LSV Logger byl vyvinut firmou S.S.K., a.s. k zajištění přehledného
zobrazení naměřených výsledků v reálném čase a jejich archivaci.
Archivovaná data lze následně použít pro statistické účely. Tento software
poskytne obsluze jasný přehled aktuálních údajů o měření, jakožto i základních
údajů o měřící hlavě Polytec. LSV Logger nabízí jazykovou lokalizaci do všech různých
jazyků dle přání zákazníka. Je zde možnost přepínání různých měrných
jednotek.

Software nabízí následující funkce:
ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA
ZAŘÍZENÍ POLYTEC
ON-LINE ZOBRAZOVÁNÍ

REŽIM DĚLENÍ
MATERIÁLU

ARCHIVACE MĚŘENÝCH DAT

ETHERNET KOMUNIKACE
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ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA POSKYTUJE
TYTO INFORMACE:
DÉLKA – údaj o naměřené délce s fyzikální jednotkou
RYCHLOST – údaj o aktuální rychlosti
HISTORIE – zobrazuje posledních 12 měření spolu s grafickou
informací o aktuální odchylce od požadované délky
DIAGNOSTIKA POLYTECU – základní diagnostické údaje,
které poskytuje Polytec:
• Komunikace/Chyba komunikace
• Laser zapnut
• Teplota
INFORMAČNÍ POLE – zobrazuje aktuální stav a konfiguraci SW:
• Archivace
• Valid data
• Konec kusu
• Čas od posledního kusu

DĚLENÍ – informace, zda-li se používá zařízení Polytec pro funkci dělení
materiálu. Takto sekce obsahuje indikátory:
• Dělení
• Střihová délka
• Sekvence
• Reset
VIZUÁLNÍ ZOBRAZENÍ SIGNÁLŮ POLYTECU:
• Signál
• Sinad
• Teplota hlavy

Software aktuálně podporuje tři jazykové verze: ČEŠTINU,
ANGLIČTINU A NĚMČINU a je možné ho přizpůsobit
do jakýchkoliv dalších jazykových lokalizací.

OBRAZOVKA MĚŘENÍ
Měření délek jednotlivých kusů a dělení materiálu podle naměřené délky.

OBRAZOVKA STATISTIKA
Tato obrazovka slouží ke statistickému zpracování dat a jejich
tisku. Lze taktéž procházet historii měření dle zadaných kritérií.

VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH NASTAVENÍ:
1. POLE OD A DO – vybírání časového intervalu pro zobrazení statistiky

POPIS JEDNOTLIVÝCH SEKCÍ TÉTO OBRAZOVKY:
1. REŽIM – umožňuje zobrazení režimu zařízení Polytec a zároveň
možnost tento režim změnit.
2. POŽADOVANÁ DÉLKA – očekávaná délka měřených produktů
3. POVOLENÁ ODCHYLKA – procentuelní údaj, o kolik může být
skutečná délka odlišná od požadované
4. JEDNOTKA – díky tomuto atributu lze měnit zobrazení jednotek
naměřené délky produktu

2. FILTR ODCHYLKA – procentuelní odchylka pro zobrazení odlišných
hodnot
3. TLAČÍTKO NAČÍST – Načtení hodnot podle zadaného časového úseku
4. VÝSLEDKY – seznam výsledků vyhovujících zvolenému nastavení
5. STATISTICKÉ ÚDAJE – zobrazí minimální a maximální hodnoty
dat zobrazených v tabulce /délka, rychlost a kvalita signálu/
6. TLAČÍTKO TISKNOUT

OBRAZOVKA ARCHIVACE
Získané hodnoty jsou ukládány do binárních souborů uložených
v adresáři zadaném v obrazovce archivace.
1. DATOVÝ ADRESÁŘ – umístění, kam budou ukládány měřené
hodnoty
2. ČAS – časy, ve kterých se bude archivace provádět. Pro každý
časový interval je nutné zatrhnou checkbox vpravo od něj.

Program nabízí 30denní ZKUŠEBNÍ VERZI a PLNOU VERZI,
kterou lze zakoupit u lokálního distributora firmy Polytec.
Licence je vázána k sériovému číslu měřící hlavy Polytec.

3. SMĚNY – volba archivace v jednotlivých směnách
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