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Tento dokument tvorí dodatok k návodu na inštaláciu a obsluhu: Flamcomat, Dok. - Č.: MC00018/08-2012/slk; Flexcon M-K, 
Dok. - Č.: MC00019/11-2010/slk a musí sa používať iba spolu s týmito základnými dokumentmi. Všeobecné bezpečnostné pokyny 
obsiahnuté v tomto dokumente sa vzťahujú na zariadenie, jeho používanie a funkcie.
Návod na inštaláciu a ďalšiu dokumentáciu v rôznych jazykoch nájdete na lokalite www.flamcogroup.com/manuals. 
Ďalšie informácie o produkte môžete získať od príslušnej pobočky spoločnosti Flamco (pozri stranu č. 2).

1. Vhodné použitie

Elektronické súčiastky sú licencované navyše k riadiacej jednotke SPCx-LW/hw s cieľom poskytnúť rozhranie karty SD/MMC pre 
požiadavky na prenos dát SPC. Môže sa používať prehlásenie o zhode uvedené v základnom dokumente.

Použitie: spracovať dostupný konfiguračný súbor SPC*, uložiť ho (na iné dátové nosiče), použiť ho na analytické účely (hodnotenie, 
sledovanie, a podobne) alebo oznamovanie (distribúcia, zasielanie). Tento súbor sa používa na vykonávanie zmien alebo na podporu 
a servis s cieľom vytvoriť zhodne nakonfigurovanú riadiacu jednotku s výhradou osobitných pokynov.
*) Pre správne použitie dostupných alebo požadovaných záznamov v riadiacej jednotke SPC.

2. Inštalácia modulu do zariadenia

Pôvodné zariadenia: Tento modul je neoddeliteľnou súčasťou riadiacej jednotky pre vonkajší tlak (obrázky č. 1, 2, 6). Prídavné 
zariadenia: Balenie obsahuje položku č. 1 (obr. 3), opatrenia, ktoré sú uvedené na obrázku č. 2 a 4 až 6, sa môžu vykonávať iba na 
vypnutie napájania.

1.  Rozširujúci modul SPC, karta SD
1.1   Typ verzie na zadnej strane:  

„SPC_SD_V(...) . (...)”
1.2 svieti zelený svetelný indikátor LED (funguje)
1.3 svieti červený svetelný indikátor LED (chyba)
1.4 Konektorová lišta
1.5  Zabezpečte digitálnu pamäťovú kartu (SD), pamäťovú 

kartu 2GB, prípadne multimediálnu kartu (MMC) až 8 
GB; Zabezpečte vysoko kapacitnú pamäťovú kartu 
(SDHC) až do 32 GB; Formáty súborov: FAT12; 16; 32

1.5.1 Posuvný prepínač na ochranu proti zápisu (zámok)
2 Riadiaca jednotka SPCx-lw

2.1  Informácie, poznámka: Nebezpečné napätie! 
Zariadenie môžu otvárať iba oprávnení pracovníci. 
Pred otvorením zariadenie odpojte od zdroja napájania

3 Riadiaca jednotka SPCx-hw
4 Terminál SPC
4.1  Dotykové tlačidlo: Na červenom podsvietení je aktívne 

„zobrazenie chybového hlásenia“
5 Riadiaca jednotka SPCx
5.1 Zásuvky č. 1 až 4
5.2 Predurčený otvor s vylamovacím krytom
5.3 Otvor s vylamovacím krytom
5.4 Zásuvka č. 2

schéma č. 1
SPCx-lw

Zapustená rukoväť

Legendaschéma č. 3

schéma č. 6
Rozširujúci modul SPC s 
pamäťovou kartou SD je zvisle 
zasunutý do dostupnej zásuvky č. 
2 (konektorová lišta v zásuvke je v 
zamknutej polohe).

schéma č. 2
SPCx-hw; zobrazený bez krytu riadiacej 
jednotky (odstránený) a informačného 
panela. Zobrazené zariadenie: Priame 
spustenie, 2 motory.

schéma č. 5
Pomocou špeciálneho nástroja 
vylomte kryt otvoru č. 2 (z otvoru 
odstráňte po vylomení krytu 
prebytočný materiál). schéma č. 4

SPCx-hw; zobrazený bez krytu riadiacej jednotky 
(odstránený) a informačného panela a terminálu 
SPC.

Upozornenie: Výkresy komponentov sa môžu líšiť od skutočne dodaných dielov.
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3. Uvedenie do prevádzky, používanie

Vložená karta a kryt riadiacej jednotky, ktorá umožňuje napájanie a vypínanie riadiacej jednotky v mieste pomocou rozširujúceho 
modulu v pozícii; ponuka [11-3-7] umožňuje prístup k verzii vzhľadom k nasledujúcemu rozšíreniu:

Ponuka Servis [11] »  

[11]

  » Informácie o verzii [11-3] »  

[11-3]

  » zásuvka 2 [11-3-7] »  

[11-3-7]

Ak chýba číslo verzie podľa [11-3-7], modul nie je pripravený na prevádzku (viď strany č. 5 a 6 - vnútorné a vonkajšie chybové 
hlásenia). Po spustení modulu (pripravený na prevádzku) je pomocou funkcie Uložiť možné aktivovať nasledovnú konfiguráciu:

Prenos dát [2] »  

[2]

  » Krta SD [2-2] » bezpečná konfigurácia na karte SD [2-2-1] »

» Vykonať opatrenie » Vstúpiť. Operácia zálohovania nezablokuje žiadne riadiace funkcie, ktoré sa týkajú tlaku. Na stranách č. 6 a 7 
sú uvedené príklady uložených záznamov.

