bruger
Under Alle maskiner vælges maskinen, som De
vil tildele den valgte bruger.
Alternativt ved valg af flere maskiner, tryk tasten
Strg og vælg maskiner
Klik på knappen Pil til højre
StateMonitor tildeler maskinen til den valgte
bruger og lægger den under Tildelte maskiner .
Klik på knappen Gemme
For at ophæve en tildeling, går De frem som følger:
Vælge tildelte maskine
Klik på knappen Pil til venstre
StateMonitor overfører den valgte maskine
tilbage under Alle maskiner.
Klik på knappen Gemme
For at tildele bruger til alle maskine, går De frem som følger:
Klik på knappen To pile til højre
StateMonitor overfører alle maskine under
Tildelte maskiner.
Klik på knappen Gemme
Hvis der ikke er hak ved Aktivér maskinallokering , ser
alle brugere alle aktiverede maskiner.

114

HEIDENHAIN | StateMonitor Inst. vejledning | 10/2018

9

Menu Indstilling | Undermenu Maskintilstand / Opr. tilstand

9.6

Undermenu Maskintilstand / Opr. tilstand

I Undermenu Maskintilstand / Opr. tilstand kan De sætte
specificerer (underkategori) , som nærmere beskriver en tilstand.
Specificeringen kan De i Menu Maskinpark tildele en maskine eller
en ordre. Tildelte specificering vises i Menu Evaluering.
Maskinstatus
Følgende maskintilstande kan forekomme:
Farvekode

Mørkegrøn

Lysegrøn

Tilstand

Forklaring

Produktiv
(Tilspaending
& Ilgang OVR
>= 100%)

Maskinen er produktiv. Potentiometer for tilspænding og Ilgang er
indstillet på 100% eller mere.

Produktiv
(Tilspaending
& Ilgang OVR
< 100%)

Maskinen er produktiv. Potentiometer for tilspænding og Ilgang er
indstillet på mindre end 100%.

i.O. men ikke
produktiv

Maskinen er driftsklar men ikke
produktiv

gul
Ikke driftsklar
Rød

Maskine er ikke driftsklar
Nød-Stop er aktiveret.
Fejlmeldingen står på

ventetid

kan erstatte en gul eller en mørkegrå maskintilstand og nøjagtigere
specificeret.

Maskine ikke
i drift

Maskinen er udkoblet

Lysegrå

Mørkegrå
Jobtilstand (Software-Option)
Følgende ordretilstand kan forekomme:
Oprettet
Tildeling
Spærret / ændring
Startet
Klargøring
Afslut
Afbrudt
Afslut
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Specificer tilstand
For at specificerer en tilstand eller indfører en yderlig
specificering, går De frem som følger:
Skift til menu Indstillinger
Vælg Undermenu Maskintilstand / Opr. tilstand
Klik på den specificerede tilstand
StateMonitor åbner under den valgte tilstand et
indlæsefelt.
Indlæs yderlig betegnelse (specificering)
Klik på knappen Ny
StateMonitor indfører den nye specificering i en
liste over indlæsefeltet.
Ny specificeringen kan De i Menu Maskinpark tildele en
maskinetilstand eller en ordrestand.
Yderligere informationer: "Undermenu Editer maskinestatus",
Side 62
Yderligere informationer: "Undermenu Jobterminal (SoftwareOption)", Side 64
Ændre rækkefølgen af specificering
Ved at trykke piltastesymbolet kan De ændre rækkefølgen af
specificeringen.
Klik på Pil opad
StateMonitor skriver specificeringen i listen fra
stedet og opad.
Klik på Pil nedad
StateMonitor skriver specificeringen i listen fra
stedet og nedad.

Slet specificering
For at slette en specificering, går De frem som følger:
Klik på papirkurvsymbolet
StateMonitor sletter specificeringen fra listen.
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9.7

Undermenu Besked indstillinger

I Undermenu Besked indstillinger indgiver De forbindelsesdata
til e-mail server, som sender meddelelse fra StateMonitor til
brugeren.
Forudsætning: Mail-server
For at udføre Besked indstillinger , går De frem som følger:
Skift til menu Indstillinger
Vælg Undermenu Besked indstillinger
Indlæs forbindelsesparameter
Klik på knappen Gemme
StateMonitor gemmer konfigurationen for SMTPServer.
Følgende Parameter står til rådighed:
Parametre

Forklaring

Server

Server-Navn for E-Mail-Server

User

Brugernavn for SMTP-bruger
Spørg om nødvendigt e-mail leverandør

Password

Password for SMTP-bruger
Spørg om nødvendigt e-mail leverandør

Forbindelsessikkerhed

Type af tilslutning af kommunikation,
afhængig af e-mail udbyderens standard:
None
kommunikation ukrypteret
STARTTLS:
Kommunikation starter ukrypteret
til mail-server tilbyder en krypteret
transport. Først da oprettes en krypteret
kommunikation
SSL/TLS:
Kommunikation komplet krypteret

Port

SMTP-Port for Kommunikation, afhængig ag
valgte Forbindelsessikkerhed:
25 for None
587 for STARTTLS
465 f0r SSL/TLS
HEIDENHAIN anbefaler, for at beskytte dataoverførslen,
at vælge en krypteret forbindelse.
Konsulter evt. en IT-specialist.
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9.8

Undermenu Filsikring

Automatisk lagring og sletning af data
Standardmæssigt gemmer StateMonitor alle data fortløbende,
til hukommelsen er fuld. Så får Administrator en tilsvarende
meddelelse.
For regelmæssig at frigive lagerkapacitet, kan De fastlægge, hvor
lang historisk data der skal gemmes. Hertil indgiver De det ønskede
antal dage. Data, som er ændre, sletter StateMonitor automatisk.
For at konfigurerer den automatiske sletning af data, går De frem
som følger:
Skift til menu Indstillinger
Vælg undermenu Filsikring
I indlæsefelt Antal dage ... står standardmæssig
værdien 0: StateMonitor gemmer data altid
fortløbende, til hukommelsen er fuld.
I indlæsefelt Antal dage ... indgiv det ønskede
antal dage, de skal gemmes, f.eks 365 (1 år)
Klik på knappen Gemme
StateMonitor sletter regelmæssigt alle data, som er
ældre end 365 dage.
Uafhængig af automatiske lagringsproces anbefaler
HEIDENHAIN, at gennemfører en daglig datasikring
på en server eller PC. Dermed kan De forhindre større
datatab i tilfælde af funktionsforstyrelser.
De har to muligheder, for at sikring af StateMonitor- data i CSVformat på Deres server eller PC.
Automatisk (f.eks. daglig kl. 10:00)
Manuel
Automatisk hukommelsesikring
For at StateMonitor udfører en automatisk datasikring, går De frem
som følger:
Skift til menu Indstillinger
Vælg undermenu Filsikring
I indlæsefelt Sti til at gemme Backups skrives
den ønskede sti, hvor StateMonitor skal gemme
sikringen, f.eks. server-drev:
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor
\backup
VælgTidspunkt til at gemme Backups ,
f.eks. kl. 10:00
Klik på knappen fremstille
StateMonitor gemmer data hver dag kl. 10:00 i
den angivne sti.
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Manuel hukommelsesikring
For at gennemfører en manuel datasikring, går De frem som følger:
Skift til menu Indstillinger
Vælg undermenu Filsikring
Klik på kanppen Eksporter CSV-filer
På billedeskærmen vises et vindue for valg af
sted hukommelsessted.
Vælg hukommelsessted
Klik på kanppen Gem
StateMonitor gemmer sikringsdata på det valgte
hukommelsessted.
Sikringsdata er en ZIP-fil, som indeholder to CSV-filer:
MachineDate.csv
MachineStateHistory.csv
Omdøb ikke begge CSV-filer ikke !

Genskab databank manuelt
Når databanken i StateMonitor er ødelagt, skal De manuelt
genskabe databanken.
For at manuelt at genskabe en databank, går De frem som følger:
Under C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat
\backups kopier fra biblioteket med de ønskede dato mappen
tncsmdb
Indfør Mappen tncsmdb i bibliotek
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat (overskriv
evt. ekisterende mappe)
Efter genskabelse af data skal De genstarte
StateMonitor.
Når De sletter mappen tncsmdb i bibliotek
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat , lægger
StateMonitor ved næste genstart en ny, tom databank.

