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1 Korte beschrijving industriële PC 041
DIA.NE XT4* – de nieuwe generatie motorbesturings- en visualiseringssystemen voor INNIO Jenbacher-
gasmotoren.

Het systeem bestaat uit de I/O-modules, een robuuste industriële PC (controller) en een 15“ touch display,
ingebouwd in een schakelkast op locatie. Voor de bediening op afstand wordt een softwareprogramma
„DIA.NE XT4 HMI Client“ ter beschikking gesteld dat op elke PC kan worden geïnstalleerd (ook Windows 8®-
tablet).

Het systeem fungeert als mens/machine-interface tijdens de inbedrijfstelling, het bedrijf, het onderhoud en de
storingsdiagnose van de gasmotoren. Daarmee heeft u op elk moment toegang tot de Jenbacher-gasmotor –
zowel ter plekke als via de remote-verbinding.

Een realtime-multitasking besturingssysteem zorgt voor de tijdkritische en voor de veiligheidsrelevante taken
op het gebied van de regeling, bewaking en besturing van de motor. Het Windows-besturingssysteem
‘Windows® 7 embedded’ van Microsoft vormt het geschikte platform voor de visualisering en registratie van
gegevens.

In combinatie met myPlant™ van INNIO, de online tool voor installatiebeheer, kan de installatie op veilige wijze
op afstand via internet worden bediend.

*Trademark der INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
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2 Systeemoverzicht PC 041

2.1 Hardware en interfaces

 Touch display
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• 15“ TFT LCD met 1024 x 768 (XGA) resolutie

• Resistive touch

• Spatwaterdicht (voorzijde IP65, achterzijde IP 20)

• Helderheid 400 cd/m“2

Toetsen aan de achterzijde:

Indien de inhoud van het beeldscherm niet gecentreerd (verschoven) wordt weergegeven, druk dan op de toets
[Automatic adjust] om het display automatisch in te richten.

 Controller
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Industriële PC (IPC), ingebouwd in de modulebesturingskast achter op de deur aan de voorzijde. Alle
softwarecomponenten voor de regeling, bewaking, besturing en visualisering van de motor, evenals de
registratie van gegevens, draaien op deze PC.

• Robuuste industriële PC zonder koelventilator (geen draaiende delen)

• Intel® core™ 2 processor 2,26 GHz

• 100 GB SSD (Solid State Disc)

• 4 Gbyte werkgeheugen

• 4 GByte CFAST-opslagmedium voor gebruiksgegevens

① Reset-button

Door op deze knop te drukken wordt het apparaat abrupt uitgeschakeld (= voedingsspanning Uit/Aan).

Druk nooit op deze toets terwijl de installatie in bedrijf is!

② 4 x USB 2.0-interface

Uitsluitend voor INNIO-intern gebruik. Hier mogen geen externe apparaten (bijv. USB-geheugensticks) op
worden aangesloten!

③ 3 x Ethernet-interface

④ Slot voor CFast-geheugenkaart

Uitsluitend voor INNIO-intern gebruik. In deze slot mogen uitsluitend door INNIO geleverde DIA.NE XT4
CFast-kaarten worden ingeplugd.
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⑤ VGA-interface

⑥ Stroomtoevoer

⑦ Power ON/OFF

Door kort op deze knop te drukken terwijl de PC is ingeschakeld, wordt deze uitgeschakeld. Indien u de knop
langer ingedrukt houdt (> 5 seconden) wordt de PC abrupt uitgeschakeld.

Door op de knop te drukken terwijl de PC is uitgeschakeld, zal deze opstarten.

Druk nooit op deze toets terwijl de installatie in bedrijf is!

⑧ Status-LED’s

 … Weergave 'Temperatuur te hoog'

Brandt niet ➔ Normaal bedrijf
Brandt ROOD ➔ Temperatuur hoger dan grenswaarde

 … Weergave 'Laadtoestand batterij’

Brandt GROEN ➔ Normaal bedrijf
Brandt ROOD ➔ Laadtoestand onder grenswaarde, batterij dient te worden vervangen.

 … Weergave 'Activiteit op SSD of CFast-kaart'

Brandt niet ➔ Niet actief
Brandt GEEL (knippert) ➔ Actief

 … Power

Brandt niet ➔ Geen voedingsspanning
Brandt ROOD ➔ Voedingsspanning aanwezig
Brandt GEEL (knippert) ➔ Voedingsspanning aangesloten OK, CPU in Standby-mode of Uit
Brandt GROEN ➔ Voedingsspanning aangesloten OK, CPU Aan (normaal bedrijf)

 Decentrale I/O-module in de modulebesturingskast

Decentrale I/O-module, ingebouwd in de modulebesturingskast voor de aansluiting van de sensoren en
actoren.
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Die IO-hardware is een modulair opgebouwd industrieel automatiseringssysteem. De filosofie achter de
besturing is de continue schaalbaarheid en volledige compatibiliteit ervan. Op deze wijze kunnen reactietijden
van minder dan 1 ms worden gerealiseerd. Met behulp van het I/O-bussysteem kunnen systeemuitbreidingen
probleemloos worden gerealiseerd. Het modulaire systeemontwerp maakt flexibele configuraties mogelijk bij
een granulariteit van 1 tot 32 kanalen per module en een directe aansluitmogelijkheid voor sensoren en
actoren.

 Decentrale I/O-module op de motor

Decentrale I/O-module, ingebouwd in de schakelkast op de motor voor de aansluiting van de sensoren en
actoren.

  Ethernet Switch DIA.NE XT4-installatienetwerk

• 5 Ports RJ45

• ETHERNET 100/1000Base-T

• Kleur bekabeling GEEL

• Ingebouwd in de modulebesturingskast

Deze voor industrieel gebruik geschikte netwerk-switch verzorgt de verbinding tussen de controllers in
installaties met meerdere motoren en is bedoeld om de notebook van de servicemonteur op aan te sluiten.

Uitsluitend voor INNIO-intern gebruik. Er mogen door de klant geen deelnemers op dit netwerk worden
aangesloten.

  Ethernet Switch DIA.NE XT4-klantennetwerk

• 5 Ports RJ45

• ETHERNET 100/1000Base-T

• Kleur bekabeling BLAUW

• Ingebouwd in de modulebesturingskast

Deze voor industrieel gebruik geschikte netwerk-switch verzorgt de verbinding van de controller met het
netwerk van de klant. Op deze wijze kan de klant vanaf computers in zijn eigen netwerk of vanuit een centrale
bedieningsruimte de motor 'op afstand' bedienen en in de gaten houden.

Via deze interface is ook de toegang tot de DIA.NE XT4 OPC-server (optie) mogelijk. OPC is een
gestandaardiseerde gegevensinterface voor het uitwisselen van procesgegevens.

 VGA-verbinding display naar IPC voor videosignaal

 USB-verbinding display naar IPC voor Touch-besturing

 I/O-busverbinding

Real-time bussysteem gebaseerd op Ethernet-protocol ter verbinding van de I/O-modules met de controller.
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Uitsluitend voor INNIO-intern gebruik. Er mogen door de klant geen deelnemers op dit netwerk worden
aangesloten.

 Gegevensinterface voor klanten (besturingssysteem)

DIA.NE XT4 biedt de mogelijkheid om gegevens aan te leveren voor de bovenliggende besturingssystemen van
de klant.

Er kan gebruik worden gemaakt van meerdere protocollen. Zo kunnen bijvoorbeeld seriële protocollen als
Modbus RTU (Slave) en Profibus DP (Slave) worden toegepast.

 Interface naar de decentrale besturingscomponenten

Voor de aansturing van de decentrale besturingscomponenten wordt gebruikgemaakt van een CAN-
busverbinding

Er kan apparatuur zijn aangesloten voor de:

Besturing ➔ Ontsteking, gasdoseerklep (optioneel)
Bewaking ➔ KLS 98, SAFI (optioneel)

Uitsluitend voor INNIO-intern gebruik. Er mogen door de klant geen deelnemers op dit netwerk worden
aangesloten.
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3 Korte beschrijving – DIAN.NE XT 4 Panel PC910
DIA.NE XT4* – de nieuwe generatie motorbesturings- en visualiseringssystemen voor INNIO Jenbacher-
gasmotoren.

Het systeem bestaat uit de I/O-modules, een robuuste industriële PC (controller) en een 15“ touch display,
ingebouwd in de schakelkastdeur op locatie. Voor de bediening op afstand wordt een softwareprogramma
„DIA.NE XT4 HMI Client“ ter beschikking gesteld dat op elke PC kan worden geïnstalleerd (ook Windows 8®-
tablet).

Het systeem fungeert als mens/machine-interface tijdens de inbedrijfstelling, het bedrijf, het onderhoud en de
storingsdiagnose van de gasmotoren. Daarmee heeft u op elk moment toegang tot de Jenbacher-gasmotor –
zowel ter plekke als via de remote-verbinding.

Een realtime-multitasking besturingssysteem zorgt voor de tijdkritische en voor de veiligheidsrelevante taken
op het gebied van de regeling, bewaking en besturing van de motor. Het Windows-besturingssysteem
‘Windows® 7 embedded’ van Microsoft vormt het geschikte platform voor de visualisering en registratie van
gegevens.

In combinatie met myPlant™ van INNIO, de online tool voor installatiebeheer, kan de installatie op veilige wijze
op afstand via internet worden bediend.
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4 Systeemoverzicht PPC910

4.1 Hardware en interfaces

 Touch display
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• 15“ TFT LCD met 1024 x 768 (XGA) resolutie

• Resistieve single-touch

• Spatwaterdicht (voorzijde IP65, achterzijde IP 20)

• Helderheid 400 cd/m“2

• Contrast 700:1

• 16.2M colors
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Voor de schroeven op de bevestigingsklemmen is een zeskantschroevendraaier nodig. Het maximale aanhaalmoment
bedraagt 1 Nm.

 Controller

Industriële PC (APC910), ingebouwd in de modulebesturingskast achter op de deur aan de voorzijde. Alle
softwarecomponenten voor de regeling, bewaking, besturing en visualisering van de motor, evenals de
registratie van gegevens, draaien op deze PC.

• Robuuste industriële PC zonder koelventilator (geen draaiende delen)

• Intel® Celeron-processor 1020E dual core 2,2 GHz

• 128 GB Gbyte CFast permanente opslag

• 4 Gbyte werkgeheugen

• 4/8 Gbyte CFAST-opslagmedium voor toepassingsgegevens

 Powerlink interface

Verbinding met X20 IO-module via rode Ethernet cat5e-kabel

 4 x USB 3.0-interface

Uitsluitend voor INNIO-intern gebruik. Hier mogen geen externe apparaten (bijv. USB-geheugensticks) op
worden aangesloten!

 2 x Ethernet-interfaces

 Slot voor CFast-opslagkaart

Uitsluitend voor INNIO-intern gebruik. In deze slot mogen uitsluitend door INNIO geleverde DIA.NE XT4
CFast-kaarten worden ingeplugd.
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 Power ON/OFF

Door kort op deze knop te drukken terwijl de PC is ingeschakeld, wordt deze uitgeschakeld. Indien u de knop
langer ingedrukt houdt (> 5 seconden) wordt de PC abrupt uitgeschakeld.

