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Úvod 
Software popisovaný v této příručce byl vyvinut pro komunikaci s měřícím zařízením Polytec. 
SW poskytuje následující funkce: 

1. Komunikace se zařízením Polytec 

2. On-line zobrazování měřených dat 

3. Základní diagnostika zařízení Polytec 

4. Archivace měřených dat 

5. Nastavení parametrů sledování délek 

 
Funkčnost bude podrobně rozvedena v následujících kapitolách. 
 

Obecné funkce programu 
Program si vždy ukládá aktuální nastavení parametrů a při novém startu se nastaví do stavu, 
v jakém byl při posledním ukončení. 
 
Pro správné fungování je nutné, aby byl počítač připojený k měřícímu zařízení Polytec pomocí 
ethernetového kabelu. Pokud program nenaváže komunikaci se zařízením Polytec, tak je 
možné ho i nadále použít k prohlížení archivovaných dat. 
 

Změna jazyka 
Program aktuálně podporuje tři jazykové verze: češtinu, angličtinu a němčinu. Přepínání mezi 
nimi je možné pomocí výběru vpravo dole. 
 

 

 

Komunikace se zařízením Polytec, připojení přes Ethernet 
 
Pro správnou funkci tohoto programu musí dojít nejprve ke správnému nastavení komunikace. 
Ta se nastaví v kartě Komunikace. Pro bližší informace pokračujte na straně 10 tohoto 
manuálu. 
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Obrazovka Info 
 
Udržuje přehled o základních informacích během měření a taktéž krátkou historii. 
 

 

 
Základní obrazovka se dělí do těchto sekcí: 

1. Délka - údaj o naměřené délce s fyzikální jednotkou. Její barva je: 

• černá, pokud vyhovuje požadované (pokud je nastavena),  

• červená, pokud není nastavena nebo znamenající odchylku od požadované 
hodnoty větší než povolenou. 

2. Historie – zobrazení posledních dvanácti měření. Poslední měřený údaj je nahoře. 
Obdélníky se používají pro zobrazování relativní měřené délky od 0 do 150% 
požadované. Barva závisí na velikosti měření a nastavení požadované délky a povolené 
odchylky. 

3. Rychlost – údaj o aktuální rychlosti. Zde lze provést změnu zobrazení v počtu 
desetinných míst a to kliknutím do tohoto políčka. 

4. Diagnostika Polytecu– základní diagnostické údaje, které poskytuje Polytec 

• Komunikace/Chyba komunikace - stav komunikace 

• Laser zapnut – aktuální stav laseru 

• Teplota – aktuální stav teploty Polytecu. Pokud dojde k překročení pole ztratí 
zelenou barvu a zobrazí se stav pomocí jednoho indikátoru: > 45°C, > 50°C, 
překročení. 

5. Informační pole – je pod oknem rychlosti a zobrazuje aktuální stav a konfiguraci SW.  

• Archivace – informace o aktivní/neaktivní archivaci dat. Nastavení archivace je 
popsáno v následující kapitole viz. strana 6.   
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• Valid Data – informace ze zařízení Polytec, jestli měřené hodnoty jsou validní 

• Konec kusu - informace ze zařízení Polytec, že došlo ke konci měření jednoho 
kusu (tato informace může být zobrazována velmi krátce). 

• Čas od posledního kusu – zobrazení délky času od posledního kusu. 

6. Dělení – informace, zda-li se používá zařízení Polytec pro funkci dělení materiálu. Bližší 
informace o tomto módu naleznete v sekci Měření, viz. strana 8. Takto sekce obsahuje 
indikátory:  

• Dělení – indikátor je zelený, pokud je mód aktivní. 

• Střihová délka – zobrazuje informaci o délce, která má být následně střižena. 

• Zpomalení – délka, při jejímž dosažení Polytec nastaví výstup NOTIFY (v 
propojovací skříňce svorkovnice XL4, svorka 3). Tato délka se udává z důvodu 
např. zpomalení dopravníku, aby bylo možné velice přesně zastavit na pozici 
střihací délky. 