Umiestnenie údajov v ponuke:

Ponuka
Dátum, čas

Ponuka
Jazyk Ponuka Štart

Ponuka 
Prevádzka

Ponuka 
Servis

Ponuka  
Sieť

Ponuka
Prihlásiť

Ponuka 
Konfigurácia

Ponuka
Prebieha 

prenos údajov

Ponuka  
zariadenia

Informácie o 
verzii Zoznam chýb

Prevádzkové 
hodiny

Dopĺňanie/
vypúšťanieÚdržba

Číslo 
objednávky

Terminál Dopredu Zásuvka č. 1 Zásuvka č. 2 Zásuvka č. 3 Zásuvka č. 4
Zavádzací 
program Jazyk

Riadiaca 
jednotka

Hlavná 
ponuka

Ponuka 
Servis

Informácie o 
verzii

Vnútorné hlásenia; Svetelné indikátory LED na module (č. 1.2 a 1.3);

Status Popis Postup

Svieti zelený indikátor Modul nie je rozpoznaný, nie je k dispozícii, 
žiadny prístup (číslo verzie podľa [11-3-7] nie je k 
dispozícii).

Riadiaca jednotka, napájací zdroj;  
 použiť označenú zásuvku; očistiť kontaktné 
plochy spojovacích pásov.

Svieti zelený indikátor Modul je rozpoznaný. Prístup, funkcia je možná.

„Bliká“ zelený indikátor Prebieha prenos údajov Nevyberajte modul alebo kartu SD!

Svieti červený indikátor Žiadne chyby. -

Svieti červený indikátor Použiť zablokovaný modul  
(Prekročené dostupné licencie).

Modul použite v jednej z troch predtým 
používaných riadiacich jednotkách.

„Prerušovane“ svieti 
červený indikátor

Posledná akcia skončila s chybou. Zopakujte postup podľa počiatočných podmienok 
(pozri tiež: „Vonkajšie chybové hlásenie“,  
60 Modul).

Vonkajšie chybové hlásenie; platné chybové hlásenie po zobrazení hlásenia na termináli v prípade zobrazeného chybového hlásenia:

Displej Popis Opatrenia

60 
Modul

Posledná akcia vonkajšieho modulu skončila 
s chybou (indikované prerušovaným blikaním 
červeného svetelného indikátora LED;  
č. 1.3). 
Dôležité: Chyba nie je uložená, nie je obsiahnutá v 
ponuke [11-6]  
(História chýb, analýza).

Potvrdením sa deaktivuje chybové hlásenie a 
bliká červený svetelný indikátor LED.  
(žiadne dôsledky pri nepotvrdení)  
Zopakujte postup podľa počiatočných 
podmienok.

Uvedenie  
do prevádzky
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Vonkajšie chybové hlásenie na displeji terminálu SPC; presné, automatické chybové hlásenia:

Číslo 
chyby

Displej Legenda Popis Postup

1 Rozširujúci modul nie je k 
dispozícii alebo nie je úplne 
zasunutý (číslo verzie nie je 
zobrazené).

Rozširujúci modul vložte správne a kartu zatlačte, 
kým sa nezaistí v mieste.

2 Zálohovanie zlyhalo. Aktivovaná je ochrana proti 
zápisu (zamknúť).

Vyberte kartu, deaktivujte ochranu proti zápisu 
(odomknúť) a vložte kartu, kým sa nezaistí v 
mieste. Zopakujte postup podľa počiatočných 
podmienok.

3 Zálohovanie zlyhalo. Karta nie je naformátovaná. Použite naformátovanú kartu. Zopakujte postup 
podľa počiatočných podmienok.

5 Zálohovanie zlyhalo. Karta nemá dostatok miesta na 
zápis dát.

Použite kartu aspoň s 200 kB voľnej pamäte 
(ukladanie záznamov). Zopakujte postup podľa 
počiatočných podmienok.

6 Zálohovanie zlyhalo. Chyba pri snímaní jedného zo 
súborov.

Zopakujte postup podľa počiatočných podmienok.

7 Zálohovanie zlyhalo. Chyba pri zatváraní jedného zo 
súborov.

Zopakujte postup podľa počiatočných podmienok.

20 Zálohovanie zlyhalo. Všeobecná chyba, napr.: 
Prekročenie časového limitu v 
dôsledku chýbajúcej karty alebo 
karta je v zamknutej polohe.

Zopakujte postup podľa počiatočných podmienok.