Door op de knop te drukken terwijl de PC is uitgeschakeld, zal deze opstarten.

Druk nooit op deze toets terwijl de installatie in bedrijf is!

 Reset-button

Door op deze knop te drukken wordt het apparaat abrupt uitgeschakeld (= voedingsspanning Uit/Aan).

Druk nooit op deze toets terwijl de installatie in bedrijf is!

 Voeding

Beschermd tegen omgekeerde polariteit

Pin Beschrijving
1 +
2 Functionele aarde
3 -

 Status-LED's

Power-LED brandt niet → geen voedingsspanning
Power-LED brandt ROOD → voedingsspanning aangesloten
Power-LED brandt GROEN → voedingsspanning aangesloten OK, CPU Aan (normaal bedrijf)

 Decentrale I/O-module in de modulebesturingskast

Decentrale I/O-module, ingebouwd in de modulebesturingskast voor de aansluiting van de sensoren en
actoren.
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Die IO-hardware is een modulair opgebouwd industrieel automatiseringssysteem. De filosofie achter de
besturing is de continue schaalbaarheid en volledige compatibiliteit ervan. Op deze wijze kunnen reactietijden
van minder dan 1 ms worden gerealiseerd. Met behulp van het I/O-bussysteem kunnen systeemuitbreidingen
probleemloos worden gerealiseerd. Het modulaire systeemontwerp maakt flexibele configuraties mogelijk bij
een granulariteit van 1 tot 32 kanalen per module en een directe aansluitmogelijkheid voor sensoren en
actoren.

 Decentrale I/O-module op de motor

Decentrale I/O-module, ingebouwd in de schakelkast op de motor voor de aansluiting van de sensoren en
actoren.

  Ethernet Switch DIA.NE XT4-installatienetwerk

• 5 Ports RJ45

• ETHERNET 100/1000Base-T

• Kleur bekabeling GEEL

• Ingebouwd in de modulebesturingskast

Deze voor industrieel gebruik geschikte netwerk-switch verzorgt de verbinding tussen de controllers in
installaties met meerdere motoren en is bedoeld om de notebook van de servicemonteur op aan te sluiten.

Uitsluitend voor INNIO-intern gebruik. Er mogen door de klant geen deelnemers op dit netwerk worden
aangesloten.

  Ethernet Switch DIA.NE XT4-klantennetwerk

• 5 Ports RJ45

• ETHERNET 100/1000Base-T

• Kleur bekabeling BLAUW

• Ingebouwd in de modulebesturingskast

Deze voor industrieel gebruik geschikte netwerk-switch verzorgt de verbinding van de controller met het
netwerk van de klant. Op deze wijze kan de klant vanaf computers in zijn eigen netwerk of vanuit een centrale
bedieningsruimte de motor 'op afstand' bedienen en in de gaten houden.

Via deze interface is ook de toegang tot de DIA.NE XT4 OPC-server (optie) mogelijk. OPC is een
gestandaardiseerde gegevensinterface voor het uitwisselen van procesgegevens.

 I/O-busverbinding

Real-time bussysteem gebaseerd op Ethernet-protocol ter verbinding van de I/O-modules met de controller.
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Uitsluitend voor INNIO-intern gebruik. Er mogen door de klant geen deelnemers op dit netwerk worden
aangesloten.

 Gegevensinterface voor klanten (besturingssysteem)

DIA.NE XT4 biedt de mogelijkheid om gegevens aan te leveren voor de bovenliggende besturingssystemen van
de klant.

Er kan gebruik worden gemaakt van meerdere protocollen. Zo kunnen bijvoorbeeld seriële protocollen als
Modbus RTU (Slave) en Profibus DP (Slave) worden toegepast.

 Interface naar de decentrale besturingscomponenten

Voor de aansturing van de decentrale besturingscomponenten wordt gebruikgemaakt van een CAN-
busverbinding

Er kan apparatuur zijn aangesloten voor de:

Besturing → ontsteking, gasdoseerklep (optioneel)

Bewaking → KLS 98, SAFI (optioneel)

Uitsluitend voor INNIO-intern gebruik. Er mogen door de klant geen deelnemers op dit netwerk worden
aangesloten.
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4.2 Software

DIA.NE XT4 PLC: Besturingssoftware voor regeling, bewaking en besturing van motoren, gebaseerd
op een realtime-multitasking besturingssysteem.

DIA.NE XT4 HMI Client: HMI … Human Machine Interface

Client-component van het visualiseringssysteem

Draait op de controller en kan ook op externe computers worden geïnstalleerd en
gebruikt voor bediening op afstand.

DIA.NE XT4 HMI Server: Server-component van het visualiseringssysteem
DIA.NE XT4 HMI Designer: Programma voor het aanmaken van de visualiseringstoepassing

Uitsluitend bedoeld voor INNIO-intern gebruik!
DIA.NE XT4 Para Edit: Programma voor het ‘offline’ bewerken van parameters

Uitsluitend bedoeld voor INNIO-intern gebruik!

4.3 Algemene functies op het gebied van cyberveiligheid
De DIA.NE XT4 – Server voldoet aan de volgende normen wat betreft cyberveiligheid:

1. Robuust besturingssysteem (OS):

– Alle niet-benodigde diensten zijn gedeactiveerd

– Alle niet-benodigde invoerinterfaces zijn gedeactiveerd

– Strenge systeem-firewall-richtlijn

– Patch-niveau per aangemaakte image (meest actuele patches worden geïnstalleerd tijdens het
aanmaken van de images)

2. Geen virusbescherming en geen anti-malware Virusbeschermingssoftware en anti-malware werken alleen
wanneer zij regelmatig worden geactualiseerd, wat op DIA.NE XT4 – Servers niet mogelijk is.

3. Geen vooraf geïnstalleerde I/O-apparatuur (muis, toetsenbord, beeldscherm, enz.)

4. De DIA.NE XT4 – Server draait in de kiosk-modus: Slechts een aantal vooraf gedefinieerde toepassingen kan
op het apparaat draaien.
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4.4 Netwerkschema

Advies

Klanten dienen apparaten uit de DIA.NE XT4 – leveringsomvang niet aan te sluiten op netwerken die niet over
adequate veiligheidsvoorzieningen beschikken. Deze veiligheidsvoorziening dient uitgaande en ingaande
verbindingen vanuit en naar de DIA.NE XT4 - Server te beperken, zodat er een zogeheten 'demilitarized
zone' (DMZ) ontstaat. Voor een lijst van noodzakelijke uitgaande verbindingen voor een myPlantTM–koppeling,
zie TA 2300-0008 – Verbindingseisen myPlant* . De eisen aan ingaande verbindingen vindt u in het hoofdstuk
'⇨ Afstandsbediening met DIA.NE XT4 HMI-software'.
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Opmerking: Directe toegang vanaf het internet tot de installatieserver is niet toegestaan.

Met technische middelen zoals firewalls, dient de klant te garanderen dat directe toegang tot de
installatieserver vanaf het internet onmogelijk is. INNIO Jenbacher GmbH & Co OG kan dergelijke
veiligheidsvoorzieningen en -services niet ter beschikking stellen. Bovendien is het de verantwoordelijkheid van
de klant om een eventueel aangesloten klantennetwerk te beschermen tegen onbedoelde communicatie
tussen dit netwerk en de installatieserver. Bovenstaand advies dient als 'best practice' te worden opgevat

5 Overzicht van de functies

5.1 Bedienen en bewaken

• 20 verschillende beeldschermweergaven

• Eenvoudige navigatie tussen de beeldschermweergaven

• Weergave van meetwaarden en invoer van gewenste waarden

• Activeringsbuttons voor alle besturingscommando's

• Lijst- en balkweergaven voor cilinderspecifieke meetwaarden

• Weergave in de vorm van wijzerinstrument voor diverse meetwaarden

• Geïntegreerde trendweergaven (lijndiagram door online-schrijver)

• Schematische weergaven met dynamische symbolen

5.2 Parameterbeheer

• Overzichtelijke onderverdeling van de maximaal 2.000 parameters

• Autorisatie-afhankelijke toegangsbeveiliging voor parameters

• Individuele parameter-samenstellingen

• Parameter ex- en import

• Filterfuncties

• Functionaliteit voor het vergelijken van parameters (motoren, beveiliging van
bestanden)

• Batch Edit Mode (tegelijkertijd wijzigen van meerdere parameters)
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5.3 Diagnose

Trendweergave van meetwaarden

• Tot 500 historisch geregistreerde meetwaarden beschikbaar

• Online-Trend en historische gegevens

• Uitgebreide zoom- en verplaatsingsfunctionaliteiten

• Hoge mate van gegevensnauwkeurigheid met meetintervallen tot 100 ms

• Gecombineerde weergave van lijngrafiek en meldingenlijst

• Weergave van minimale, maximale en gemiddelde waarde (band-weergave)

• Naast reeds voorbereide trendweergaven tevens door de bediener individueel
opgestelde trendweergaven

• 2 cursors voor het meten van de lijngrafiek

• Exporteren van de gegevens uit de trendweergave naar Excel

• Performance-geoptimaliseerd inlezen van gegevens
Alarmmanagement

• Tot 2.000 verschillende meldingen

• Weergave van actuele en historische meldingslijsten

• Registratie van maximaal 1 miljoen meldingsgebeurtenissen

• Resetten van alarm

• Prioritering van meldingen in uitschakelende storingen, waarschuwingen en
bedrijfsmeldingen

• Tevens weergave van alle geregistreerde bedienacties (wijzigingen van waarden,
aanmelding, besturingscommando's)

• Help-informatie (oorzaken, oplossingen) voor diverse storingsmeldingen

• Filterfuncties

• Exporteren van de gegevens uit de alarmweergave (meldingenlijst) naar Excel

5.4 Systeemfuncties

• Gebruikersbeheer

• Systeeminstellingen

• Netwerkinstellingen

• Systeemdiagnosefuncties (logs, trend)

• Uitvoeren van software-updates

• Weergave van versie-informatie

• Export van historische gegevens

5.5 Registratie van gegevens
• Meldingen, meetwaarden en bedienacties (inclusief wijzigen van waarden) worden gedurende een langere

periode in een historische database vastgelegd.

• Omvang geheugen: 10 GByte

• Registratie-interval: 100 ms

• Gebeurtenisgerelateerde gegevensregistratie met hoge registratiefrequentie
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• Intelligente gegevenscompressie

5.5.1 Gegevensomvang
Meldingen: 1 miljoen meldingsgebeurtenissen

Bedienacties: 100.000 bedienacties

Algemene meetwaarden:

Daarnaast worden van 30 minuten vóór tot 15 minuten na het optreden van de storing de ruwe gegevens met
een resolutie van 100 ms bewaard. Deze gegevens worden niet gecomprimeerd en staan daarom voor een
langere duur met een hoge resolutie ter beschikking. Dit geheugen kan tot maximaal 50 miljoen
meetwaardewijzigingen bevatten.