7. Vizuální zobrazení signálů Polytecu -    

• Signál - kvalita signálu 

• Sinad – parametr útlumu komunikace 

• Teplota hlavy – aktuální teplota hlavy 

 

Přepínání počtu desetinných míst 
 
V obrazovce Info je možné provést přepínání počtu míst zobrazení pro pole s měřením délky 
a rychlosti. Délka se může zobrazit na jedno až 4 desetinná místa. Rychlost na jedno až tři. 
Přepínání se provádí pomocí dvojkliku přímo na zobrazovací pole. 
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Obrazovka Archivace 
Získané hodnoty jsou ukládány do binárních souborů uložených v adresáři zadaném 
v obrazovce archivace. Pro jeden den existuje vždy jeden soubor. 
V případě přemístění archívních souborů z adresáře archivace program nedokáže zobrazit 
data z odebraných dnů. 
 
Pozor – adresář vybraný pro archivaci musí být dostupný pro přihlášeného uživatele 
(přístupové pravomoci na úrovni operačního systému). 

 
Pro využití možnosti archivace musí operátor zadat základní nastavení.    

 
 
Toto nastavení se týká:  

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. 

3. Směny – volba archivace v jednotlivých směnách. Směny jsou nastaveny: 

• ranní: 6:00-14:00  

• odpolední 14:00 – 22:00  

• noční: 22:00 – 6:00  

Časové údaje se můžou překrývat. Pokud dojde ke kombinaci zadání směny a času, archivace 
bude probíhat v celém časovém rozmezí.   
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Obrazovka Statistika 
 
Tato obrazovka slouží ke statistickému zpracování dat a jejich tisku. Lze taktéž procházet 
historii měření dle zadaných kritérií. Hodnoty musí být archívovány – viz kapitola Archivace. 

 
 
Význam jednotlivých nastavení: 

1. Pole Od a Do – vybírání časového intervalu pro zobrazení statistiky 
2. Filtr Odchylka – procentuelní odchylka pro zobrazení odlišných hodnot. Při každém 

načtení se vezme v úvahu aktuálně zadaná odchylka a výsledky se zobrazí podle ní.  
Neplést s polem Pov. odchylka v sekci Měření.  

3. Tlačítko Načíst – Načtení hodnot podle zadaného časového úseku. Hodnoty se zobrazí 
v tabulce. Pokud je rozdíl mezi požadovanou hodnotou a naměřenou větší než 
povolená odchylka, pak je řádek zvýrazněn načervenalou barvou. 

4. Výsledky – v této tabulce se zobrazí seznam výsledků vyhovujících zvolenému 
nastavení 

5. Statistické údaje pod tabulkou – statistické údaje zobrazí minimální a maximální 
hodnoty dat zobrazených v tabulce. 

• Délka, rychlost a kvalita signálu 

6. Tlačítko Tisknout – vytištění zobrazených dat na výchozí tiskárně operačního 
systému. 

7. Tisk včetně zvýraznění – při tisku se budou podbarvovat řádky s větší, než povolenou 
odchylkou. 



    Frýdecká 201,  739 61 Třinec 

8(12) 

Obrazovka Měření 
Tato obrazovka popisuje styl, jakým se využívá měření systémem Polytec. Zde se naskytují dvě 
možnosti: 

• Měření délek jednotlivých kusů – v režimech Trigger a Detekce materiálu 

• Dělení materiálu podle naměřené délky – využíváno pro sekací nůžky apod. 

Pro nastavování parametrů měření délek lze tyto údaje zadávat, pouze pokud je uživatel 
přihlášený jako administrátor. Přihlášení se provede pomocí tlačítka Přihlásit ve spodní části 
obrazovky. 

 
 
Popis jednotlivých sekcí této obrazovky: 

1. Režim - zobrazení režimu zařízení Polytec a zároveň možnost tento režim změnit. 
POZOR – změna režimu může mít velký vliv na fungování měření. Popis principu 
režimů lze nalézt v Příručce zařízení Polytec. 

2. Požadovaná délka – Očekávaná délka měřených produktů. Po zadání tohoto údaje 
v kombinaci s povolenou odchylkou má obsluha možnost velice jednoduše sledovat, 
zdali produkty mají požadovanou délku pomocí grafického znázornění v sekci historie 
na první obrazovce Info. Vyhovující délka bude zobrazena zeleným polem, 
nevyhovující červeným.   

3. Povolená odchylka – procentuelní údaj, o kolik může být skutečná délka odlišná od 
požadované, aby délka byla považována stále ještě za vyhovující. 
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4. Jednotka – Díky tomuto atributu lze měnit zobrazení jednotek naměřené délky 
produktu. 