ANVISNING
Pas på, tab af data mulig!
Hvis De ikke har genereret en sikring (Backup) af
databank og slettet den aktuelle databank i data-bibliotek
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat mister De all
tidligere data, f.eks. maskindata, brugerdata osv.
Sikre regelmæssigt databank
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Download Log-fil
Når De kontakter HEIDENHAIN-service, skal de evt. bruge Log-fil
fra StateMonitor.
For at genererer en Log-fil, går De frem som følger:
Skift til menu Indstillinger
Vælg undermenu Filsikring
Tryk knappen Download Log fil
På billedeskærmen vises et vindue for valg af
sted hukommelsessted.
Vælg hukommelsessted
Klik på kanppen Gem
StateMonitor gemmer Log-filer på det valgte
hukommelsessted.
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9.9

Undermenu Systemsprog

I Undermenu Systemsprog finder De det globale sprogvalg for
StateMonitor.
Denne funktion er kun for bruger med
administratorrettigheder.
For at indstille systemsproget i StateMonitor, går De frem som
følger:
Skift til menu Indstillinger
Vælg undermenu Systemsprog
På billedeskærmen vises vinduet for ændrings af
sprogvalget.
Vælg ønskede sprog fra listen
Klik på knappen Gem ændring
Anvisning:
For ændring af systemsprog i StateMonitor er
genstart af software ikke nødvendigt
I Undermenu Bruger indstilling kan alle brugere
individuelt indstille sproget, uden det påvirker den
instilling af systemsproget
Sprogindstillingen i undermenu Bruger indstilling har
fortrinsret over systemsprog
Ved en ny indført bruger tilsvarer sprogindstillingen til
systemsprog, til brugeren ændre sit sprogvalg
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9.10 Undermenu Ekstern Rapport DB
En ekstern rapportering DB (databank) kan udlæse gemte
StateMonitor-data og evaluerer den for operationel rapportering.
StateMonitor understøtter Apache derby og Microsoft SQL Server
som databanksystem.
StateMonitor udskriver ingen historie-data fra
StateMonitor-Databank til den eksterne databank.
På denne måde kan De anvende maskindata fra StateMonitor for
følgende formål:
Korrelation med data fra ERP- og MES-System
Leverig af data til OEE-Software
Viasulisering af maskintilstand i egen Software
Denne funktion er kun for bruger med
administratorrettigheder.
Forudsætning: Server med databanksystem (Apache Derby eller
Microsoft SQL Server)
For at tilslutte en ekstern databank, går De frem som følger:
Skift til menu Indstillinger
Vælg Undermenu Ekstern Rapport DB
I rullemenu Databank vælges den brugte
databanksystem
Indgiv forbindelsesparameter afhængig af
anvendte databanksystem
Klik evt. på knappen Test for at teste en
forbindelse til en ekstern databank
Klik på knappen Gemme
StateMonitor gemmer konfigurationen for
forbindelsen til ekstern databank.
StateMonitor lægger ved første forbindelse følgende Tabel i
databanken:
MACHINE
MACHINE_ALARM
MACHINE_MESSAGE
MACHINE_STATE_HISTORY
PROGRAM_HISTORY
JOB

122

HEIDENHAIN | StateMonitor Inst. vejledning | 10/2018

9

Menu Indstilling | Undermenu Ekstern Rapport DB

Parameter for Apache Derby
Når De vælger Derby som databanksystem, er følgende Parameter
tilgængelig:
Parametre

Forklaring

Databank host

IP-adresse eller Domain-navn for
Databanlserver

Databank Port

Port-Nummer, 0 til 65536
Indlæsning ikke tvingende nødvendigt

Databanknavn

Individuel indlæsning

Databank bruger

Individuel indlæsning

Databank Password

Individuel indlæsning

Parameter for Microsoft SQL Server
Når De vælger Microsoft SQL Server som databanksystem, er
følgende Parameter tilgængelig:
Parametre

Forklaring

Databank host

IP-adresse eller Domain-navn for
Databanlserver

Databank Port

Port-Nummer, 0 til 65536
Indlæsning ikke tvingende nødvendigt

Forekomstnavn

Individuel indlæsning

Databanknavn

Individuel indlæsning

Windows-autentificering

Aktivere/Deaktivere

Databank bruger

Indlæsning kun nødvendigt, når
Windows-autentificering daktiveret

Databank Password

Indlæsning kun nødvendigt, når
Windows-autentificering daktiveret
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9.11 Undermenu info
I Undermenu info finder De Licensinformation og rettigheds
informationer til Softwaren.
StateMonitor viser følgende informationer:
StateMonitor-Version
HEIDENHAIN-DNC-Version
StateMonitor-Licens
Licensbetingelser
Tabel med Open-Source-Licensinformation
Yderligere informationer: "Funktioner i tabeller og
diagrammer", Side 42
For at få adgang til undermenu info , går De frem som følger:
Skift til menu Indstillinger
Vælg undermenu info
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10.1 Software-Optionen und Licens
Funktionaliteten af StateMonitor kan yderlig udvides med SoftwareOptioner.
Licens for Software-Optioner kan De få via HEIDENHAINsalgskontor. De får da en licensnøgle, med hvilken De kan aktiverer
Software-Optionen på Dongle.
Følgende Software-Optioner er tilgængelige:
Option

Funktionsudvidelse

ID

1

5 yderlige maskinstyringer

1220884-01

2

Modbus Interface

1268670-01

3

OPC UA Interface

1268673-01

4

JobTerminal

1268674-01

35,5

MTConnect Interface

1268675-01
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10.2 Licens krævet
De kan erhverve en licens under angivelse af Serienummer ved
HEIDENHAIN . Dette Serienummer finder De i undermenu info.:
For at få adgang til undermenu info , går De frem som følger:
Skift til menu Indstillinger
Vælg undermenu info
En oversigt bliver vist.
Programversion og serienummer bliver vist
HEIDENHAIN-Serviceorganisation kontaktes og
under angivelse af viste serienummer an,mode
om en licens
Licensen bliver gtenereret igennem
HEIDENHAIN-Serviceorganisation og sendt pr. email
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10.3 Licens frigivet
For et frigive en licens, skal en ny licens frigives til deres Dongle.
Processen for denne frigivelse er afhængig af Deres konfiguration:
Online: Server eller PC på hvilken StateMonitor-anvendelsen er
installeret, har internet tilgang.
De kan frigive licens direkte på Deres Dongle.
Yderligere informationer: "Licens frigivet (Online)", Side 128
Offline: Server eller PC på hvilken StateMonitor-anvendelsen er
installeret, har ingen internet tilgang.
De skal derefter genererer en forespørgsels fil og overfører
fra en PC med internetadgang. Med denne forespørgsels fil
kan De frigive med Deres licens. Med denne licens generede
aktualiseringsfil skal De igen installerer på den Server eller PC
hvor StateMonitor-anvendelsen er installeret, overfører og så
aktiverer licens.
Yderligere informationer: "Licens frigivet (Offline)", Side 129

Licens frigivet (Online)
For at frigeve licens på Deres Dongle online, går De frem som
følger:
På Server eller PC hvor StateMonitor er installeret, kald webside
med følgende URL:
www.lc.codemeter.com/54077-02/depot
eller
Klik på knappen Licensaktualisering
Licensportalen for StateMonitor bliver vist.
Licensnøgle (WIBU-Ticket) fra e-mail kopieres ind i felt WIBUTicket
Klik på knappen Videre
Siden licensoversigt bliver vises.
Klik på knappen Licens aktiver
Siden tilgængelig licens bliver vises.
Klik på knappen Activate Selected Licenses Now og følg
anvisningen på siden
Licensfor 5 yderlig maskinstyringer bkiver frigivet til deres
Dongle.
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Licens frigivet (Offline)
At generere licensanmodningsfilen, går De frem som følger:
På Server eller PC hvor StateMonitor er installeret, kald
CodeMeter Control Center
Klik på knappen Licensaktualisering
CmFAS Assistent bliver vist.
Klik Generer Option Licens anmodning og klik på knappen
Videre
Klik på option Udvid eksisterende licens og klik på knappen
Videre
Klik Option DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH og klik på
knappen Videre
Indgiv ønskede filnavn inkl. sti og klik på knappen Anvend
Licensanmodningsfilen bliver genereret på det angivne sted.
Overfør licensanmodningsfilen på PC med internet adgang
(f.eks. med USB-Stick)
For at generere licensanmodningsfilen, går De frem som følger:
Kald Websiden med følgende URL:
www.lc.codemeter.com/54077-02/depot
Licensportalen for StateMonitor bliver vist.
Licensnøgle (WIBU-Ticket) fra e-mail kopieres ind i felt WIBUTicket
Klik på knappen Videre
Siden licensoversigt bliver vises.
Klik på knappen Licens aktiver
Klik på knappen Offline licens transfer og følg anvisningen på
siden
Licensanmodningsfilen bliver genereret.
Overfør licensanmodningsfil på Server eller PC hvor
StateMonitor er installeret (f.eks. med USB-Stick)
For at aktiverer en licensanmodningsfilen, går De frem som følger:
På Server eller PC hvor StateMonitor er installeret, kald
CodeMeter Control Center
Klik på knappen Licensaktualisering
CmFAS Assistent bliver vist.
Klik Option licensaktualisering og klik på knappen Videre
Indgiv filnavn inkl. sti og klik på knappen Anvend
Licensanmodningsfilen bliver importeret.
Licensfor 5 yderlig maskinstyringer bkiver frigivet til deres
Dongle.
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11.1