4. Odporúčania

Konfiguračné súbory sa týkajú tak zariadenia, ako aj používania, pretože ako také sú neprenosné. Vyhýbajte sa nesprávnemu 
používaniu, prevodu na tretie osoby alebo nedbalej manipulácii. Uložené súbory alebo ďalšie pamäťové médiá sa musia správne 
archivovať tak, aby ich bolo možné ľahko vysledovať bez toho, aby boli ponechané otvorené a zneužité. Ak sa vyskytnú akékoľvek 
ďalšie požiadavky týkajúce sa analýzy, korekcie, kompenzácie a podobne, súbory obsahujúce aktualizované údaje sa musia ako 
príloha k e-mailovej správe poslať oddeleniu zákazníckej podpory alebo servisu spoločnosti Flamco. Akékoľvek zmeny môžu na 
mieste vykonávať iba pracovníci oddelenia zákazníckeho servisu alebo oprávnený zástupca spoločnosti Flamco. Ak je k dispozícii 
novšia verzia softvéru, táto zmena sa môže týkať aj aktualizácie softvéru (ako súčasť všeobecnej aktualizácie). Všetky údaje 
zaznamenané na karte sú trvalé, t. j. zostávajú aj po vypnutí riadiacej jednotky alebo prerušení napájania akýmkoľvek spôsobom.

5. Príklady konfiguračného súboru

Výstup 1
Otvorte priečinok na vymeniteľnej jednotke.
Verzia softvéru až do 1.1.5 (ponuka [11-3-1]*):
Uložením sa prepíše otvorený súbor.
To znamená, že v pamäti bude iba posledne uložený záznam.

Výstup 2
Otvorte priečinok na vymeniteľnej jednotke.
Verzia softvéru až do 1.1.6 (ponuka [11-3-1]*):
Súbor bude uložený do podadresára. K zložke bude priradený 
názov s poradovým číslom riadiacej jednotky.

Výstup 2.1
Zvýraznený súbor obsahuje záznam času posledného uloženia 
konfiguračného súboru (aktualizovaný).
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Výstup 2.2
Súbor je možné otvoriť pomocou vhodného editora (XML zápisník). 
Ak sa v tomto súbore zmenia údaje, stanú sa neplatnými a nebude 
ich možné znovu použiť. Zobrazený je záznam údajov zvýrazneného 
súboru vo výstupe 2.1.
Identifikačné číslo zariadenia na udržiavanie  
tlaku v mieste:    Ponuka [11-2-1]*
Poradové číslo:    Ponuka [11-1-1]*
Verzia:     Ponuka [11-3-3]*
Dátum a čas uloženia:
Skutočná hodnota zápisu podľa:   Ponuky [3]*
Poradové číslo:    Ponuka [11-3-1]*
História chýb:    Ponuka [11-6-1]*
Zoznam dopĺňania (dopĺňanie/vypúšťanie): Ponuka [11-8-3]*

Výstup 2.3
Zvýraznený podadresár obsahuje historické konfiguračné súbory.

Výstup 2.4
Otvorte podadresár.

Výstup 2.5
Zvýraznený súbor obsahuje záznam času prvého uloženia 
konfiguračného súboru (najstarší súbor).

Výstup 2.6
Zvýraznený súbor obsahuje záznam času predposledného uloženia 
konfiguračného súboru.

Výstup 3
Dátový nosič obsahuje neprístupný súbor (zvýraznený príklad).
Dôležitá poznámka: Konfiguračné súbory nesmú obsahovať súbory 
tretích strán.

*) Umiestnenie údajov; pozri stranu č. 2; [“...”]: Hlavná ponuka [„...“ - “...” - .„...“]; hlavná ponuka, doplnková ponuka 1 - ...2.

6. Vyradenie z prevádzky, likvidácia

Vybratím modulu zo zásuvky sa zablokuje funkcia „Konfiguráciu uložiť na kartu SD“ (chyba č. 1, pozri stranu č. 6). Keď sa musí 
zlikvidovať tento elektronický komponent, musí sa to vykonať v súlade s požiadavkami príslušnej zberne surovín.
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Copyright Flamco B.V., Bunschoten, die Niederlande. 

Nichts aus dieser Ausgabe darf ohne ausdrückliche Freigabe und mit 
Angabe der Quelle vervielfältigt oder auf irgendeine andere Weise veröffen-
tlicht werden. Die erwähnten Angaben gelten nur für die Anwendung von 
Flamco Produkten. Für eine unsachgemäße Nutzung, Anwendung oder 
Interpretation der technischen Daten übernimmt Flamco B.V. keine Haftung. 
Technische Änderungen vorbehalten.

Copyright Flamco B.V., Bunschoten, the Netherlands. 

No part of this publication may be reproduced or published in any way 
without explicit permission and mention of the source.  
The data listed are solely applicable to Flamco products.  
Flamco B.V. shall accept no liability whatsoever for incorrect use, application 
or interpretation of the technical information.  
Flamco B.V. reserves the right to make technical alterations.