5.6 Overige functies
• Overzicht meerdere motoren voor maximaal 90 motoren

• Toegangscontrole gebruiker en toegangsbeveiliging

• PDF-uitdraaien van figuren, trends en meldingenlijsten

• Excel-export (*.xls) voor trendgegevens en meldingenlijst

• Navigatie vooruit en achteruit

• Berichtenportaal

• Afstandsbediening met PC of tablet (Windows 8) via Ethernet-interface

• Optioneel: afstandsbediening via internet met myPlantTM

• Optioneel: OPC-interface

6 Gebruikersinterface

6.1 Bediening en navigatie
Voor de bediening en navigatie zijn er twee hoofdnavigatiebalken. De ene balk bevindt zich net onder de
kopregel voor de toepassingen VIS, PARA, DIAG en SYS. De andere balk bevindt zich onder de voetregel voor het
inschakelen van de beeldschermen in de verschillende toepassingen. Deze en andere basale
bedieningselementen resp. -weergaven worden in het onderstaande beschreven.
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 Motorstatus voortgangsweergave

Deze weergave bevat informatie over de status van het op toeren komen van de motor. Met deze weergave is
in één oogopslag duidelijk of de motor al dan niet op het ingestelde bedrijfspunt loopt.

 Module is niet aangevraagd

 Module is aangevraagd

 Motor komt op toeren

 Stationair bedrijf

 Netparallel- of eilandbedrijf

 LEANOX®-regeling actief

 De motor levert 95% vermogen of meer (in relatie tot de nominale last van de actuele
gassoort).

 Motorstatus en meldingsweergave

Hier wordt de motorstatus als leesbare tekst weergegeven en tevens de laatste actieve melding. Door op deze
weergave te drukken, kunnen tevens de laatste 15 meldingen worden weergegeven. Het maximale aantal
meldingen in de kopregel kan met SYS/Client worden gewijzigd.

Om ervoor te zorgen dat de toestand van de bedrijfskeuzeschakelaar ook op afstand zichtbaar is, worden
rechts boven de volgende symbolen weergegeven:

 Bedrijfskeuzeschakelaar Uit
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 Bedrijfskeuzeschakelaar Handmatig

 Bedrijfskeuzeschakelaar Automatisch

 Alarmweergave en motorstatus

Met behulp van dit symbool wordt enerzijds aangegeven of er een actuele waarschuwing of een alarm actief is.
Daarnaast is de cirkel een animatie die ronddraait met een snelheid afhankelijk van het toerental van de motor.
Door op het symbool te klikken, kan direct naar het alarmmanagement worden overgeschakeld.

 Geen waarschuwing of uitschakeling actief.

 Bij een waarschuwing wordt de kleur van de cirkel geel en verschijnt er een waarschuwingsdriehoek.

 Bij een uitschakeling wordt de kleur van de cirkel rood en verschijnt er een waarschuwingsdriehoek.

 Vermogensweergave

Het actueel geproduceerde elektrische vermogen wordt weergegeven met behulp van zowel een getal als een
balkdiagram. De balk loopt vol van links naar rechts. Indien de balk helemaal tot rechts reikt, heeft de motor het
nominale vermogen voor de actuele gassoort bereikt.

Al naar gelang diverse toestanden (zie beeldscherm ENG – Vermogensreducties) kan een vermogensreductie
noodzakelijk zijn. Indien sprake is van deze bedrijfstoestand, verandert de kleur van de vermogensbalk naar
oranje.

 Shortcuts

 Het actueel getoonde beeldscherm kan in een nieuw venster worden geopend. Daardoor is het
mogelijk meerdere beeldschermen tegelijkertijd te openen. Deze functie is alleen beschikbaar op de PC Client
en niet op het paneel.

 Het actuele beeldscherm kan op een printer worden geprint of als PDF-bestand worden opgeslagen.
Indien deze functie in het alarmmanagement wordt gebruikt, wordt er een lijst van de actuele meldingen
geprint. Deze functie is alleen beschikbaar op de PC Client en niet op het paneel.

 Het actuele beeldscherm wordt naar het tijdelijk geheugen (klembord) gekopieerd en kan bijv. aan het
berichtenportaal worden toegevoegd.

 Navigatie

Visualisering. Alle beeldschermen die in het punt Bedienen en bewaken beschreven zijn.
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Parameterbeheer

Diagnose (Trend)

Systeemfuncties

 Navigatie voor- en achteruit

Het aantal beeldschermen voor de navigatie voor- en achteruit is beperkt tot 10 en kan worden ingesteld in
SYS/Client. De standaardwaarde is 5.

 Voetregel

:

[M01] Modulenaam. Instellen in SYS/SYSTEEM/Module
[J624] Motortype
[Plant name] Naam installatie. Instellen in SYS/SYSTEEM/Module

:

Datum en tijd van de controller. Instellen in SYS/SYSTEEM/Tijd.

:

Weergave van het aantal verbonden clients. Door te klikken op deze weergave worden de overige details
(gebruiker, rol, computernaam) weergegeven:

:

Weergave van de gebruiker, de rol van de gebruiker en aanduiding of de 'Simple' of 'Expert View' actief is.

:

Aanduiding van de kwaliteit van de verbinding tussen client en controller. Op het paneel moeten hier altijd vijf
volledig groene balken te zien zijn. Bij een remote-verbinding (Internet) zullen - afhankelijk van de kwaliteit van
de verbinding - dienovereenkomstig minder balken weergegeven en zal de kleur veranderen van groen naar
geel en rood. Door te klikken op deze weergave worden meer details weergegeven:

[Duration] Tijdsduur van de overdracht tussen client en controller in seconden
[Time] De tijd van de controller

 Navigatie

Afhankelijk van de toepassingsgebieden VIS, PARA, DIAG en SYS wordt deze navigatie-informatie anders
opgebouwd. Daarbij zijn VIS en DIAG zodanig opgebouwd dat er voor elk beeldscherm ook een desbetreffende
trendweergave is. De onderstaande lijst geldt voor VIS en DIAG.
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Level 1 Level 2 Beeldschermnaam Visibility
[MAIN]

[Start-Stop] Start-stop
[Overview] Overzicht
[Auxiliaries] Eigenbedrijfsvoorzieningen
[Operating data] Bedrijfsgegevens
[Custom] Klant Optioneel
[Custom 2] Klant 2 Optioneel

[ELE]
[MMD1] Multi-meetomvormer
[Synchronization] Synchronisatie Synchronisatie actief (parameter 11714)
[Generator] Generator

[HYD]
[Oil / cooling water] Olie/koelwater
[Oil counter] Olieteller Olieteller (parameter 10003)
[Oil quality] Oliekwaliteit Oliekwaliteitssensor actief (parameter

10012)
[GAS]

[Gas details] Gas details
[ENG]

[Overview] Overzicht
[Power reductions] Vermogensreducties
[LEANOX controller] LEANOX-regelaar
[N- P- controller] Toerental-/

vermogensregelaar
[Knock controller] Klopregelaar
[Charge temp. controller] Laadtemperatuurregelaar Laadtemperatuurregelaar (parameter

11872)
[Two stage charger] Tweetrapsturbo Uitlaatgasturbocompressor met dubbele

compressie (parameter 10018)
[Humidity] Vochtigheidsgraad Vochtigheids-/LEANOX-compensatie

(parameter 12310)
[CYL]

[Ignition] Ontsteking
[Knocking signals] Klopsignalen KLS98 (parameter 12071) of SAFI

(parameter 12114)
[EXH]

[Exhaust gas
temperatures]

Uitlaatgastemperaturen

[CTR]
[Overview] Overzicht
[Controller 1 – 8] Regelaars 1 - 8 Installatieregelaars 1 – 8 (parameters

10734 – 10741)
[Return water
temperature]

Retourtemperatuur Retourtemperatuurregelaar (parameter
11876)
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Level 1 Level 2 Beeldschermnaam Visibility
[Return water
temperature after cooler]

Retourtemperatuur na
koeler

Retourtemperatuur na koeler (11875)

[Room temperature] Machinekamertemperatuu
r

Machinekamertemperatuurregelaar
(parameter 12245)

[Power factor] Vermogensfactor Vermogensfactorregelaar (parameter
12485)

[Supply water
temperature]

Voorlooptemperatuur Inlaattemperatuurregelaar (parameter
11877)

[Charge temperature
ventilation fan]

Laadtemperatuur
ventilator

Laadtemp. Ventilatorregelaar (parameter
11874)

[Engine cooling water
temperature]

Motorkoelwatertemperatu
ur

Koelwaterregelaar (parameter 10005)

[Charging cooling water
high pressure]

Laadkoelwater hoge druk Laadtemperatuurregelaar (hoge druk)
(parameter 11873)

[Thermal reactor heater] Thermoreactor
verwarming

Thermoreactor verwarmingsregelaar actief
(parameter 12222)

 Navigatie

Deze drie buttons zijn altijd zichtbaar, onafhankelijk van VIS, PARA, DIAG en SYS.

 Alarmmanagement

 ⇨ Berichtenportaal

⇨ Aanmelding

Zie daarvoor ook

• Berichtenportaal

6.2 Beeldschermelementen
Weergave van de meetwaarden

De meetwaarden worden in witte letters tegen een blauwe achtergrond weergegeven:

Indien een meetwaarde door de besturing niet correct gelezen kan worden, bijv. omdat de verbinding is
onderbroken, wordt dit veld als volgt weergegeven:

Invoervelden voor gewenste waarden en parameters
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De invoervelden worden in zwarte letters tegen een witte achtergrond weergegeven:

Wordt het invoerveld zoals onderstaand afgebeeld tegen een grijze achtergrond weergegeven, dan kan de
waarde niet worden gewijzigd (bijv. omdat de gebruiker niet de noodzakelijke rol heeft).

Indien de waarde door de besturing niet correct gelezen kan worden, bijv. omdat de verbinding is onderbroken,
wordt dit veld zoals onderstaand afgebeeld weergegeven.

Schakelaar voor het overschakelen tussen bedrijfstoestanden

De huidige toestand wordt in witte letters tegen een blauwe achtergrond weergegeven. De button geeft weer
naar welke toestand kan worden overgeschakeld.

Wordt de schakelaar weergegeven zoals onderstaand afgebeeld, dan kan de waarde niet worden gewijzigd
(bijv. omdat de gebruiker niet de noodzakelijke rol heeft).

Indien de bedrijfstoestand door de besturing niet correct gelezen kan worden, bijv. omdat de verbinding is
onderbroken, wordt dit veld als volgt weergegeven:

Symbolen

De status van de afzonderlijke symbolen (pomp, klep, menger, katalysator, schakelaar, enz.) wordt als volgt
weergegeven:

Actief (aan, open)

Inactief (uit, gesloten)

Ongeldige meetwaarde

Niet gedynamiseerd (statisch)

In beweging (tussen actief en inactief)

Fout

Actieve regelaars worden aangeduid met het symbool  en inactieve regelaars met het symbool .