SIK-Menu

SIK (System Identification Key) indeholder NC-Software-Licens for
frigivelse af reguleringskreds og Software-optuoner.
Med SIK-nummer er styringen entydig defineret.
Se efterfølgende i SIK-menu på Deres styring, om Option #18 er
frigivet.
Fremgangsmåde iTNC 530:
Vælg driftsart program-indlagring/editering
Tryk tasten MOD
Indlæs nøgletal SIK
tryk tasten ENT
TNC`en viser på billedeskærmen SIK-menuen.
Hvis der er sat et hak ved Option #18, er HEIDENHAIN-DNCInterface frigivet på Deres styring.
Hvis der er ikke sat et hak ved Option #18, skal #18 frigives.
Yderligere informationer: "Frigivelse af option #18", Side 134
For at frigive en option skal styringens SIK-nummer
bruges. De finder SIK-Nummer i SIK-Menu under SIKInformation i Felt Identifier (SIK-ID).
Fremgangsmåde TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128:
Vælg driftsart Programmering
Tryk tasten MOD
Indlæs nøgletal SIK
tryk tasten ENT
TNC`en viser på billedeskærmen SIK-menuen.
Hvis der er sat et hak ved Option #18, er HEIDENHAIN-DNCInterface frigivet på Deres styring.
Hvis der er ikke sat et hak ved Option #18, skal #18 frigives.
Yderligere informationer: "Frigivelse af option #18", Side 134
For at frigive en option skal styringens SIK-nummer
bruges. De finder SIK-Nummer i SIK-Menu under SIKInformation i Felt Serie nr.. (SN).
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Fremgangsmåde CNC PILOT 640 / MANUALplus 620:
Vælg driftsart Organisation
Tryk Softkey Password
Indlæs Password SIK
Bekræft med OK
Styringen skifter til underdriftsart MASKINPAR.
PROGRAMMERING og viser SIK-Menu.
Hvis der er sat et hak ved Option #18, er HEIDENHAIN-DNCInterface frigivet på Deres styring.
Hvis der er ikke sat et hak ved Option #18, skal #18 frigives.
Yderligere informationer: "Frigivelse af option #18", Side 134
For at frigive en option skal styringens SIK-nummer
bruges. De finder SIK-Nummer i SIK-Menu under SIKInformation i Felt Serie nr.. (SN).
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11.2

Frigivelse af option #18

Option #18 er tilgængelig på HEIDENHAIN-styringerne fra følgende
Software-stand:
Styring

fra Sofware-Stand

iTNC 530

34049x-01

iTNC 530 HSCI

606 42x-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

Med option #18 bliver HEIDENHAIN-DNC-Interface frigivet.
DNC står for Distributed Numerical Control og betyder indkobling
af computerstyrede værktøjsmaskiner (CNC-Maskiner) i et
computernetværk.
Frigivet i 90 dage for test
For at frigive Option #18 for test i 90 dage, går De frem som følger:
Noter styrings SIK-Nummer
Yderligere informationer: "SIK-Menu", Side 132
Kontakt HEIDENHAIN-Service:
pr. e-mail på denne adresse
service.nc-pgm@heidenhain.de
alternativt telefonisk under telefonnummer +49 8669
31-3103
Med angivelse af Deres SIK-nummer får De den nødvendige
Password til frigivelse af ønskede Option #18 for 90 dages test.
Anvisning:
en gratis frigivelse af enkelte optioner for test én
gang i 90 dage er muligt, derefter skal der betales for
frigivelsen.
en gratis frigivelse af Option #18 til test er ved iTNC
530 først fra Software-Stand 34049x-04 muligt.
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Betalt frigivelse (ubegrænset)
For at købe Option #18 og få ubegrænset frigivelse, går De frem
som følger:
Kontakt HEIDENHAIN:
pr. e-mail info@heidenhain.de
alternativ med Kontaktformular fra hjemmesiden:
www.heidenhain.de
alternativ med HEIDENHAIN-Klartext Portal:
www.klartext-portal.de
I alle omstændigheder:
SIK-Nummer på Deres styring
Deres kontaktdata
Deres telefon nummer for eventuelle spørgsmål
Den ansvarlige afdeling sætter sig omgående i kontakt med
dem.
De får en 5-cifferet frigivelses-kode.
Fremgangsmåde
Når De har modtaget frigivelses-koden, går De frem som følger:
Åben SIK-Menu
Yderligere informationer: "SIK-Menu", Side 132
Positioner curser Option #18
Tryk softkey SET OPTION
Et pop-up vindue for indlæsning af
frigivelseskode kommer op.
Indlæse grigivelses-kode
Bekræft med OK
Option #18 er frigivet på styringen og er aktiveret
i SIK-menu
Genstart om nødvendigt styringen
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11.3

Netværksforbindelse

For at kunne anvende StateMonitor, skal maskinstyringen være
forbundet til netværket.
HEIDENHAIN-styringerne er som standard udstyret med Ethernetkort. Dermed kan De tilslutte styringen til netværket som klient.
Lad tilslutningen af styrinen til et netværk udføre af
netværks specialister.
Ved iTNC 530 med Software-Stand før 34049x-05:
Når De ændre IP-adressen på TNC´en, gennemfører
styringen automatisk en genstart.

Netværksforbindelse med fast IP-adresse
Hvis De ikke dynamisk får IP-adressen fra en DHCP-Server,
indlæser De fast IP-adresse i en subnet i styringens Interface
konfiguration.
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iTNC 530 fra Software-Stand 34049x-04 (HEROS 4)
For at tilslutte styringen med en fast IP-adresse i firmanetværket,
går De frem som følger:
Vælg driftsart Program indlagring/editering
Tryk tasten MOD
Indlæs Password NET123
tryk tasten ENT
Tryk softkey DEFINE NET
Styringen viser hovedbilledskærmen for
netværks-konfiguration
Følgende Informationer indlæses i kolonne:
Indstilling

Betydning

Indlæsning

ADDRESS

Indlæs IP-adressen på styringen

Fire talværdier adskilt med et punkt
F.eks. 160.1.180.20

MASK

SUBNET MASK bruges til adskillelse af netog Host-ID for netværket.

Fire talværdier adskilt med et punkt, spørg
netværksspecislisten om værdien
F.eks. 255.255.0.0

BROADCAST

Broadcastadressen for styringen behøves
kun, hvis den afviger fra standardindstillingen. Standardindstillingen bliver dannet ud
fra Net-ID og Host-ID, hvor alle Bits er sat
på 1.

F.eks. 160.1.255.255

ROUTER

Internet-adresse på Deres Default-Routers.
Denne Indlæsning kun nødvendigt, hvis
Deres netværk består af flere delnet.

Fire talværdier adskilt med et punkt, spørg
netværksspecislisten om værdien
F.eks. 160.1.0.2

HOST

Navnet, med hvilket TNC´en melder sig i
netværket

F.eks. iTNC 530_maskine1

DOMAIN

Navn på firmanetværkets domaine

Spørg evt. netværksspecialist

NAMESERVER

Netværksadressen for Domainserveren.

Spørg evt. netværksspecialist

Yderlig Information: Brugerhåndbog HEIDENHAINKlartext-Dialog iTNC 530
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iTNC 530 fra Software-Stand 34049x-05 (HEROS 4)
For at tilslutte styringen med en fast IP-adresse i firmanetværket,
går De frem som følger:
Vælg driftsart Program indlagring/editering
Tryk tasten MOD
Indlæs Password NET123
tryk tasten ENT
Tryk softkey DEFINE NET
Styringen viser pop-up vinduet for
netværksindstilling.
Tryk knappen Konfigurere
Styringen viser pop-up vinduet for
Interfaceindstilling.
Indlæs informationer fra følgende tabel i pop-up
vindue
Tryk på knappen OK

Indstilling

Betydning

Indlæsning

Status

Interface aktiv

Hakket skal sættes

Navn:

Navnet på Interface

(ændre ikke)

Stikforbindelse:

Betegnelse af stikforbindelse: X26

(ændre ikke)

IP-Adresse

IP-adressen for styringen

Aktiver Option Indstille IP-adressen
manuelt

Adresse:

Indlæs IP-adressen på styringen

Fire talværdier adskilt med et punkt,
f.eks.160.1.180.20.

Subnet-maske

Subnet-maske tjener for adskillelse af
Netz-ID og Host-ID for netværket.
IndlæsSubnet-maske

Fire talværdier adskilt med et punkt,
f.eks.255.255.0.0
Spørg om værdi hos netværk-specialisten

Yderlig Information: Brugerhåndbog HEIDENHAINKlartext-Dialog iTNC 530
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iTNC 530 fra Software-Stand 60642x-02 (HEROS 5)
med HSCI
For at tilslutte styringen med en fast IP-adresse i firmanetværket,
går De frem som følger:
Forbind styringen med netværkskabel til det lokale firmanetværk
Vælg driftsart Program indlagring/editering
Tryk tasten MOD
Indlæs Password NET123
tryk tasten ENT
Tryk softkey DEFINE NET
Styringen viser pop-up vinduet for
netværksindstilling.
På fane Computernavn indlæses computernavn,
med hvilken styringen skal vises i firmanetværket
Skift til fane Interface
Vælg Interface (eth0)
Tryk knappen Konfigurere
Styringen viser pop-up vinduet for
Interfaceindstilling.
Indlæs i fane Indstillinger informationer fra
følgende tabeller i et pop-up vindue
Tryk på knappen OK

Indstilling

Betydning

Indlæsning

Status

Interface aktiv

Hakket skal sættes

Navn:

Navnet på Interface

(ændre ikke)

Stikforbindelse:

Betegnelse af stikforbindelse: X26

(ændre ikke)

IP-Adresse

IP-adressen for styringen

Aktiver Option Indstille IP-adressen
manuelt

Adresse:

Indlæs IP-adressen på styringen

Fire talværdier adskilt med et punkt,
f.eks.160.1.180.20.

