System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych

TNC2000

RSskaner / RSmonitor
Oprogramowanie Systemu
Monitorowania Maszyn
Zastosowanie
Oprogramowanie RSskaner i RSmonitor
przeznaczone jest do monitorowania, wizualizacji,
diagnozowania i rejestracji danych z maszyn
wirnikowych wyposażonych w system TNC2000 z
modułami VMSH i/lub panelem wskaźnika PW.
Zadaniem programu Rsskaner jes ciągła
akwizycja i analiza danych z modułów pomiarowych
oraz rejestracja danych i zdarzeń systemowych.
Natomiast program Rsmonitor przy współpracy
z RSskaner pozwala na wizualizację i prowadzenie
diagnostyki.

Konfigurację przeprowadza sie z poziomu
programu RSskaner. Użytkownik deklaruje ilość i typ
modułów pomiarowych (SLAVE), a w dalszej kolejności
definiuje rejestry i ich przeznaczenie w obrębie danego
modułu pomiarowego.

Opis
Oprogramowanie RSskaner jest instalowane na
stacji
monitoringu
–
komputer
przemysłowy,
komunikacja z modułami pomiarowymi realizowana jest
za pomocą łącza RS485 z wykorzystaniem protokołu
MODBUS RTU.
Oprogramowanie
RSmonitor
może
być
uruchamiane bezpośrednio na stacji monitoringu.
Użytkownik
oprogramowania
RSmonitor
może
zdefiniować dziewięć ekranów do prezentacji wyników
pomiarów realizowanych przez system (system to:
obiektowa część czujnikowa, moduły pomiarowe VMSH,
panale wskaźników PW, stacja monitoringu z
oprogramowaniem RSskaner). W przypadku wersji
sieciowej oprogramowanie Rsmonitor uruchamiane jest
na stacji roboczej – komputer klasy PC. W takim
przypadku zarówno stacja monitoringu jak i stacja
robocza muszą być podłączone do zakładowej sieci
komputerowej.
Dane z pomiarów w postaci liczbowej
prezentowane są na ekranach synoptycznych w polach
których ilość na danym ekranie i atrybuty definiuje
użytkownik. W trybie specjalnym użytkownik może
przeglądać dane w postaci graficznej prezentowane
jako przebiegi czasowe i widma amplitudowe sygnałów
z torów do pomiaru drgań względnych i bezwzględnych i
dodatkowo w postaci trajektorii w przypadku torów do
pomiaru drgań względnych.
Dane prezentowane są w trybie ON-LINE, jak i
w trybie OF-LINE – dane historyczne zgromadzone w
bazie danych. Oprogramowanie umożliwia także
śledzenie i przeglądanie zdarzeń rejestrowanych przez
RSskaner, również w trybach ON-LINE i OFF-LINE.
Zdarzenia to głównie przekroczenia progów ostrzegania
i alarmowania, a także zdarzenia systemowe, na
przykład: zmiana konfiguracji systemu, niesprawność
toru czy zatrzymanie pracy systemu. Pracę z systemem
rozpoczyna się od jego konfiguracji.

Dane techniczne
ŚRODOWISKOWE
Stacja monitoringu:
System operacyjny: Win98, Win2000, WinNT
Sprzęt: procesor Pentium II lub nowszy, 512MB RAM,
5GB wolnej przestrzeni dyskowej, kolorowy monitor 19”,
napęd CDRW, WatchDog, Karta RS485, karta sieciowa
Stacja robocza:
System operacyjny: Win98, Win2000, WinNT
Sprzęt: procesor Pentium II lub nowszy, 128MB RAM,
50MB wolnej przestrzeni dyskowej, kolorowy monitor
19”, napęd CDRW, karta sieciowa, kolorowa drukarka
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