6.3 Talen
De modules worden geleverd in Engels, Duits en in de taal van het desbetreffende land. De gewenste taal kan
worden geselecteerd onder Anmeldung [Aanmelding]. DIA.NE XT4 HMI is momenteel beschikbaar in de
onderstaande talen.

Taal Afkorting
Engels (standaard) ENG
Duits DEU
Bulgaars BUL
Chinees ZHO
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Taal Afkorting
Tsjechisch CES
Deens DAN
Spaans SPA
Ests EST
Fins FIN
Frans FRA
Hongaars HUN
Grieks ELL
Kroatisch HRV
Litouws LIT
Lets LAV
Italiaans ITA
Nederlands NLD
Noors NNO
Pools POL
Portugees POR
Roemeens RON
Russisch RUS
Servisch SRP
Slovaaks SLK
Sloveens SVN
Zweeds SWE
Turks TUR

7 Gebruikersaanmelding en -instellingen
Ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang kent DIA.NE XT4 een uitgebreid autorisatiesysteem. Nadat de
gebruiker is aangemeld, wordt aan de gebruiker een bepaalde gebruikersrol toegekend. Afhankelijk van deze
rol wordt bepaalde informatie weergegeven en worden de schrijfrechten voor parameters, gewenste waarden
en besturingscommando's toegekend.

Zo zijn er enerzijds globale gebruikers die met behulp van een licentiebestand en gebruikerscode worden
geauthenticeerd en anderzijds lokale gebruikers die in de lokale gebruikersadministratie van de
desbetreffende installatie kunnen worden beheerd. Deze lokale gebruikers authenticeren zich met behulp van
een gebruikersnaam en gebruikerscode.

Nadat het DIA.NE XT4-systeem is opgestart, wordt op het paneel automatisch een gebruiker met als naam
[Guest] in de rol van [Base role] geactiveerd. Daarmee kan de basisbediening van de installatie plaatsvinden.
Voor hogere bedieningshandelingen (wijzigen van gewenste waarden, parameters, commando's, etc.) dient de
gebruiker in te loggen. Ingeval van bediening op afstand dient de gebruiker reeds in te loggen bij het
opbouwen van de verbinding. Zonder aanmelding is bediening op afstand niet mogelijk.

Indien er gedurende een bepaalde (instelbare) tijdsduur (zie System Client-instellingen) geen
bedieningshandeling plaatsvindt, wordt de actuele gebruiker uitgelogd en wordt de gebruiker ‘Gast’
geactiveerd.
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 Beeldscherm voor aanmelding/logout en gebruikersinstellingen

 Lijst met beschikbare gebruikers

Alle beschikbare gebruikers worden weergegeven. De actueel ingelogde gebruiker is blauw gemarkeerd en
staat helemaal bovenaan de lijst. Voor de gebruikers worden telkens de gebruikersnaam en de gebruikersrol
weergegeven, evenals - bij tijdelijk geautoriseerde globale gebruikers (licentiegebruikers) - de resterende duur
van de geldigheid van de licentie.

Met het symbool  worden de globale gebruikers aangeduid, d.w.z. de gebruikers die worden
geauthenticeerd met behulp van een licentie. De geldigheid van licenties is beperkt in de tijd. Daarom dienen
deze regelmatig te worden geactualiseerd.

Bij gebruikers zonder dit symbool betreft het lokale gebruikers van deze installatie. Deze worden in de lokale
gebruikersadministratie beheerd en zijn alleen beschikbaar op deze installatie. Deze lokale gebruikers zijn niet
beperkt in de tijd.

Andere gebruikers kunnen worden geselecteerd met behulp van [Others].

Voor aanmelding dient op de button voor de gewenste gebruiker te worden gedrukt. Vervolgens verschijnt de
dialoog om in te loggen.
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Voer de gebruikerscode van 6 posities in en druk op [Enter].

Opmerking: Na 5 mislukte pogingen (verkeerd ingevoerde gebruikerscode) wordt de gebruiker 10 minuten lang
geblokkeerd. Pas dan kan opnieuw worden geprobeerd om in te loggen.

 Een gebruikerslicentie aanvragen (* alleen op de PC client)

Hiermee wordt de dialoog geopend voor het aanvragen of actualiseren van de eigen gebruikerslicentie.

Voor het aanvragen van de licentie moeten de gebruikersnaam en het wachtwoord van myPlant™ worden
ingevoerd. Vervolgens kan een willekeurige code van 6 posities als DIA.NE XT4-wachtwoord worden
geselecteerd.

Voorwaarde voor het verkrijgen van de licentie is de registratie als myPlant™-gebruiker, het toekennen van een
bepaalde DIA.NE XT4-gebruikersrol voor deze gebruiker en een internetverbinding op het moment van
aanvragen van de licentie.
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 Keuze van de gewenste taal voor de weergegeven teksten

 Selectie van de gebruikersrol

Hiermee kan desgewenst een 'lagere' gebruikersrol worden geselecteerd. Automatisch wordt de 'hoogste'
gebruikersrol geselecteerd, d.w.z. de rol met de meeste toegangsrechten.

Met behulp van de button [Temporary access] kan een uitgebreide gebruikersrol worden aangevraagd, d.w.z.
een rol met meer toegangsrechten. Daartoe dient de desbetreffende aanvraagcode aan de supportafdeling te
worden gestuurd en vervolgens de retour ontvangen vrijgavecode in de getoonde dialoog te worden
ingevoerd. Deze uitgebreide toegang is vervolgens tijdelijk beperkt beschikbaar.
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 Gebruikersspecifieke instellingen

Met behulp van deze button wordt de dialoog voor het instellen van de gebruikersspecifieke instellingen
geopend. Nu kan het gewenste format voor de tijds- en datumaanduiding worden geselecteerd. Als
decimaalteken kan de punt of het koppelteken worden gekozen. Eenheden (bijv. °C of °F voor temperaturen)
kunnen gebruikersspecifiek worden geselecteerd. Deze weergave wordt dan altijd op alle posities weergegeven
met de ingestelde eenheid.

Er kan een keuze worden gemaakt tussen de weergavemodus [Simple] en [Expert] . De weergave [Simple]
toont een duidelijk vereenvoudigde gebruikersinterface met beperkte informatie. De weergavemodus [Simple]
is momenteel nog niet beschikbaar.
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 Overzetten gebruikerslicentie naar het paneel (* alleen op PC Client)

Hiermee wordt de licentie van de actueel ingelogde gebruiker (uitsluitend globale gebruikers) overgezet naar
het DIA.NE XT4-paneel in de schakelkast. Vervolgens kunnen globale gebruikers zich ook aanmelden op het
paneel, waardoor zij kunnen beschikken over de uitgebreide functionaliteit. De licentie wordt na 24 uur
automatisch van het paneel gewist.

 … Logout

 Gebruikerslicentie van het paneel wissen (* uitsluitend op het lokale paneel)

Hiermee wordt de naar het paneel overgezette gebruikerslicentie voortijdig van het paneel gewist. Dit
voorkomt misbruik van overgezette licenties. Om veiligheidsredenen wordt de licentie na 24 uur automatisch
gewist.

 Exclusieve bedieningsmodus (* alleen op het lokale paneel)

Hiermee wordt het wijzigen van parameters en gewenste waarden en het geven van besturingscommando's
door andere PC Clients geblokkeerd. Zolang de exclusieve bedieningsmodus is geactiveerd, kan een andere
gebruiker via een DIA.NE XT4-client op afstand geen waarden wijzigen.

Deze exclusieve bedrijfsmodus wordt aangeduid met het symbool  rechts onder aan de rand van het
beeldscherm.

Let op: deze bedrijfsmodus kan uitsluitend op het paneel worden geactiveerd en gedeactiveerd en is alleen
vrijgegeven voor de autorisatierol 'Testbanktechnicus' en hoger.

8 Bedienen en bewaken
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8.1 Beeldscherm Bedieningspaneel [Operator panel]
Dit beeldscherm is uitsluitend beschikbaar op het lokale Touch panel. Om veiligheidsredenen is het niet
toegestaan om de installatie met behulp van deze bedrijfskeuzeschakelaars op afstand te bedienen.

Het beeldscherm Bedieningspaneel [Operator panel] kan met behulp van deze button  in de
menubalk voor de beeldschermnavigatie onderin het beeldscherm worden in- en uitgeschakeld. Dit
beeldscherm wordt als dialoogvenster altijd op de voorgrond getoond en kan naar wens verschoven worden.
Met ‘x’ of de button kan het beeldscherm weer gesloten worden. Ondanks dat het bedieningspaneel geopend
is, kan het beeldscherm op de achtergrond naar wens worden gewisseld.

Dit beeldscherm bevat de schakelaars voor de bediening van de installatie. Afhankelijk van de bedrijfstoestand
en de uitvoering worden bepaalde elementen wel/niet weergegeven resp. geactiveerd (bediening mogelijk) of
gedeactiveerd (bediening niet mogelijk).

 Bedrijfskeuzeschakelaar

Hiermee wordt als volgt de bedrijfswijze van de installatie geselecteerd:

• UIT [Off]: De installatie is uitgeschakeld

• HAND [Man]: De installatie kan met behulp van de toetsen 'Start' en 'Stop' handmatig worden gestart en
gestopt

• AUTO [Auto]: De installatie wordt via aanvraagcommando's automatisch gestart en gestopt

 Handmatige start van de installatie

 Handmatige stop van de installatie

 Aanvraagkeuzeschakelaar

Hiermee wordt als volgt de wijze van activering van de installatie geselecteerd:

• UIT [Off]: De installatie is niet geactiveerd (gedeactiveerd).

• AAN [On]: De installatie is geactiveerd

• AFSTAND [Remote]: De installatie wordt op afstand (regelsignaal van de klant, DIA.NE XT4-
afstandsbediening, Mastercontrol besturing) geactiveerd en gedeactiveerd

 Synchronisatie-keuzeschakelaar

Keuze van de soort synchronisatie.

• UIT [Off]: Synchronisatie van de generatorschakelaar wordt afgebroken / geblokkeerd

• HAND [Man]: Opstarten en afbreken van de automatische synchronisatie via generatorschakelaar Aan/Uit.

• AUTO [Auto]: Volautomatische synchronisatie.

 Generatorschakelaar Aan/Uit

Besturing generatorschakelaar. Bedienfunctie afhankelijk van positie Bedrijfskeuze- schakelaar en
synchronisatie-keuzeschakelaar. Een gedetailleerde functiebeschrijving is te vinden in de technische
specificatie van de besturing.
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 Netschakelaar Aan/Uit

Besturing netschakelaar. Bedienfunctie afhankelijk van positie Bedrijfskeuze- schakelaar en synchronisatie-
keuzeschakelaar. Een gedetailleerde functiebeschrijving is te vinden in de technische specificatie van de
besturing.