Subnet-maske

Subnet-maske tjener for adskillelse af
Netz-ID og Host-ID for netværket.
IndlæsSubnet-maske

Fire talværdier adskilt med et punkt,
f.eks.255.255.0.0
Spørg om værdi hos netværk-specialisten

Styringen kan have tonetværksinterface. Hver netværksinterface
har sin gene IP-adresse.
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De to netværksinterface er fra HEIDENHAIN forberedt som følger:
X26 for tilslutning til lokalt netværk (Tilslutning til StateMonitor)
X116 for maskinintern brug
Vær opmærksom på maskinhåndbogen!
Maskinproducenten kan afvige fra den af HEIDENHAIN
forberedte netværksinterface.

ANVISNING
Advarsel, funktionsfejl!
Når De ændre IP-adresse for maskininterne interface, afbryder
De kommunikationen til andre maskinkomponenter og sætte
styringen ud af funktion.
Ændre ikke indstillinger for maskininterne anvendte interface
Yderlig Information: Brugerhåndbog HEIDENHAINKlartext-Dialog iTNC 530
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TNC 620 Software-Stand 34056x (HEROS 4) og
TNC 320 Software-Stand 34055x (HEROS 4)
For at tilslutte styringen med en fast IP-adresse i firmanetværket,
går De frem som følger:
Forbind styringen med netværkskabel til det lokale firmanetværk
Vælg driftsart Programmering
Tryk tasten MOD
Indlæs Password NET123
Tryk Softkey OK
Tryk Tasten Programm-Management
Tryk softkey netværk
Tryk Softkey Konfigurer Netværk
Styringen viser pop-up vinduet for
netværksindstilling.
Indgiv ved Hostname computernavn, med
hvilken styringen skal vises i firmanetværket
Vælg ved DHCP understøttelse NEJ
Tryk tasten ENT
Styringen viser pop-up vinduet Netværksindstilling.
Indlæs informationer fra følgende tabel i pop-up
vindue
Tryk på knappen OK
Indstilling

Betydning

Indlæsning

IP-Adresse

IP-adressen for styringen

Fire talværdier adskilt med et punkt,
f.eks.160.1.180.20.

Subnet-maske

Subnet-maske tjener for adskillelse af
Netz-ID og Host-ID for netværket.
IndlæsSubnet-maske

Fire talværdier adskilt med et punkt,
f.eks.255.255.0.0
Spørg om værdi hos netværk-specialisten

Broadcast

Broadcastadressen for styringen behøves
kun, hvis den afviger fra standardindstillingen. Standardindstillingen bliver dannet ud
fra Net-ID og Host-ID, hvor alle Bits er sat
på 1.

F.eks. 160.1.255.255

Router

Internet-adresse på Deres Default-Routers.
Denne Indlæsning kun nødvendigt, hvis
Deres netværk består af flere delnet.

Fire talværdier adskilt med et punkt, f.eks.
160.1.0.2
Spørg om værdi hos netværk-specialisten

Ændring i netværksindstillingen bevirker en genstart af
styringen.
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TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128 (HEROS 5)
For at tilslutte styringen med en fast IP-adresse i firmanetværket,
går De frem som følger:
Forbind styringen med netværkskabel til det lokale firmanetværk
Vælg driftsart Programmering
Tryk tasten MOD
Indlæs Password NET123
Tryk Softkey OK
Tryk Tasten Programm-Management
Tryk Softkey NETVÆRK
Tryk Softkey KONFIGURE NETVÆRK
Styringen viser pop-up vinduet for
netværksindstilling.
På fane Computernavn indlæses computernavn,
med hvilken styringen skal vises i firmanetværket
Skift til fane Interface
Vælg Interface (eth0)
Tryk knappen Konfigurere
Styringen viser pop-up vinduet for
Interfaceindstilling.
Indlæs informationer fra følgende tabel i pop-up
vindue
Tryk på knappen OK

Indstilling

Betydning

Indlæsning

Status

Interface aktiv

Hakket skal sættes

Navn:

Navnet på Interface

(ændre ikke)

Stikforbindelse:

Betegnelse af stikforbindelse: X26

(ændre ikke)

IP-Adresse

IP-adressen for styringen

Aktiver Option Indstille IP-adressen
manuelt

Adresse:

Indlæs IP-adressen på styringen

Fire talværdier adskilt med et punkt, f.eks.
160.1.180.20

Subnet-maske

Subnet-maske tjener for adskillelse af
Netz-ID og Host-ID for netværket.
IndlæsSubnet-maske

Fire talværdier adskilt med et punkt, f.eks.
255.255.0.0
Spørg om værdi hos netværk-specialisten

142

HEIDENHAIN | StateMonitor Inst. vejledning | 10/2018

11

Netsværkintegration | Netværksforbindelse

Styringen kan have tonetværksinterface. Hver netværksinterface
har sin gene IP-adresse.
De to netværksinterface er fra HEIDENHAIN forberedt som følger:
X26 for tilslutning til lokalt netværk (Tilslutning til StateMonitor)
X116 for maskinintern brug
Vær opmærksom på maskinhåndbogen!
Maskinproducenten kan afvige fra den af HEIDENHAIN
forberedte netværksinterface.

ANVISNING
Advarsel, funktionsfejl!
Når De ændre IP-adresse for maskininterne interface, afbryder
De kommunikationen til andre maskinkomponenter og sætte
styringen ud af funktion.
Ændre ikke indstillinger for maskininterne anvendte interface
Yderlig Informationer: Brugerhåndbog
Klartextprogrammering TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 /
TNC 128
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CNC PILOT 640 fra Software-Stand 688946-01
(HEROS 5)
For at tilslutte styringen med en fast IP-adresse i firmanetværket,
går De frem som følger:
Forbind styringen med netværkskabel til det lokale firmanetværk
Skift til driftsart Organisation
Tryk Softkey Password
Indlæs Password NET123
Tryk på knappen OK
Tryk Softkey Overførsel
Tryk Softkey Forbindelser
Tryk Softkey Netværk KONFIG.
Styringen viser pop-up vinduet for
netværksindstilling.
På fane Computernavn indlæses computernavn,
med hvilken styringen skal vises i firmanetværket
Skift til fane Interface
Vælg Interface (eth0)
Tryk knappen Konfigurere
Styringen viser pop-up vinduet for
Interfaceindstilling.
Indlæs informationer fra følgende tabel i pop-up
vindue
Tryk på knappen OK

Indstilling

Betydning

Indlæsning

Status

Interface aktiv

Hakket skal sættes

Navn:

Navnet på Interface

(ændre ikke)

Stikforbindelse:

Betegnelse af stikforbindelse: X26

(ændre ikke)

IP-Adresse

IP-adressen for styringen

Aktiver Option Indstille IP-adressen
manuelt

Adresse:

Indlæs IP-adressen på styringen

Fire talværdier adskilt med et punkt, f.eks.
160.1.180.20

Subnet-maske

Subnet-maske tjener for adskillelse af
Netz-ID og Host-ID for netværket.
IndlæsSubnet-maske

Fire talværdier adskilt med et punkt, f.eks.
255.255.0.0
Spørg om værdi hos netværk-specialisten

Styringen kan have tonetværksinterface. Hver netværksinterface
har sin gene IP-adresse.

144

HEIDENHAIN | StateMonitor Inst. vejledning | 10/2018

11

Netsværkintegration | Netværksforbindelse

De to netværksinterface er fra HEIDENHAIN forberedt som følger:
X26 for tilslutning til lokalt netværk (Tilslutning til StateMonitor)
X116 for maskinintern brug
Vær opmærksom på maskinhåndbogen!
Maskinproducenten kan afvige fra den af HEIDENHAIN
forberedte netværksinterface.

ANVISNING
Advarsel, funktionsfejl!
Når De ændre IP-adresse for maskininterne interface, afbryder
De kommunikationen til andre maskinkomponenter og sætte
styringen ud af funktion.
Ændre ikke indstillinger for maskininterne anvendte interface
Yderlig informationer: Brugerhåndbog CNC PILOT 640
fra Software-Stand 68894x-04
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MANUALplus 620 fra Software-Stand 548328-05 og
54843x-01 (HEROS 5)
For at tilslutte styringen med en fast IP-adresse i firmanetværket,
går De frem som følger:
Forbind styringen med netværkskabel til det lokale firmanetværk
Skift til driftsart Organisation
Tryk Softkey Password
Indlæs Password NET123
Tryk på knappen OK
Tryk Softkey Overførsel
Tryk Softkey Forbindelser
Tryk Softkey Netværk
Styringen viser pop-up vindue for Netværks
forbindelse.
Tryk Softkey Konfig.
Styringen viser pop-up vindue for Netværks
konfiguration.
Indlæs informationer fra følgende tabel i pop-up
vindue
Tryk Softkey Gem
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Indstilling

Betydning

Indlæsning

Styrings-navn

Navn på styringen, med hvilken den vises i
netværket

F.eks. MANUALplus620

DHCP

OFF: Styringen har en fast IP-adresse i
netværket.
ON: Styringen referere automatisk til en
DHCP-server:
IP-adressen
Subnet-Maske
Broadcast
Gateway

OFF

IP-Adresse

IP-adressen for styringen

Fire talværdier adskilt med et punkt, f.eks.
192.168.000.000

Subnet-maske

Subnet-maske tjener for adskillelse af
Netz-ID og Host-ID for netværket.
IndlæsSubnet-maske

Fire talværdier adskilt med et punkt, f.eks.
255.255.255.0
Spørg om værdi hos netværk-specialisten

Broadcast

Broadcastadressen for styringen behøves
kun, hvis den afviger fra standardindstillingen. Standardindstillingen bliver dannet ud
fra Net-ID og Host-ID, hvor alle Bits er sat
på 1.