5. Režim dělení  

Tento režim se používá za účelem dělení materiálu. Hodnoty nastavené v této sekci jsou 
aktivní, pouze pokud je aktivován režim dělení!! Změna režimu je popsána v bodě 1. 

• Střihací délka – požadovaná střihací délka, při jejímž dosažení Polytec nastaví výstup 
CUT (v propojovací skříňce svorkovnice XL4, svorka 2). Po dosažení této délky dojde 
např. ke střihu, následně pak k vynulování čítače a probíhá nové odměřování 
následné stříhací délky.    

• Zpomalení – délka, při jejímž dosažení Polytec nastaví výstup NOTIFY (v propojovací 
skříňce svorkovnice XL4, svorka 3). Tato délka se udává z důvodu např. zpomalení 
dopravníku, aby bylo možné velice přesně zastavit na pozici střihací délky. 

• Čas od posledního kusu – pouze informativní údaj, zobrazující čas mezi jednotlivými 
stříhanými produkty. Tento údaj je zobrazen taktéž na první obrazovce Info. 

• Čas pro začátek nových zkoušek – zde obsluha zadá časový údaj, popisující interval, 
během kterého dochází k transportu nového kusu pro dělení. 
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Obrazovka Komunikace 
 
Komunikace probíhá prostřednictvím nativního ethernetového protokolu. V rámci 
komunikace jsou získávány údaje o stavu Polytecu a měřené hodnoty. K zařízení Polytec je 
možné po ethernetu připojit jenom jeden komunikující SW. V případě, že je připojen tento 
program, tak nelze navázat komunikaci z žádného jiného SW. 
 
 
 
Jak nastavit nebo zjistit IP adresu Polytecu 
 
Prvním krokem pro zjištění IP adresy Polytecu je stažení programu Lantronix Device Installer. 
Ke stažení zde: https://www.lantronix.com/products/deviceinstaller/ .  
 
Po otevření programu stiskněte tlačítko „Search“.  
 

 

 

V pravé části se objeví popis připojeného zařízení, kde ve sloupci IP Address je potřebná 
adresa Polytecu. Tuto adresu zadáte do Programu LSV Logger. 

https://www.lantronix.com/products/deviceinstaller/
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Pro nastavení parametrů komunikace LSV Loggeru je nutné být přihlášen jako Administrátor. 
Přihlášení provedeme kliknutími tlačítko Přihlásit a zadáním hesla. 
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Po změně parametrů je nutné provést reinicializaci komunikace pomocí tlačítka Reinicializace 
komunikace. Tato operace obvykle trvá 5-7 sekund. Po úspěšném nastavení komunikace 
indikátor zezelená a objeví se oznámení Komunikace OK. 
 
Komunikace je nastavená na přenášení 4 hodnot za sekundu. 

• Polytec S/N: sériové číslo skutečného Polytecu se kterým se komunikuje 

• S/N z licence: sériové číslo získané po zakoupení licence 

 

 

Licenční politika 
Program pro svoji funkci vyžaduje licenční soubor s údajem o S/N zařízení Polytec, se kterým 
má komunikovat. Licenční soubor (key.txt) musí být nakopírovaný přímo do adresáře 
programu. 
V případě, že program licenční soubor nenajde, nebo pokud bude používán pro jiné S/N, tak 
dojde k přepnutí programu do DEMO módu. Funkčnost v DEMO módu je 14 dní od prvního 
spuštění. 
 
Licenční soubor 
 
Tento soubor lze obdržet po zaplacení licence. Pro bližší informace kontaktujte svého 
regionálního zástupce Polytec nebo společnost S.S.K. a.s. Kontaktní údaje naleznete ve spodní 
liště programu. Pro obdržení licenčního souboru je nutné k objednávce zaslat i sériové číslo 
zařízení Polytec. Obratem pak obdržíte soubor key.txt který nakopírujete do adresáře LSV 
Loggeru. 
 
 

Ostatní 
 

Režim administrace 
Program má administrátorský režim, ve kterém je možné nastavovat následující údaje: 
  

• Volba provozního režimu zařízení Polytec – POZOR, při změně se zvolený režim ihned 
nastaví v Polytecu 

• Nastavení požadovaných délek a tolerancí 

• Parametry komunikace 

Bez přihlášení administrátora jsou tyto údaje jenom zobrazeny. 
Přihlášení se provede po stisku tlačítka Přihlásit. 
 