 Blokkeren keuzeschakelaar

Let op: bij deze functie betreft het niet het stopzetten van de installatie conform de LOTO-werkwijze (Lock
Out Tag Out)!

Hiermee kan de desbetreffende keuzeschakelaar in de vastgestelde positie geblokkeerd (vergrendeld) worden.
U dient als gebruiker te zijn geauthenticeerd (ingelogd) om het blokkeren mogelijk te maken.

Blokkeren:

 Weergave keuzeschakelaar niet geblokkeerd

Door deze button te activeren wordt het dialoogscherm voor het blokkeren van de schakelaar geopend.

Om de blokkering te activeren dient u uw gebruikerscode in te voeren en vervolgens op [Lock] te drukken.



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Copyrightverklaring van INNIO: VERTROUWELIJK! Op het gebruik of publiceren van de gegevens op deze pagina zijn de beperkingen van toepassing zoals vermeld in de instructie op het voorblad
of op de eerste pagina.

Daarna wordt de keuzeschakelaar als geblokkeerd weergegeven en kunnen andere gebruikers de positie van
de keuzeschakelaar niet meer veranderen.

Deblokkeren:

 Weergave keuzeschakelaar geblokkeerd

Door deze button te activeren wordt het dialoogscherm voor het deblokkeren van de schakelaar geopend. Om
de schakelaar te deblokkeren dient dezelfde gebruiker te zijn ingelogd die ook de schakelaar heeft
geblokkeerd.

Om te deblokkeren dient u uw gebruikerscode in te voeren en vervolgens op [UnLock] te drukken.

Blokkering verbreken

Daarmee kan de blokkering door 2 gebruikers worden opgeheven. In dat geval spreken we van het 'verbreken'
van de blokkering. Om een blokkering te kunnen verbreken, is de aanmelding van twee onafhankelijke
gebruikers nodig. Het verbreken van de blokkering geschiedt als volgt:

Activeer de button voor het deblokkeren door gebruiker 1 [User1].
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Voor de gebruikerscode voor gebruiker 1 in [User1]

Omdat de keuzeschakelaar door een andere gebruiker is geblokkeerd, kan deze niet worden gedeblokkeerd en
dient er een tweede gebruiker te worden geselecteerd om de blokkering te verbreken.

Selectie van een tweede onafhankelijke gebruiker
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Voer de gebruikerscode voor gebruiker 2 in [User2] en druk vervolgens op [UnLock].

Daarmee is deze keuzeschakelaar weer gedeblokkeerd.

 Weergave generatorschakelaar

 ... gesloten

 ... open

 ... synchronisatie / hersynchronisatie

 Weergave netschakelaar

Toestandsweergave als bij de generatorschakelaar.

8.2 MAIN – Overzicht
Dit beeldscherm biedt een overzicht van de meest belangrijke motormeetwaarden en geeft de huidige bedrijfs-
en schakeltoestand van de module weer. Verder kan de gebruiker in een oogopslag hier gegevens aflezen
betreffende de installatiespecifieke uitrusting, zoals katalysator, retourtemperatuur enz.
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 Gasmenger / gasdoseerklep

Hier worden, afhankelijk van het motortype en de installatie-uitvoering, de gasmenger en/of de gasdoseerklep
weergegeven.

Gasmenger:

De gassoort [Gas type] en de positie van de gasmenger worden in procenten weergegeven.

Gassoort Beschrijving
[1] Gassoort 1
[2] Gassoort 2
[3] Gassoort 3
[4] Gassoort 4
[1-2] Gaskwaliteit = interpolatie tussen de parametersets van gas 1 en gas 2
[1-2/3] Gas 1-2 (gasdrukregelsysteem 1) gemengd met gas 3 (gasdrukregelsysteem 2)
[1/3] Gas 1 (gasdrukregelsysteem 1) gemengd met gas 3 (gasdrukregelsysteem 2)

Gasdoseerklep:

De gashoeveelheid wordt uitsluitend geregeld door de gasdoseerklep.
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Naast de gassoort [Gas type] worden de positie van de gasdoseerklep in procenten en de Lambda-waarde
weergegeven.

 Compressorbypass

Weergave van de compressorbypasspositie (optioneel).

 Afgassenketel

Weergave van de pijpplaattemperatuur (optioneel).

 Katalysator

Weergave van de katalysatortemperatuur (optioneel).

 Smoorklep

Weergave van de positie van de smoorklep.

 Laadtemperatuur en laaddruk

Weergave van de laadtemperatuur (t2‘) en laaddruk (p2'). De weergave van de laaddruk vóór smoorklep (p2) is
optioneel.

 Retourtemperatuur

Weergave van de retourtemperatuur (optioneel).

 Voorlooptemperatuur

Weergave van de inlaattemperatuur (optioneel).

 Vermogensregeling

De gewenste vermogenswaarde [Pset] kan alleen door gebruikers met het autorisatieniveau "Klant" en hoger
worden gewijzigd.

De volgende soorten gewenst vermogen [Power set value] zijn mogelijk:

Gewenst vermogen Beschrijving
Intern De gebruiker bepaalt het gewenste vermogen door een vermogenswaarde in te voeren.

De gewenste vermogenswaarde kan in de beeldschermen MAIN/Algemeen, ENG/
Algemeen, ENG/LEANOX-regelaar en vermogensregelaar worden ingesteld.

Extern - analoog Het gewenste vermogen wordt via een extern analoog signaal (4-20 mA) bepaald. Zie de
parameter [Engine / Power / Scaling external power set point].

Extern - bus Het gewenste vermogen wordt door een bovenliggend besturingssysteem bepaald, dat
via een industriële busverbinding met DIA.NE XT4 is verbonden.

De volgende soorten vermogensreductie [Power reduction] zijn mogelijk:
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Vermogensreductie Beschrijving
Geen Er is geen vermogensreductie actief.
Vermogen maximum Het ingestelde gewenste vermogen heeft het van de gassoort afhankelijke nominale

vermogen overschreden en wordt beperkt tot deze waarde. Zie de parameter [Engine /
Power / Nominal values].

Vermogen minimum Het ingestelde gewenste vermogen heeft het tijdens automatisch bedrijf minimaal
toelaatbare gewenste vermogen onderschreden en wordt beperkt tot deze waarde. Zie
de parameter [Engine /Power / Nominal values / Minimum power].
Voor meer vermogensreducties zie beeldscherm ENG – Vermogensreducties. De meest
significante vermogensreductie wordt weergegeven.

 Gemiddelde uitlaatgastemperatuur

 Temperatuur voor turbocompressor (optie)

 Motorkoelwater

Weergave van de koelwatertemperatuur en de koelwaterdruk.

 Motorolie

Weergave van de olietemperatuur en de oliedruk.

 Toerental

 Elektrisch schema

De posities van de generatorschakelaar, de netschakelaar en de transformator verschillen van installatie tot
installatie.

Schakeltoestanden van generator en netschakelaar:

gesloten:

open:

synchronisatie / hersynchronisatie:

Bij een uitval van het net is de weergave van de toestand wit , anders groen .

 Elektrische meetwaarden

Weergave van de elektrische meetwaarden van de generator. Details worden getoond in het beeldscherm
[ELE/MMD 1].
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Afkorting Omschrijving Eenheid
[I avg] Stroom, gemiddelde waarde Ampère
[U avg] Spanning, gemiddelde waarde Volt
[P] Nuttig vermogen Kilowatt
[Q] Blindvermogen Kilo Volt Ampère reactief
[S] Schijnbaar vermogen Kilo Volt Ampère
[f] Frequentie Hertz
[cos phi] Vermogensfactor cos phi

 Netkoppelvermogen

De weergave geschiedt alleen indien de netkoppelregelaar (installatieregelaar 32) is geactiveerd.

Afkorting Omschrijving Eenheid
[Set] Netkoppelvermogen gewenste waarde Kilowatt
[Current] Netkoppelvermogen actuele waarde Kilowatt
[Consumed] Opgenomen vermogen (generatorvermogen actuele

waarde + Netkoppelvermogen actuele waarde)
Kilowatt

 De weergave de pijl geschiedt alleen indien de netkoppelregelaar (installatieregelaar 32) is geactiveerd. De
pijlrichting geeft aan of er vermogen uit het net wordt afgenomen dan wel aan het net wordt geleverd.

+ waarde voor netkoppeling is pijl richting verzamelrailszijde

- waarde voor netkoppeling is pijl richting netzijde

8.3 MAIN – Start – Stop
Dit beeldscherm biedt een overzicht van de belangrijkste meet- en instelwaarden voor de start van de
gasmotor. Daarnaast wordt er een online-trend weergegeven om een betere diagnose van de
(in)regelprocessen mogelijk te maken.
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Algemeen [General]

[Charge temp. (t2‘)] Laadtemperatuur (t2')
[Charge pressure (p2‘)] Laaddruk (p2')
[Prechamber gas diff.
pressure]

Voorkamer gasverschildruk (optie)

[Throttle valve position] Smoorklep
[Compressor bypass] Compressor bypass

Toerental / vermogen [Speed / Power]

[n set] n gewenst (Gebruikersrol "Klant")
[n set current] n gewenst actueel
[n current] n actueel
[P set] P gewenst (Gebruikersrol "Klant")
[P set current] P gewenst actueel

Olie / koelwater / vermogen [Oil /Cool water]

[Oil temperature] Olietemperatuur
[Oil pressure] Oliedruk
[Cool water temperature] Koelwatertemperatuur
[Cool water pressure] Koelwaterdruk
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LEANOX / gasdoseerklep [LEANOX / Gas proportion valve]

[Aut/Man] Button voor Automatisch / Handmatig bedrijf van de LEANOX-regelaar. User
Level Service Partner.

[Lambda] Lambda
[Set lambda] Gewenste waarde Lambda. Invoer mogelijk indien Handmatig bedrijf
[Position] Positie
[Gas volume] Gasvolume
[Gas valves] Gaskleppen open/gesloten

Afhankelijk van de parameter [Gas/Gas proportioning valve] kunnen hier in plaats van de waarden voor de
gasdoseerklep ook de waarden voor de gasmenger worden weergegeven.

Online Trend

De volgende regelwaarden zijn beschikbaar als trendweergave:

Weergave Beschrijving Weergav
ebereik

Eenheid

[Power current], [Power set current] Actuele vermogenswaarde, actuele gewenste
vermogenswaarde

0 / P max kW

[Compressor bypass], [Gas mixer
position], [Throttle valve position]

Compressorbypass-, gasmenger-,
smoorkleppositie

0/100 %

[Speed] Toerental 0/2000 1/min
[LEANOX active] LEANOX-regelaar actief/inactief 0/1

Bedrijfskeuzeschakelaar

Op de remote PC wordt alleen de status weergegeven. Bediening is niet mogelijk.

Handmatige Start/Stop van de installatie

Op de remote PC wordt alleen de status weergegeven. Bediening is niet mogelijk.

Aanvraagkeuzeschakelaar

Op de remote PC wordt alleen de status weergegeven. Bediening is niet mogelijk.