Fire talværdier adskilt med et punkt, f.eks.
255.255.255.0
Spørg om værdi hos netværk-specialisten

Gateway

IP-adressen for Default Gateway er kun
nødvendigt, hvis De arbejder med flere en
ét netværk.

Fire talværdier adskilt med et punkt, f.eks.
192.168.000.254
Spørg om værdi hos netværk-specialisten

Yderlig Informationer: brugerhåndbog
MANUALplus 620 fra Software-Stand 548328-05 og
54843x-01

Netværksforbindelse med DHCP
I større netværk tilslutning af Klient med DHCP almindeligt.
DHCP står for Dynamic Host Configuration Protocol.
Med DHCP bliver en kommunikationsprotokol eller Internetprotokol
udpeget, som tillader netværkskonfigurationen at blive tildelt
klienterne af en server. Klienten henviser IP-Adressen og andre
parameter automatisk til en DHCP-Server.
En klient er en terminal, som henter tjenester fra en server over et
netværk.
Et netværk med flere klienter end tilgængelige IP-adresser har
færre IP-adresser, fordi ikke alle klienter logges på netværket
samtidig. Dermed blokerer anmeldte klienter ingen IP-adresser.
De tilgængelige IP-adresser bliver dynamisk tildelt til de anmeldte
klienter i netværket.
DHCP-tilknytning er en FCL 2-funktion.
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iTNC 530 fra Software-Stand 34049x-04 (HEROS 4)
For at tilslutte styringen med en DHCP i firmanetværket, går De
frem som følger:
Vælg driftsart Program indlagring/editering
Tryk tasten MOD
Indlæs Password NET123
Tryk tasten ENT
Tryk softkey DEFINE NET
Styringen viser hovedbilledskærmen for
netværks-konfiguration
Følgende Informationer indlæses i kolonne:
Indstilling

Betydning

Indlæsning

ADDRESS

Styringen modtager IP-adressen fra en
DHCP-server.

DHCP

MASK

Styringen modtager SUBNET MASK fra en
DHCP-server.

(indgives ikke)

BROADCAST

Styringen modtager Broadcastadressen fra
en DHCP-server.

(indgives ikke)

ROUTER

Internet-adresse på Deres Default-Routers.

Denne Indlæsning kun nødvendigt, hvis
Deres netværk består af flere delnet.

HOST

Navnet, med hvilket TNC´en melder sig i
netværket

Indlæse computernavn

DOMAIN

Navn på firmanetværkets domaine

DHCP

NAMESERVER

Dynamisk tildeling af Domainserver-netværksadresse

(indgives ikke)

Yderlig Information: Brugerhåndbog HEIDENHAINKlartext-Dialog iTNC 530
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iTNC 530 fra Software-Stand 34049x-05 (HEROS 4)
For at tilslutte styringen med en DHCP i firmanetværket, går De
frem som følger:
Vælg driftsart Program indlagring/editering
Tryk tasten MOD
Indlæs Password NET123
tryk tasten ENT
Tryk softkey DEFINE NET
Styringen viser pop-up vinduet for
netværksindstilling.
På fane Computernavn indlæses computernavn,
med hvilken styringen skal vises i firmanetværket
Tryk på fane Interface knappen Konfigurere
Styringen viser pop-up vinduet for
Interfaceindstilling.
Indlæs følgende Informationer indlæses i pop-up
vinduet:

Indstilling

Betydning

Indlæsning

Status

Interface aktiv

Hakket skal sættes

Navn:

Navnet på Interface

(ændre ikke)

Stikforbindelse:

Betegnelse af stikforbindelse: X26

(ændre ikke)

IP-Adresse

IP-adressen for styringen

Aktiver Option Henføre IP-adresse
automatisk (DHCP)

Adresse:

Styringen modtager automatisk IP-adressen fra en DHCP-server.

Subnet-maske:

Styringen modtager automatisk Subnet-Maske fra en DHCP-server.

Yderlig Information: Brugerhåndbog HEIDENHAINKlartext-Dialog iTNC 530
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iTNC 530 fra Software-Stand 60642x-04 (HEROS 5) mit
HSCI
For at tilslutte styringen med en DHCP i firmanetværket, går De
frem som følger:
Forbind styringen med netværkskabel til det lokale firmanetværk
Vælg driftsart Program indlagring/editering
Tryk tasten MOD
Indlæs Password NET123
tryk tasten ENT
Tryk softkey DEFINE NET
Styringen viser pop-up vinduet for
netværksindstilling.
På fane Computernavn indlæses computernavn,
med hvilken styringen skal vises i firmanetværket
Skift til fane Interface
Vælg Interface (eth0)
Tryk knappen Konfigurere
Styringen viser pop-up vinduet for
Interfaceindstilling.
Indlæs i fane Indstillinger følgende informationer
fra et pop-up vindue:

Indstilling

Betydning

Indlæsning

Status

Interface aktiv

Hakket skal sættes

Navn:

Navnet på Interface

(ændre ikke)

Stikforbindelse:

Betegnelse af stikforbindelse: X26

(ændre ikke)

IP-Adresse

IP-adressen for styringen

Aktiver Option Henføre IP-adresse
automatisk (DHCP)

Adresse:

Styringen modtager automatisk IP-adressen fra en DHCP-server.
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Indstilling

Betydning

Indlæsning

Subnet-maske:

Subnet-maske tjener for adskillelse af Netz-ID og Host-ID for netværket.
Styringen modtager automatisk Subnet-Maske.

Domaæne navn
server (DNS)

Option DNS automatisk henføring:
TNC´en skal henføre IP-adressen for domæne navn på serveren automatisk
Option DNS manuel konfigurering:
Indlæse IP-adresse for serveren og domænenavn manuelt.

Default gateway

Option Default GW automatisk henføring:
TNC´en skal henføre IP-adressen for Default-Gareway automatisk.
Option Default GW manuel konfigurering:
Indlæse IP-adresse for Default-Gateways manuelt

Overfør ændringer med knappen OK eller fjern med knappen
AFBRYD
Styringen kan have tonetværksinterface. Hver netværksinterface
har sin gene IP-adresse.
De to netværksinterface er fra HEIDENHAIN forberedt som følger:
X26 for tilslutning til lokalt netværk (Tilslutning til StateMonitor)
X116 for maskinintern brug
Vær opmærksom på maskinhåndbogen!
Maskinproducenten kan afvige fra den af HEIDENHAIN
forberedte netværksinterface.

ANVISNING
Advarsel, funktionsfejl!
Når De ændre IP-adresse for maskininterne interface, afbryder
De kommunikationen til andre maskinkomponenter og sætte
styringen ud af funktion.
Ændre ikke indstillinger for maskininterne anvendte interface
Yderlig Information: Brugerhåndbog HEIDENHAINKlartext-Dialog iTNC 530
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TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128
For at tilslutte styringen med en DHCP i firmanetværket, går De
frem som følger:
Forbind styringen med netværkskabel til det lokale firmanetværk
Vælg driftsart Programmering
Tryk tasten MOD
Indlæs nøgletal NET123
Tryk Softkey OK
Tryk Tasten Programm-Management
Tryk softkey netværk
Tryk Softkey Konfigurer Netværk
Styringen viser pop-up vinduet for
netværksindstilling.
På fane Computernavn indlæses computernavn,
med hvilken styringen skal vises i firmanetværket
Skift til fane Interface
Vælg Interface (eth0)
Tryk knappen Konfigurere
Styringen viser pop-up vinduet for
Interfaceindstilling.
Indlæs følgende Informationer indlæses i pop-up
vinduet:

Indstilling

Betydning

Indlæsning

Status

Interface aktiv

Hakket skal sættes

Navn:

Navnet på Interface

(ændre ikke)

Stikforbindelse:

Betegnelse af stikforbindelse: X26

(ændre ikke)

IP-Adresse

IP-adressen for styringen

Aktiver Option Henføre IP-adresse
automatisk (DHCP)

Adresse:

Styringen modtager automatisk IP-adressen fra en DHCP-server.
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Indstilling

Betydning

Indlæsning

Subnet-maske:

Subnet-maske tjener for adskillelse af Netz-ID og Host-ID for netværket.
Styringen modtager automatisk Subnet-Maske.