Voor meer details m.b.t. de punten ➅, ➆ en ➇ zie Beeldscherm Bedieningspaneel [Operator panel]
(Beeldscherm Bedieningspaneel).

8.4 MAIN – Eigenbedrijfsvoorzieningen
Dit beeldscherm geeft een overzicht weer van de toestand van de eigenbedrijfsvoorzieningen, speciaal gas-
meetwaarden, etc. De eigenbedrijfsvoorzieningen zijn telkens specifiek uitgevoerd per installatie en daardoor
optioneel, net als de andere meetwaarden die worden weergegeven.
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Bedrijfstoestand eigenbedrijfsvoorzieningen [Operating state auxilaries]:

[Preheating water pump] Voorverwarmingspomp
[Preheating] Voorverwarming
[Air inlet louvre 1] Inlaatluchtjaloezie 1
[Air inlet louvre 2] Inlaatluchtjaloezie 2
[Air outlet louvre] Uitlaatluchtjaloezie
[Intake air fan 1] Inlaatluchtventilator 1
[Intake air fan 2] Inlaatluchtventilator 2
[Intake air fan] Inlaatluchtventilator
[Air inlet ventilator frequency converter] Inlaatluchtventilator frequentieomvormer
[Room ventilation 100%] Machinekamerventilatie 100%
[Emergency cooler stage 1] Noodkoeler trap 1
[Emergency cooler stage 2] Noodkoeler trap 2
[Emergency cooler pump] Noodkoelerpomp
[Cooling radiator stage] Noodkoeler trappen
[Charging cooler stage] Laadluchtkoeler trappen
[Charge cooler pump] Laadkoelerpomp
[Exhaust gas valve bypass] Uitlaatgasbypassklep
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[Exhaust gas heat exchanger] Ketelklep
[Condenser pump] Condensorpomp
[Boiler house fan] Ketelhuisventilator
[Heat circuit flap] Klep verwarmingscircuit
[Charge cooler pre heating] Voorverwarming laadkoeler
[CODINOX] CODINOX
[Preheating engine oil] Voorverwarming motorolie
[Valve engine oil heating] Klep motorolieverwarming
[NS Gas valves] N2 gaskleppen
[Room temperature] Machinekamertemperatuur
[Room difference pressure] Machinekamer-verschildruk
[Outdoortemperature] Buitentemperatuur
[Waste heat recovery supply temp. prim.] Hergebruik restwarmte voorlooptemperatuur primair
[Waste heat recovery return temp. prim.] Hergebruik restwarmte retourtemperatuur primair
[Waste heat recovery supply temp. sec.] Hergebruik restwarmte voorlooptemperatuur secundair
[Waste heat recovery return temp. sec.] Hergebruik restwarmte retourtemperatuur secundair
[Position circulation louvre 1] Positie ventilatieluchtjaloezie 1
[Position circulation louvre 2] Positie ventilatieluchtjaloezie 2
[Position inlet louvre 1] Positie inlaatluchtjaloezie 1
[Position inlet louvre 2] Positie inlaatluchtjaloezie 2
[Position outlet louvre 1] Positie uitlaatluchtjaloezie 1
[Position outlet louvre 2] Positie uitlaatluchtjaloezie 2
[Pos. valve control ret .water temp.] Positie regelklep retourtemperatuur
[Pos. valve control ret. water temp. after
cooler]

Positie regelklep retourtemperatuur na koeler

[Pos. valve control temp. charging cool circuit] Positie regelklep temperatuur laadkoelcircuit
[Condenser supply temperature] Voorlooptemperatuur condensor
[Condenser return temperature] Retourtemperatuur condensor
[Heat circuit return temperature] Verwarmingscircuit retourtemperatuur

[Pre chamber gas pressure (compressor)] Voorkamergasdruk (compressor)
[Pre chamber gas pressure (gas train)] Voorkamergasdruk (gasdrukregelsysteem)
[Gas pressure engines] Voorkamergasdruk (motor)
[Prechamber gas difference pressure] Voorkamergasverschildruk
[Return water temperature after cooler] Voorkamergastemperatuur na koeler
[Charge pressure (p2‘)] Laaddruk (p2')
[Charge pressure before throttle valve (p2)] Laaddruk vóór smoorklep (p2)
[Charge cooler differential pressure LP] Laadluchtkoeler verschildruk ND
[Charge cooler differential pressure] Laadluchtkoeler verschildruk
[Charge air filter difference pressure] Laadluchtfilter verschildruk
[Flame arrestor differential pressure] Verschildruk over vlamdover
[Barometric pressure] Barometrische druk
[Cranke case pressure] Carterdruk
[Pressure before blowby filter] Druk vóór blowby-filter
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[Pressure before blowby filter bank A] Druk vóór blowby-filter bank A
[Pressure before blowby filter bank B] Druk vóór blowby-filter bank B
[Pressure after blowby filter] Druk na blowby-filter
[Pressure after blowby filter bank A] Druk na blowby-filter bank A
[Pressure after blowby filter bank B] Druk na blowby-filter bank B
[Air starter tank pressure] Luchtstarter keteldruk
[Air starter supply pressure] Luchtstarter toevoerdruk
[Air starter start speed] Luchtstarter starttoerental
[Starter battery voltage] Accuspanning startmotor

Eigenbedrijfsvoorzieningen - handmatige aanvraag:

Deze functie is lokaal op het DIA.NE-paneel beschikbaar vanaf de gebruikersrol Klant en wordt met de
parameter [Auxiliaries/Manual operating auxiliaries control/Operating section manual active] vrijgeschakeld.
Wanneer handmatige bediening actief is, verschijnen in het venster van de eigenbedrijfsvoorzieningen extra
buttons (zie screenshot beneden). Met deze buttons kan de gebruiker de door DIA.NE geregelde
eigenbedrijfsvoorzieningen van de motor/installatie handmatig aansturen, op voorwaarde dat aan volgende
voorwaarden is voldaan:

• Bedrijfskeuzeschakelaar in Hand

• Veiligheidscircuit OK

• Ruststroomcircuit OK

• Brandalarm OK

• Gasalarm OK

• Gasvooralarm OK

• Nakoelbedrijf afgesloten / Geen aanvraag eigenbedrijfsvoorzieningen

Wanneer handmatig bedrijf is geselecteerd (button ‘Man’), worden er nog twee buttons voor de in- en
uitschakeling van de eigenbedrijfsvoorzieningen vrijgeschakeld. Met deze buttons kan de bediener de
betreffende ventilatoren, pompmotoren, klepmotoren, regelkleppen, frequentie-omvormers enz. aanvragen en
op een gewenste vaste waarde instellen (bijv. machinekamerventilator). Wanneer niet aan bovengenoemde
voorwaarden is voldaan, blijven alle eigenbedrijfsvoorzieningen in automatisch bedrijf (button ‘Aut’) resp. vindt
er een onmiddellijke omschakeling plaats om gevaarlijke toestanden op voorhand uit te sluiten. De
functionaliteit omvat verder meerdere bewakingsfuncties ter voorkoming van ongunstige aanvraagsituaties
(bijv. Aanvraag voorverwarming pas mogelijk na start van de voorverwarmingspomp / positieterugmelding
jaloezieën in positie ‘open’ is voorwaarde voor handmatige inschakeling van de machinekamerventilatie).
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Om een ongewenste en langdurig handmatige aanvraag van de eigenbedrijfsvoorzieningen te voorkomen (bijv.
deactivering van de automatische motorvoorverwarming door handmatig bedrijf) en de functie
looptijdbewaking te implementeren, wordt de bedrijfswijze ‘Handmatig’ weer teruggeschakeld naar
automatisch bedrijf na een periode die vooraf instelbaar is via de parameter [Auxiliaries/ Manual operating
auxiliaries control/Time maximum for manual activation].

8.5 MAIN – bedrijfsgegevens
In dit beeldscherm worden bedrijfsgegevens van de motor zoals bedrijfsuren, aantal starts, effectief vermogen-
teller enz. weergegeven.
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Vermogensteller [Energy counter]:

Weergave Beschrijving Gebruikersrol voor invoer
[Active energy counter] Effectief vermogen-teller Servicemonteur
[Reactive energy counter] Blindvermogenteller Servicemonteur
[Active energy counter received] Effectief vermogen-teller Servicemonteur
[Reactive energy counter received] Blindvermogen-teller Servicemonteur

De tellerstanden worden aan de multimeetomvormer opgeslagen.

Bedrijfsuren/Starts [Operating hours/starts]:

Weergave Beschrijving Gebruikersrol voor invoer
[Operating hours engine] Bedrijfsuren motor Servicemonteur
[Start counter engine] Teller voor het aantal starts motor Servicemonteur
[Operating hours unit] Bedrijfsuren aggregaat Servicemonteur
[Demand hours] Aanvraaguren (optioneel) Servicemonteur
[Net parallel hours] Netparalleluren (optioneel) Servicemonteur
[Island operating hours] Eilandbedrijfuren (optioneel) Servicemonteur

De tellerstanden worden in de besturing opgeslagen.

Reserveteller [Reserve counter]:

Weergave Beschrijving Gebruikersrol voor invoer
[Reserve counter 1 - 10] Reserveteller (vrij invulbaar) Klant
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Deze tellers kunnen optioneel naar wens van de klant worden ingezet. De tellerstanden worden in de besturing
opgeslagen.

Onderhoudsteller [Maintenance counter]:

Weergave Beschrijving Gebruikersrol voor invoer
[Maintenance counter 1 - 8] Teller voor onderhoudsintervallen (vrij

invulbaar)
Klant

De onderhoudsteller telt tijdens het bedrijf van de motor vanaf een ingestelde waarde achteruit. Zodra de
tellerstand 0 bedraagt, wordt er een waarschuwing in het alarmmanagement gegenereerd. De
onderhoudstellers kunnen optioneel naar wens van de klant worden toegewezen. De tellerstanden worden in
de besturing opgeslagen.

Weergave Beschrijving Gebruikersrol voor invoer
[LVRT Events] Totaal aantal gedetecteerde LVRT-

gebeurtenissen (Low Voltage Ride Through
– grid code) (optioneel)

Servicemonteur

[Turbo charger surge events] Totaal aantal gedetecteerde pomp-events
van de turbocompressor. (optioneel)

Servicemonteur

Gasteller [Gas counter] (optioneel):

Weergave Beschrijving Gebruikersrol voor invoer
[Gas counter norm cubic meter] Gasteller kubieke meter (norm) Servicemonteur
[Gas counter operation cubic meter] Gasteller kubieke meter (bedrijf) Servicemonteur

Warmtehoeveelheid [Heat output] (optioneel):

Weergave Beschrijving Gebruikersrol voor invoer
[Current] Actueel Geen invoer
[Counter] Teller Servicemonteur

Ureumpomp [Urea pump] (optioneel):

Weergave Beschrijving Gebruikersrol voor invoer
[Maintenance counter] Onderhoudsteller Servicemonteur
[Operating hours] Bedrijfsuren Geen invoer

8.6 MAIN - Statistiek
Op dit beeldscherm worden Performance en gegevens over de toestand weergegeven. In het blok [Statistic]
worden verschillende starts met elkaar vergeleken. In de blokken [Start performance] en [Fast start
preparations] worden alle relevante gegevens weergegeven die voor de start- resp. opstartfase belangrijk zijn.
[Cylinder State] visualiseert de verschillende toestanden van de afzonderlijke cilinders. CBM-info levert de
informatie van de ATD-modules.
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 Weergave met balkdiagrammen van de verschillende secties

In de verschillende balkdiagrammen worden de tijden van de afzonderlijke fases (lasttoename, synchronisatie,
motor op toeren komen, startvoorbereiding) weergegeven. De absolute waarde in seconden wordt er ook
naast weergegeven

Let op! Omdat deze waarden op een seconde worden afgerond, komt het voor dat de som (Total Time)
ongeveer +/- 1 s varieert.

 Aantal starts 'successful'

Hier worden de starts in de ringbuffer opgeteld die een doelvermogen hadden van meer dan 95% Pnom en
waarbij het doelvermogen niet werd gewijzigd tijdens het opstarten.

 Analyse van de laatste 10 succesvolle opstartprocedures

Hier worden de laatste 10 starts geanalyseerd die een doelvermogen hadden van meer dan 95% Pnom en
waarbij het doelvermogen niet werd gewijzigd tijdens het opstarten

 Laatste opstartprocedure

Hier wordt de laatste opstartprocedure geanalyseerd en weergegeven. Deze weergave met balkdiagrammen
biedt een goede mogelijkheid het actuele startgedrag met eerdere starts te vergelijken.

 Doellast van de laatste start

Hier wordt de doellast van de laatste start weergegeven

 Startperformance
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In dit blok worden alle relevante performancegegevens zoals bijv. opgewekte energie sinds de start of looptijd
sinds laatste start weergegeven. Verder worden nog de actuele vermogensrampen weergegeven.

 Voorbereidingen snelle start

In dit blok worden enerzijds alle relevante checks voor een snelle start weergegeven en verder worden ook de
actuele waarden, bijv. voor de olietemperatuur gevisualiseerd.

Verder wordt ook de tijd bij het bereiken van de doellast weergegeven.

 Cilinder status, optioneel bij DMR

De toestand van de afzonderlijke cilinders (Limp Home, uitschakeling, ATD, etc.) zijn hier op dit motorschema
middels verschillende kleuren gevisualiseerd.

 ATD-richtlijn, optioneel bij modelreeks 9
De richtlijn 'After Trip Diagnosis' moet een beslissingshulp zijn bij het zoeken naar fouten. Met behulp van de
PBCMem-bestanden wordt de uitschakeling onderzocht en de meest waarschijnlijke werkinstructie wordt
weergegeven.

 Bevestigingsbutton, optioneel bij modelreeks 9

Direct na het uitvoeren van de ATD-richtlijn moet deze button worden ingedrukt, zodat ATD de juiste
terugkoppeling krijgt en zodoende zijn waarschijnlijkheden dienovereenkomstig aan kan passen.

8.7 HYD – Hydraulisch systeem

In dit beeldscherm worden de belangrijke meetwaarden van het olie- en koelwatercircuit weergegeven en
daarnaast toestandsindicatoren van pompen, verwarmingen, kleppen, etc.

Het oliecircuit varieert afhankelijk van het motortype en het koelwatercircuit afhankelijk van de installatie-
uitvoering.
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Oliedruk turbocompressor na regelklep (optioneel)

Oliedruk

Olietemperatuur (optioneel J920)

Oliefilter-verschildruk, oliedruk vóór en na filter (optioneel)

Oliedruk vóór turbolader filter (optioneel)

Olietemperatuur oliemodule ingang (optioneel)

Olietemperatuur en oliedruk na oliepomp (optioneel)

Oliedruk en -temperatuur oliemodule uitgang (optioneel)

Turbocompressor-nasmeerpomp en motor-voorsmeerpomp (optioneel)

Olieklep voorverwarming (optioneel)

Olievoorverwarming voorlooptemperatuur, retourtemperatuur/-druk (optioneel)

Draaistroom voorsmeerpomp (optioneel)

Gelijkstroom voorsmeerpomp (optioneel)

Oliehoofdpomp

Oliepeil en olietemperatuur oliecarter (optioneel)

Oliedruk lagedruk-turbocompressor bank A/B ingang (optioneel)

Koelwatertemperatuur, koelwaterdruk na motor (optioneel)

Verwarmingswater-voorlooptemperatuur/-druk hoge-temperatuurcircuit en lage-temperatuurcircuit
(optioneel)

Koelwatertemperatuur module inlaat (optioneel)

Hydraulische en/of elektrische koelwater-voorverwarming voor- en teruglooptemperatuur – druk
(optioneel)

Koelwatertemperatuur module uitlaat (optioneel)

Koelwaterpomp

Voorverwarmingspomp (optioneel)

Koelwaterdruk, koelwatertemperatuur vóór motor (optioneel)

Retourtemperatuur koeleruitgang, retourtemperatuur vóór motor, koelwater-retourtemperatuur/-druk
hoge-temperatuurcircuit en lage-temperatuurcircuit (optioneel)

Oliefiltereenheid (optioneel)

De oliefiltereenheid bestaat uit oliecentrifuges en oliefilters met de bijbehorende oliepompen. De oliedruk vóór
de centrifuge en de drukwaarden vóór en na het filter worden weergegeven. De oliefilter-verschildruk wordt
berekend en ook weergegeven.

Koelwatertemperatuur vóór oliekoeler (optioneel)

Koelwatertemperatuur vóór MKW-Koeler en Koelwatertemperatuur vóór hoge temperatuur
laadluchtkoeler (optioneel)
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8.8 HYD – Olieteller
Voor de laatste 20 olienavullingen worden de verbruikte oliehoeveelheid en het tussen de navullingen
geleverde effectief vermogen weergegeven. Daarnaast worden de resultaten van enkele berekeningen
getoond, zoals olieverbruik [g/kWh], gemiddeld vermogen [kW] en de bedrijfsuren [h] tussen de navullingen.
Het beeldscherm wordt via een parameter [Hydraulic/Oil/Oil counter] geactiveerd en gedeactiveerd.

[Avg] Wanneer de checkbox is geactiveerd, wordt deze navulling voor de berekening van het
gemiddelde (zie blauwe regel onderaan in de tabel) gebruikt.

[Date] Datum van de olienavulling
[Op hour] Bedrijfsuren van de motor ten tijde van de olienavulling
[∆ Op hour] Aantal bedrijfsuren van de motor tussen twee olienavullingen (actuele en eerdere)
[∆ Active energy] Effectief vermogen tussen twee olienavullingen
[Avg Power] Gemiddeld nuttig vermogen tussen twee olienavullingen
[Oil volume] Nagevulde oliehoeveelheid
[Oil consumption] Gemiddeld olieverbruik sinds de laatste navulling

8.9 HYD – Oliekwaliteit
Weergave van de gegevens van de oliekwaliteitssensor. Het beeldscherm wordt via een parameter [Hydraulic/
Oil/Quality sensor active] geactiveerd en gedeactiveerd.
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[Oil temperature] Olietemperatuur
[Oil viscosity] Olieviscositeit
[Oil conductance] Oliegeleidend vermogen
[Oil dielectricity] Oliediëlektriciteit

8.10 HYD - olieskid
Deze afbeelding geeft het smeeroliesysteem (olieskid) voor generatoren van modelreeks 9 weer.
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 Koelventilator

 Oliecirculatiepomp

 Olietank:

Temperatuur gewenste/actuele waarde, vulstandweergave, verwarming olie voorverwarming

 Koel-/smeercircuit:

Doorstroming Drive End/None Drive End

Voorlooptemperatuur

Weergave filter en lage-drukpomp

 Oliedruk hogedrukcircuit Drive End

Weergave filter en hoge-drukpomp

 Oliedruk hogedrukcircuit None Drive End

Weergave filter en hoge-drukpomp

 Teller voor stop zonder hoge-druksysteem (hydro jack)

8.11 ELE – Generator
Dit beeldscherm toont - optioneel - het bedrijfsdiagram van de synchroongenerator en - optioneel - de lager-
en wikkelingstemperaturen.
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Voor meer informatie over functie en parameterinstelling van de generatorregelaar, zie TA 1530-0182 –
Generator vermogensreducties en blindvermogensmanagement.

 P/Q-bedrijfsdiagram van de synchroongenerator

Het P/Q-bedrijfsdiagram van de synchroongenerator geeft het actuele bedrijfspunt weer (witte punt) met de
stroomvectoren en de werkgebieden. Het geldige arbeidsbereik is groen gemarkeerd, het overgangsbereik geel
en het niet-toegestane arbeidsbereik rood.
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Indien de ingeregelde grenswaarde voor het blindvermogen wordt bereikt (gele bereik) en is de
generatorregeling actief, wordt een bedrijfsmelding gegenereerd en wordt de regeling op deze waarde
begrensd. Indien het maximale blindvermogen (waarde voor uitval bekrachtiger, rode bereik) wordt bereikt,
wordt de motor uitgeschakeld door de bewaking uitval bekrachtiger.

Q [kVAr] … actueel blindvermogen Kilo Volt Ampère reactief
P [kW] … actueel nuttig vermogen in Kilowatt
Pmax [kW] … maximaal nuttig vermogen in Kilowatt
SN[kVA] … actueel blindvermogen Kilo Volt Ampère
Qlimit[kVAr] … blindvermogen grenswaarde in Kilo Volt Ampère reactief
δ limit [°] … regelingsgrenswaarde lasthoek in graden
δ trip [°] … maximale (triggergrenswaarde) lasthoek in graden

 Weergave van de generatorlagerspeling (optioneel)

DE...Drive End

NDE...None Drive End

 Weergave elektrische meetwaarden

De volgende elektrische meetwaarden worden weergegeven.

Afkorting Omschrijving Eenheid
[P] Nuttig vermogen Kilowatt
[Q] Blindvermogen Kilo Volt Ampère reactief
[cos phi] Vermogensfactor cos phi

 Generatorwikkelingstemperatuur

Weergave van één of drie wikkelingstemperaturen van de generatorstator (optioneel).

Generatorlagertemperatuur

Weergave van een of beide generatorlagertemperaturen (optioneel).