Domaæne navn
server (DNS)

Option DNS automatisk henføring:
TNC´en skal henføre IP-adressen for domæne navn på serveren automatisk
Option DNS manuel konfigurering:
Indlæse IP-adresse for serveren og domænenavn manuelt.

Default gateway

Option Default GW automatisk henføring:
TNC´en skal henføre Default-Gareway automatisk.
Option Default GW manuel konfigurering:
Indlæse IP-adresse for Default-Gateways manuelt

Overfør ændringer med knappen OK eller fjern med knappen
AFBRYD
Styringen kan have tonetværksinterface. Hver netværksinterface
har sin gene IP-adresse.
De to netværksinterface er fra HEIDENHAIN forberedt som følger:
X26 for tilslutning til lokalt netværk (Tilslutning til StateMonitor)
X116 for maskinintern brug
Vær opmærksom på maskinhåndbogen!
Maskinproducenten kan afvige fra den af HEIDENHAIN
forberedte netværksinterface.

ANVISNING
Advarsel, funktionsfejl!
Når De ændre IP-adresse for maskininterne interface, afbryder
De kommunikationen til andre maskinkomponenter og sætte
styringen ud af funktion.
Ændre ikke indstillinger for maskininterne anvendte interface
Yderlig Informationer: Brugerhåndbog
Klartextprogrammering TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 /
TNC 128 fra Software-Stand 34059x-06
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CNC PILOT 640 fra Software-Stand 688946-01
(HEROS 5)
For at tilslutte styringen med en DHCP i firmanetværket, går De
frem som følger:
Forbind styringen med netværkskabel til det lokale firmanetværk
Skift til driftsart Organisation
Tryk Softkey Password
Indlæs Password NET123
Tryk på knappen OK
Tryk softkey Transfer
Tryk softkey Forbindelse
Tryk Softkey Konfigurer Netværk
Styringen viser pop-up vinduet for
netværksindstilling.
På fane Computernavn indlæses computernavn,
med hvilken styringen skal vises i firmanetværket
Skift til fane Interface
Vælg Interface (eth0)
Tryk knappen Konfigurere
Styringen viser pop-up vinduet for
Interfaceindstilling.
Indlæs følgende Informationer indlæses i pop-up
vinduet:

Indstilling

Betydning

Indlæsning

Status

Interface aktiv

Hakket skal sættes

Navn:

Navnet på Interface

(ændre ikke)

Stikforbindelse:

Betegnelse af stikforbindelse: X26

(ændre ikke)

IP-Adresse

IP-adressen for styringen

Aktiver Option Henføre IP-adresse
automatisk (DHCP)

Adresse:

Styringen modtager automatisk IP-adressen fra en DHCP-server.

Subnet-maske:

Subnet-maske tjener for adskillelse af Netz-ID og Host-ID for netværket.
Styringen modtager automatisk Subnet-Maske.

Overfør ændringer med knappen OK eller fjern med knappen
AFBRYD
Styringen kan have tonetværksinterface. Hver netværksinterface
har sin gene IP-adresse.
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De to netværksinterface er fra HEIDENHAIN forberedt som følger:
X26 for tilslutning til lokalt netværk (Tilslutning til StateMonitor)
X116 for maskinintern brug
Vær opmærksom på maskinhåndbogen!
Maskinproducenten kan afvige fra den af HEIDENHAIN
forberedte netværksinterface.

ANVISNING
Advarsel, funktionsfejl!
Når De ændre IP-adresse for maskininterne interface, afbryder
De kommunikationen til andre maskinkomponenter og sætte
styringen ud af funktion.
Ændre ikke indstillinger for maskininterne anvendte interface
Yderlig informationer: Brugerhåndbog CNC PILOT 640
fra Software-Stand 68894x-04
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MANUALplus 620 fra Software-Stand 548328-05 og
54843x-01 (HEROS 5)
For at tilslutte styringen med en DHCP i firmanetværket, går De
frem som følger:
Forbind styringen med netværkskabel til det lokale firmanetværk
Skift til driftsart Organisation
Tryk Softkey Password
Indlæs Password NET123
Tryk på knappen OK
Tryk softkey Transfer
Tryk softkey Forbindelse
Tryk softkey Netværk
Styringen viser pop-up vindue for Netværks
forbindelse.
Tryk Softkey Konfik.
Styringen viser pop-up vindue for Netværks
konfiguration.
Indlæs informationer fra følgende tabel i pop-up
vindue
Tryk Softkey Gem

Indstilling

Betydning

Indlæsning

Styrings-navn

Navn på styringen, med hvilken den vises i
netværket

F.eks. MANUALplus620

DHCP

OFF: Styringen har en fast IP-adresse i
netværket.
ON: Styringen referere automatisk til en
DHCP-server:
IP-adressen
Subnet-Maske
Broadcast
Gateway

ON

Yderlig Informationer: brugerhåndbog
MANUALplus 620 fra Software-Stand 548328-05 og
54843x-01
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12.1 Styringssprcifike Maskinenparameter
StateMonitor understøtter såvel tilslutning til HEIDENHAINstyringer som også andre styringer.
Når De i StateMonitor opretter en ny maskine, skal de i område
Maskinspecifikke indstillinger indstille maskinparameter, som er
nødvendige for tilslutningen. De tilgængelige Parameter er derved
afhængige af typen af valgte styring.
Yderligere informationer: "Opret maskine", Side 109
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12.2 Parameter for HEIDENHAIN-Styringer
Maskinstyring
De kan tilslutte følgende HEIDENHAIN-styringer til StateMonitor:
Styring

fra Sofware-Stand

iTNC 530

34049x-03

TNC 640

34059x-01

TNC620

34056x-01

TNC320

340551-03

TNC 128

771841-01

CNC PILOT 620

688945-01

CNC PILOT 640

68894x-01

MANUAL Plus 620

548328-05

Når De opretter en ny maskine med HEIDENHAIN-Styring, kan
De i område Maskinspecifikke indstillinger foretage følgende
indstillinger:
PLC Password
Override overtagelse (kun ved iTNC 530)

HEIDENHAIN | StateMonitor Inst. vejledning | 10/2018

159

12

Maskinenparameter | Parameter for HEIDENHAIN-Styringer

Indstilling for PLC Password
PLC-Password er påkrævet for tilgang til PLC: Når De tillader tilgang
til PLC, udlæser StateMonitor tilstanden af Ilgang-Override og kan
skelne mellem NC-blok med tilspænding og NC-blok med ilgang.
Hvis de tillader tilgang til PLC, vises i diagram
Programanalyse tilstandsbjælken FMAX.
Yderligere informationer: "Diagram Programanalyse",
Side 70
StateMonitor har kun læserettighed med målet at læse
maskindata.
Når De ved Type vælger en styringen undtagen iTNC 530 , er der
under Maskinspecifikke indstillinger følgende optioner for PLC
Password tilgængelige:
Option

Betydning

PLC Standard

PLC´en er beskyttet med PLC Password
Tilgangen kommer automatisk

No PLC

Ingen adgang til PLC
Når maskinproducenten har
tildelt et dags-PLC Password ,
vælger De No PLC.

OEM PLC

Maskinproducenten har tildelt eget PLC
Password (ikke ved iTNC 530)
Spørg evt. hos maskinproducent og indlæs i
indlæsefelt

Option PLC Standard eller OEM PLC
Når De vælger option PLC Standard eller OEM PLC , adskiller
StateMonitor ved visning af maskintilstand, om den aktuelle blok
følgende optioner:
NC-blok med tilspænding
NC-blok med Ilgang
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NC-blok med tilspænding aktiv
Når en NC-blok er aktiv med tilspænding, så er visning af
maskintilstand uafhængig af Override-indstilling af Ilgang.
StateMonitor viser en gul maskintilstand, når tilspænding-Override
er = 0 % . Maskintilstand bliver lysegrøn, når tilspænding-Override
er > 0 % og < 100 % . Står tilspænding-Override på ≥ 100 %, så er
maskintilstanden mørkegrøn.
Ilgang-Override
FMAX

Tilspændings-override
F=0%

Tilspændings-override
0 % < F < 100 %

Tilspændings-override
F ≥ 100 %

FMAX = 0 %

Maskintilstand:
gul

Maskintilstand:
lysegul

Maskintilstand:
mørkegrøn

0 % < FMAX < 100 %

Maskintilstand:
gul

Maskintilstand:
lysegul

Maskintilstand:
mørkegrøn

FMAX ≥ 100 %

Maskintilstand:
gul

Maskintilstand:
lysegul

Maskintilstand:
mørkegrøn

NC-blok med Ilgang aktiv
Når en NC-blok er aktiv med Ilgang, så er visning af maskintilstand
uafhængig af Override-indstilling af tilspænding.
StateMonitor viser en gul maskintilstand, når tilspænding-Override
er = 0 % . Maskintilstand bliver lysegrøn, når Ilgang-Override
er > 0 % og < 100 % . Står Ilgang-Override på ≥ 100 %, så er
maskintilstanden mørkegrøn.
Ilgang-Override
FMAX

Tilspændings-override
F=0%

Tilspændings-override
0 % < F < 100 %

Tilspændings-override
F ≥ 100 %

FMAX = 0 %

Maskintilstand:
gul

Maskintilstand:
gul

Maskintilstand:
gul

0 % < FMAX < 100 %

Maskintilstand:
lysegul

Maskintilstand:
lysegul

Maskintilstand:
lysegul

FMAX ≥ 100 %

Maskintilstand:
mørkegrøn

Maskintilstand:
mørkegrøn

Maskintilstand:
mørkegrøn
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Option No PLC
Når de vælger Option No PLC , viser StateMonitor maskintilstabdeb
som følger:
Maskintilstanden er gul, når Programafvikling blokfolge
Override for tilspændingen er = 0 %
Maskintilstand bliver lysegrøn, når tilspænding-Override er
>0%
Maskintilstand er mørkegrøn, når Overrides for tilspænding og
ilgang er ≥ 100 %
Eksempel:
En NC-blok med FMAX er aktiv, Override for ilgang = 0 %
og Override for Tilspænding > 0 %. Så står maskinen, men
StateMonitor viser alligevel en grøn maskintilstand.
De følgende Tabeller viser, hvilken kombination af tilspændingOverride og Ilgang-Override, forårsager hvilken maskintilstand:
Ilgang-Override
FMAX

Tilspændings-override
F=0%

Tilspændings-override
0 % < F < 100 %

Tilspændings-override
F ≥ 100 %

FMAX = 0 %

Maskintilstand:
gul

Maskintilstand:
lysegul

Maskintilstand:
lysegul

0 % < FMAX < 100 %

Maskintilstand:
gul

Maskintilstand:
lysegul

Maskintilstand:
lysegul

FMAX ≥ 100 %

Maskintilstand:
gul

Maskintilstand:
lysegul

Maskintilstand:
mørkegrøn

Indstilling for Override overtagelse (kun ved iTNC 530)
Når De ved Type vælger styringen iTNC 530 , er der under
Maskinspecifikke indstillinger følgende optioner tilgængelige
Override overtagelse :
Option

Betydning

Standard HEIDENHAIN DNC

Vælg som standard, når De opretter en
maskine for første gang

Læse PLC ord

Vælg så kun, når Override indstilling maskinen ikke vises korrekt i StateMonitor.
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12.3 Parameter for andre styringer
Afhængig af Deres Softwareoption, kan De med Interface tilslutte
andre styringer til StateMonitor:
Interface:

fra Sofware-Stand

Modbus

Connect/Read

OPC UA

1.02.x

MTConnect

2

Ved tilslutning af andre styreenheder er tildelingen af
styresignalerne til hver maskinstatus gøres manuelt. Dertil benytter
StateMonitor en definitionstabel, hver tildeler en maskinstatus til
de specifikke styresignaler.
Når De opretter en ny maskine, skal de i område Maskinspecifikke
indstillinger definerer disse definitionstabeller med den respektive
Parameter.
Kommunikation
Styringssignalet fra andre styringer bliver periodisk forespurgt af
StateMonitor. Tidsperioden af diise forespørgsler er 1 sek.
Signalparameter
Trods den åbne standard af Modbus, OPC UA og
MTConnect er der talrige forskelle mellem den
understøttede styring.
De nødvendige informationer til adresser,
sammenligningsværdier og datatyper får De fra
dokumentationen af styringens- eller maskinproducent.
Signalparameter, som StateMonitor evaluerer, er for alle
ikke-HEIDENHAIN-Styringer identiske. StateMonitor opretter fra
den overførte signalparameter en statusmodel for de pågældende
maskiner.
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Grundlæggende signalparameter for Statusmodul:
Signalparameter

Betydning

Program kører (PGM
STARTED / PGM
RUNNING)

Program blev startet eller kører allerede

Program afbrudt ved
fejl (ERROR)

Fejl er optrådt eller afventer. Når
ingen Program afbrudt ved bruger
(PGM CANCELED) er defineret, afslutter en Program afbrudt ved fejl
(ERROR) det aktuelle program. Tæller
Afbrudt ved fejlmelding bliver udløst
og en melding bliver genereret.

Program komplet udført
(PGM COMPLETED / END
PGM)

Program blev afsluttet succesfuldt.
Programtæller Komplet udfoert
bliver talt og en melding bliver
genereret.

Disse tre signalparameter skal altid være tilstede, for at
understøtte grundfunktioner som Statussignal og en enkel
maskintilstandsbjælke.
Yderlig signalparameter for Statusmodul:
Signalparameter

Betydning

Program stoppet ((PGM
STOPPED)

Programmet blev afbrudt, forbliver
dog aktiv og kan fortsættes

Program afbrudt ved
bruger (PGM CANCELED)

Program blev afbrudt og kan ikke
fortsættes. Programtæller bliver
udløst og meldingen Program
afbrudt ved bruger bliver genereret

Kviter fejl (ERROR
CLEARED)

Fejl udløst med Program afbrudt ved
fejl (ERROR) , bliver igen kviteret.
Programstatus går på Afbrudt.
Program kan med Program kører
(PGM STARTED / PGM RUNNING)
fortsættes eller med Program
afbrudt ved bruger (PGM CANCELED) afbrydes

Ilgang Overrideindsstilling i % (0 - 100)

Værdi i %

Tilspænding Overrideindsstilling i % (0 - 150)

Værdi i %

Spindel Overrideindsstilling i % (0 - 150)

Værdi i %

Ilgang (FMAX) aktiv

Værdi lægger fast, om, for statusbestemmelse, ved et igangværede program Override-Ilgang (FMAX
=false) eller tilspænding (FMAX =
true) bliver evalueret

Driftsart: Automatisk
drift

Værdi bliver kun for detaljeret visning
evalueret
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Signalparameter

Betydning

Driftsart: manuel drift

Værdi bliver kun for detaljeret visning
evalueret

Driftsart: Håndhjul

Værdi bliver kun for detaljeret visning
evalueret

Programnavn eller
programnummer

Værdi kan evalueres under programløbetiden. Ved programskift og en
følgende start bliver programtælleren
for det aktuelle program nulstillet.
Hvis Parameter ikke er aktiv, bliver
Default "Program" anvendt

For hvert signal er følgende oplysninger nødvendig:
(Lager-)adresse
Adressen muliggør Interface for StateMonitor, at få adgang til
den tilsvarende værdi
Ved styringer af typen Modbus er yderlig adressetype relevant. Det er angivet ovenfor, i hvilken
adresserum styringen lægger lageradressen.
Signalets datatype
Datatypen definerer bla. hvordan værdisammenligning bliver
gennemført. StateMonitor skelner mellem værdiparameter
(Datatype Text (string) og Number (number)) og boolske
Parameter (Datatype Boolean value (0 or 1))
Sammenligningsværdi
Sammenligningsværdi er nødvendig for signalet, som direkte
indfluerer Statusmodel af styringen. Undtaget herfor er
talværdier som Override-Stilling eller tekst som programnavn,
som ikke skal sammenlignes
Validering
Når De i område Maskinspecifikke indstillinger gemmer
definitionstabeller med knappen Opret maskine bliver
indlæsningen valideret. Dette sikrer, at der ikke er typografier eller
lignende. ugyldiggør opgaven.
En fejlmelding bliver i følgende tilfælde vist:
Adgang til adresee manger (boolske Parameter og
værdiparameter)
Boolske Parameter
to booolske værdier har den sammme adresse
to signalparameter har samme datatype, den samme
adresse og den samme værdi
Værdiparameter
Signalparameter med Datatype Text (string) eller Number
(number) har ingen værdi
to signalparameter har den sammme adresse
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12.4 Forbindelsesparameter Modbus
Forbindelse
Definitionstabeller tilbyder for Modbus følgende
forbindelsesparameter:
Port
Nummer af Netværks-Ports via Modbus-Styring kan nås.
Bemærk styrings- og maskinproducents
dokumentation.
SIK:
Manuel indlæsning
NC software
Manuel indlæsning
Adresse
Ved Modbus bliver adresse angivet som talværdi. Adressen
sammensættes af følgende elementer:
Adressetype giver det valgte lagerområde (adresserum)
Adresse angiver på hvilket sted i valgte lagerrum værdi skal
læses fra
Datatype angiver, hvilket format værdien har oh dermed også,
hvor mange Bits der skal læses og behandles
For adresse type COIL_OUTPUT og DIGITAL_INPUT
bliver oftes boolske værdi (0, 1) indlæst.
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12.5 F.eks. for tilslutning af en styring via
Modbus
Læsning af signal
Ved Modbus kan StateMonitor læse signalerne direkte fra
indgangsklemmerne på styringen. På den analog indgang bliver
oftes målt spænding mellem 0 V og 10 V . For Oveeride-værdi skal
styringen omregne spændingen i en tællerværdi mellem 0 og 150.
Resultatet af disse omregninger kan udlæses fra en adresse fra
mærke-lager.
Følgende signaler er tilgængelige på indgangsklemmerne:
Tildeling af indgangsklemmer
Type

Adresse

Betydning

Digital-indgang

1

Maskine kører

Digital-indgang

2

Job afbrudt pga. fejl

Digital-indgang

3

Job komplet udført

Digital-indgang

4

Maskine stoppet

Analog-indgang

23

Tilspændings potentiometer

Analog-indgang

25

Spindel potentiometer

Adresse med mærke-lager
Type

Adresse

Betydning

Tilspænding
Override

42

Omregnet værdi for tilspænding Override

Spindel Override

43

Omregnet værdi for spindel
Override

Statusmodell
I følgende Tabeller finder De en Statusmodel for styringen via
Modbus
Parametre

Adressetype

Datatype

Adresse

værdi

Program kører (PGM STARTED / PGM RUNNING)

DIGITAL_INPUT

BIT

1

1

Program afbrudt ved fejl (ERROR)

DIGITAL_INPUT

BIT

2

1

Program komplet udført (PGM COMPLETED / END
PGM)

DIGITAL_INPUT

BIT

3

1

Program stoppet ((PGM STOPPED)

DIGITAL_INPUT

BIT

4

1

Tilspænding Overrideindsstilling i % (0 - 150)

HOLDING_REGISTER

INT_16

42

Spindel Overrideindsstilling i % (0 - 150)

HOLDING_REGISTER

INT_16

43
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12.6 Forbindelsesparameter OPC UA
Forbindelse
Definitionstabeller tilbyder for OPC UA følgende
forbindelsesparameter:
Port
Nummer af Netværks-Ports ved hvilken OPC UA-Server kan nå
maskinen.
Bemærk styrings- og maskinproducents
dokumentation.
Default Namespace
Definerer Default navneplads, som bliver anvendt for adresse
Security Mode
Manuel indlæsning af autentificering, afhængig af server
Bruger
Manuel indlæsning af autentificering
Password
Manuel indlæsning af autentificering
SIK:
Manuel indlæsning
NC software
Manuel indlæsning
Adresse
Ved OPC UA sættes adressen fra en navneplads og den egentlige
adresse sammen.
I Definitionstabeller kan derved for hver Signalparameter
en egen Parameter Namespace defineres. Når De ingen
parameterspecifikke værdi indlæse, anvender StateMonitor for
navneplads værdien under Default Namespace.
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12.7 Forbindelsesparameter MTConnect
Forbindelse
Definitionstabeller tilbyder for MTConnect følgende
forbindelsesparameter:
Port
Nummer af Netværks-Ports ved hvilken MTConnect-service er
nået styringen.
Bemærk styrings- og maskinproducents
dokumentation.
Præfix (http eller https)
Defineret om maskinen styringstilslutning er tilgængelig. Indgiv
for en tilsluttet forbindelse værdien "https"
DeviceStream name
Ebtydig kendetegn for at finde korrekte maskindata i XML-data.
MTConnect tillader at, Informationer for flere maskiner anmoder
om overførsel. Derfor er et entydig kendetegn for sondringen
nødvendig.
StateMonitor understøtter MT Connect ordninger fra
ver. 1.2.
SIK:
Manuel indlæsning
NC software
Manuel indlæsning
Test
Med knappen Current-Request kan De efter specifikation af
IP-Adresse / DHCP, Port og Præfix (http eller https) teste
forbindelsen.
Når forbindelsesparameter er korrekt, åbner StateMonitor en
ny fane i Web-Browser med XML-Data, der er rapporteret fra
MTConnect .
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12.8 F.eks. for tilslutning af en styring via
MTConnect
Afledning af maskinparameter
For Testformål tilbyder Firma MAZAK en Server, med denne
forbindelse til en maskine med MTConnect kan testes. Yderli
information finder De under http://mtconnect.mazakcorp.com.
Baseret på denne Test-Server bliver afledning af
Maskinenparameter for MTConnectvist.
Under Test-servers URL er der for afledning to relevante adresser:
Tildeling af MTConnect-Datentyp zu Adresse
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/probe
Aktuel værdi af styringen
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/current
For at opbygge Statusinformation, anvender MTConnect Datatype
EVENT , der yderlig er underdelt i Sub-typer. For Status af
Programudførsel er der en sub-type EXECUTION , driftsart er i Subtype CONTROLLER_MODE indeholdt. Som standard er bestemte
værdier foruddefineret for begge typer.
Værdi for Sub-Type EXECUTION (Programafvikling):
READY
ACTIVE
INTERRUPTED
FEED_HOLD
STOPPET
OPTIONAL_STOP
PROGRAM_STOPPED
PROGRAM_COMPLETED

Værdi for Sub-Type CONTROLLER_MODE (Driftsart):
AUTOMATIC
MANUAL
MANUAL_DATA_INPUT
SEMI_AUTOMATIC
EDIT

Med XML-filer under http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/probe
kan man finde ud af, hvad adresserne på disse typer kaldes på
styringen.
Med tekstsøgning efter "execution" finder man i XML-filer følgende
definition af variable:
<DataItem category="EVENT" id="exec" name="execution" type="EXECUTION"/>

Her bliver en variabel med Adressen exec fra Type EXEKUTION
defineret. Definitionen af driftsart ser sådan ud som dette i
eksemplet:
<DataItem category="EVENT" id="mode" name="mode" type="CONTROLLER_MODE"/>

Fra denne information kan statusmodellen afledes. På ligende
måde kan også Parameter for programnavn og Override-Stilling
findes. For Programmnavn er Datatype PROGRAM defineret.
Med tekstsøgning efter "program" finder man i XML-filer følgende
definition af datatyper:
<DataItem category="EVENT" id="pgm" name="program" type="PROGRAM"/>
<DataItem category="EVENT" id="spgm" name="subprogram" subType="x:SUB" type="PROGRAM"/>
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Navnet angiver, at det er det egentlige programnavn og der
egentlige navn på underprogram de handler om. For eksempel
bliver Parameter med ID pgm anvendt.
For tilspændingspotentiometer er Datatype
PATH_FEEDRATE_OVERRIDE med Sub-Typen RAPID og
PROGRAMMED for Ilgang og tilspænding defineret. Spindel-Override
anvender Datatype ROTARY_VELOCITY_OVERRIDE .
Identifikation af maskindata
MTConnect tillader at, Informationer for flere maskiner anmoder
om overførsel. Derfor er et entydig kendetegn for maskibdata
nødvendig.
Den tilsvarende værdi finder De i XML-data, som De kan kalde på
følgende måde:
Med knappen Current-Request kan De efter specifikation af IPAdresse / DHCP, Port og Præfix (http eller https)
Direkte i Web-Browser i índgive i adresselinjen:
http:\\IP-Adresse / DHCP:Port\current
Når forbindelsesparameter er korrekt, åbner StateMonitor en
ny fane i Web-Browser med XML-Data, der er rapporteret fra
MTConnect .
Med tekstsøgning efter "DeviceStream" finder De en indlæsning
ligende følgende linje:
<DeviceStream name="CUT" uuid="002">

Attribut navn af Element DeviceStream giver derved, hvilken
Maskine fra MTConnect-Server der bliver efterspurgt.
Statusmodell
I følgende Tabeller finder De en Statusmodel for styringen via
MTConnect.
Parametre

Datatype

Adresse

værdi

Program kører (PGM STARTED / PGM RUNNING)

Tekst

exec

ACTIVE

Program afbrudt ved fejl (ERROR)

Tekst

exec

INTERRUPTED

Program komplet udført (PGM COMPLETED / END
PGM)

Tekst

exec

PROGRAM_COMPLETED

Program stoppet ((PGM STOPPED)

Tekst

exec

PROGRAM_STOPPED

Program afbrudt ved bruger (PGM CANCELED)

Tekst

exec

OPTIONAL_STOP

Ilgang Overrideindsstilling i % (0 - 100)

Tal

pfr

Tilspænding Overrideindsstilling i % (0 - 150)

Tal

pfo

Spindel Overrideindsstilling i % (0 - 150)

Tal

sovr

Driftsart: Automatisk drift

Tekst

Funktion

AUTOMATIC

Driftsart: manuel drift

Tekst

Funktion

MANUAL

Programnavn eller programnummer

Tekst

pgm
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13.1 Særtilfælde
For nogle styringer forekommer der særlige tilfælde eller specielle
tilstande for visse software-versioner.
Styring

Software-Stand

Særegenhed

iTNC 530

340492-06
340492-07

Maskinens Override-stillingen bliver
ikke dejaljeret overført til StateMonitor.
StateMonitor viser maskinstatus
Produktiv altid lysegrøn, ligegyldingt
om tilspænding-Override er større
eller mindre end 100 %.

I Menu Indstillinger,
Undermenu Maskine under
Maskinspecifikke indstillinger
sættes Hak ved Læse PLC ord

TNC 620

340560-01
bis
340560-04

Driftsarten bliver ikke rigtig vist i
StateMonitor.

Styringssoftware fra SoftwareStand 340560-05 updater
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13.2 Spørgsmål?
Hvis De har spørgsmål til installation eller til betjening af
StateMonitor:
Læs først installationsvejledningen og betjeningsvejledningen til
softwaren
Kontakt HEIDENHAIN-Helpline NC-programmering:
pr. E-Mail på Adressen service.nc-pgm@heidenhain.de
Telefonisk under telefonnummer +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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