Afkorting Omschrijving Eenheid
[Excitation voltage] Generatoropwekspanning Volt
[Generator intake air temperature] Generatorinlaatluchttemperatuur (opti

oneel)
Graden Celsius

[Generator intake air temperature 2] Generatorinlaatluchttemperatuur
2 (optioneel)

Graden Celsius

[Generator outlet air temperature] Generatoruitlaatluchttemperatuur
(optioneel)

Graden Celsius
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8.12 ELE – Multimeetomvormer

Fase 1 [Phase 1]

[IL1] Stroom fase 1
[IL1 max] Stroom maximumwaarde fase 1
[UL1-L2] Spanning tussen fase 1 en fase 2
[UL1-N] Spanning tussen fase 1 en nulleider

Fase 2 [Phase 2]

[IL2] Stroom fase 2
[IL2 max] Stroom maximumwaarde fase 2
[UL2-L3] Spanning tussen fase 2 en fase 3
[UL2N] Spanning tussen fase 2 en nulleider

Fase 3 [Phase 3]

[IL3] Stroom fase 3
[I3max] Stroom maximumwaarde fase 3
[UL3L1] Spanning tussen fase 3 en fase 1
[UL3-N] Spanning tussen fase 3 en nulleider

 en 
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[In] Nulleiderstroom
[In max] Nulleiderstroom maximumwaarde
[Iadyn] Dynamische pulsatie-amplitude van de fasestromen

ter beoordeling van de rustige loop van de motor
tijdens netparallelbedrijf. Idealiter wordt hier een zo
klein mogelijke waarde weergegeven.

[Iunbal] Berekende asymmetrische laststroom (ongelijke
fasebelasting) in relatie tot de nominale
generatorstroom.

[P] Elektrisch vermogen
[P max] Elektrisch vermogen, maximaalwaarde
[Q] Blindvermogen
[S] Schijnbaar vermogen
[cos phi] Vermogensfactor (negatieve waarde = capacitief /

positieve waarde = inductief)
[f] Frequentie

[P set] Gewenst vermogen
[n set] Gewenst toerental

Verzamelrails-spanning 1

Verzamelrails-spanning 1 en frequentie (worden alleen weergegeven, wanneer de generatorschakelaar open
staat)

8.13 ELE – synchronisatie
Dit beeldscherm geeft een synchronoscoop weer met alle voor de synchronisatie noodzakelijke meetwaarden.
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 Synchronoscoop

Met behulp van de synchronoscoop wordt het verloop van de fasehoek tijdens de synchronisatie visueel
weergegeven. De positie van de wijzer komt overeen met de numerieke waarde van Φ diff. De waarde wordt
getoond van -180,0 tot + 180,0 graden.

De wijzer van de synchronoscoop markeert de actuele fasepositie. Hoe kleiner de verschilfrequentie, des te
langzamer beweegt de wijzer.

Toegestaan bijschakelbereik:

Indien de synchronisatiewijzer zich binnen de toegestane fasepositie (groen) bevindt, is aan deze
inschakelvoorwaarde voldaan.

Synchronisatie voltooid:
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De synchronisatie wordt afgesloten met de terugmelding van de vermogensschakelaar. Deze status wordt
weergegeven met behulp van een groene schijf. Op deze wijze kan worden gecontroleerd, of de besturing
daadwerkelijk probeert de schakelaar te sluiten.

Meetwaardeverschil in gesynchroniseerde toestand

Bij de meetwaarden kan er - ondanks dat de systemen elektrisch zijn gekoppeld - vanwege meetfouten in de
meetnauwkeurigheidstolerantie sprake zijn van afwijkingen.

 Spanningsverschil:

Weergegeven wordt het actuele spanningsverschil tussen de beide te synchroniseren netten (U diff = U
Systeem 1 - U Systeem 2).

Frequentieverschil:

Weergegeven wordt het actuele frequentieverschil tussen de beide te synchroniseren netten (f diff = f Systeem
1 - f Systeem 2).

Vergelijking van twee elektrische systemen:

Systeem 1:

Onder de entry [Systeem 1] worden de actuele spanning en frequentie van Elektrisch systeem 1 weergegeven.
Systeem 1 wordt op de klemmen X4 van de multimeetomvormer aangesloten. Tijdens de
synchronisatieprocedure wordt hier de dichtst bij de generator liggende spanning weergegeven.

Voorbeelden:

Bij het synchroniseren van de generatorschakelaar wordt hier de generatorspanning getoond.

Bij het synchroniseren van de netschakelaar wordt hier de verzamelrailsspanning getoond.

Systeem 2:

Onder de entry [Systeem 2] worden de actuele spanning en frequentie van Elektrisch systeem 2 weergegeven.
Systeem 2 wordt op de klemmen X6 van de multimeetomvormer aangesloten. Tijdens de
synchronisatieprocedure wordt hier de dichtst bij het net liggende spanning weergegeven.

Voorbeelden:

Bij het synchroniseren van de generatorschakelaar wordt hier de verzamelrails- of netspanning getoond.

Bij het synchroniseren van de netschakelaar wordt hier de netspanning getoond.

 Fasehoek:

Weergegeven wordt de actuele fasehoek tussen de te synchroniseren netten Φ diff (-180,0 tot +180,0 °).

Synchronisatiemodus:

De synchronisatie kan op drie verschillende manieren plaatsvinden:

Inactive:

Er is geen functie geselecteerd, of de synchronisatie is reeds voltooid.

Slip:

Voor de generator- en synchronisatiespanning geldt:
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50% < U < 125% van de nominale spanning UN

80% < f < 110% van de nominale frequentie fN

De generatorspanning wordt wat amplitude en frequentie betreft aan de synchronisatiespanning aangepast.
Het inschakelcommando wordt, rekening houdend met de ingestelde fasehoek, een ingestelde
transformatorschakelgroep en de reactietijd van de schakelaar berekend en vooraf verzonden, zodat de
hoofdcontacten van de vermogensschakelaar op het synchroonpunt worden gesloten.

De synchronisatie vindt onder de volgende voorwaarden plaats:

• het commando 'Keuze synchronisatie' is softwarematig geactiveerd

• de ingestelde grens voor het spanningsverschil is niet overschreden (dUmax)

• de ingestelde grenzen voor het frequentieverschil zijn niet over- of onderschreden (dfmax en dfmin)

• de ingestelde grens voor de fasehoek (incl. transformator schakelgroep) is niet overschreden (dalpha)

Indien aan alle voorwaarden is voldaan, verandert de toestand van de inschakeluitgang van LOW in HIGH. Na
afloop van de ingestelde impulsduur verandert de toestand weer van HIGH in LOW.

Synchro check

In deze bedrijfswijze kan het apparaat als synchronisatiecontrole worden gebruikt.

Het relais 'LS sluiten' blijft aangetrokken zolang aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

• het commando 'Vrijgave synchro check' is softwarematig geactiveerd

• de ingestelde grens voor het spanningsverschil is niet overschreden (dUmax)

• de ingestelde grenzen voor het frequentieverschil zijn niet over- of onderschreden (dfmax en dfmin)

• de ingestelde grens voor de fasehoek is niet overschreden (phimax)

Zolang aan alle voorwaarden is voldaan, blijft de inschakeluitgang geactiveerd.

Dead bus

Het bijschakelcommando voor de vermogensschakelaar wordt zonder synchronisatie geactiveerd indien aan
de volgende voorwaarden is voldaan:

• het commando 'Vrijgave dead bus' is softwarematig geactiveerd

• de verzamelrails is spanningsloos (USS < 5% UN)

• de generatorspanning en -frequentie kunnen elke willekeurige geldige waarde hebben.

Indien aan alle voorwaarden is voldaan, verandert de toestand van de inschakeluitgang van LOW in HIGH.

 Synchronisatie-keuzeschakelaar (alleen zichtbaar op het paneel)

Keuze van de soort synchronisatie.

• UIT [Off]: Synchronisatie van de generatorschakelaar wordt afgebroken / geblokkeerd

• HAND [Man]: Opstarten en afbreken van de automatische synchronisatie via generatorschakelaar Aan/Uit.

• AUTO [Auto]: Volautomatische synchronisatie.

 Generatorschakelaar Aan/Uit (alleen zichtbaar op het paneel)

Activering generatorschakelaar wanneer synchronisatiekeuzeschakelaar in positie "Uit" of "Hand". Een
gedetailleerde functiebeschrijving is te vinden in de technische specificatie van de besturing.

 Netschakelaar Aan/Uit (alleen zichtbaar op het paneel)

Activering netschakelaar wanneer synchronisatiekeuzeschakelaar in positie "Uit" of "Hand". Een gedetailleerde
functiebeschrijving is te vinden in de technische specificatie van de besturing.
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8.14 ELE - Netkoppeling

Dit beeldscherm geeft een overzicht van de netkoppelregelaar en de netkoppelvermogens.

Weergave Beschrijving
[Controller] Statusweergave van de netkoppelregelaar (actief/inactief)
[Controller demand] Statusweergave aanvraag van de motor via de netkoppelregelaar (aan/uit)
[Timer] Vertraging aanvraag van de motor via de netkoppelregelaar (tijd instelbaar

met behulp van parameters)
[Reset] Resetten van de vertraging naar 0 (aanvraag wordt zonder verdere

vertraging uitgevoerd)
[Generator power set] Gewenst generatorvermogen in %.
[Mains import power] Gewenst netkoppelvermogen (via parameter of signaal analoge ingang)

Werkelijk netkoppelvermogen (via signaal analoge ingang)
[Generator power] Gewenst en werkelijk generatorvermogen in kW.
[Consumer power] Opgenomen vermogen (generatorvermogen actuele waarde +

Netkoppelvermogen actuele waarde)

8.15 ELE - Q Management
Dit beeldscherm dient voor de weergave van de geselecteerde blindvermogensfunctie, het regelingspunt, de
begrenzerstatus en het actuele werkpunt.
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 Weergave van de actuele blindvermogensfunctie en bijbehorende in-/output waarden

 Referentiepunt: Legt het meetpunt vast waarop de referentiespanning/het referentievermogen wordt
gemeten.

 Regelpunt: Legt het meetpunt vast waarop het blindvermogen, cos phi of spanning wordt geregeld.

 Weergave van de hellingtijd

 Statusweergave: Blindvermogen limiter (wikkelingstemperatuur, onderbekrachtiging, Q(U))

 Blindvermogensregeling: Weergave van gewenste, werkelijke en instelwaarde

• Het statuspictogram geeft een actieve  en inactieve  regelaar aan.

 Weergave van de meetwaarde van MMU1/2

• - [P] Elektrisch vermogen

• - [Q] Blindvermogen

• - [cos phi] Vermogensfactor (negatieve waarde= onderbekrachtigd, positieve waarde= overbekrachtigd)

• [U avg] Gemiddelde fasespanning

 Het x/y-diagram toont de vastgelegde karakteristiek en het actuele werkpunt.
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8.16 ELE - FSM/LFSM-analyse
Dit scherm wordt gebruikt om de geselecteerde actieve vermogensfunctie weer te geven, afhankelijk van de
frequentie. Bovendien worden alle relevante instelwaarden weergegeven of een testfunctie maakt een
eenvoudige functietest mogelijk.

[P set current] Actueel gewenst vermogen
[P current] Actueel werkelijk vermogen
[f nom] Weergave van de nominale frequentie

Als de testmodus is ingesteld op 2 en de startknop is geactiveerd, kan de
nominale frequentie worden gesimuleerd (invoer actief).

[f current] Weergave van de werkelijke frequentie

Als de testmodus is ingesteld op 4 en de startknop is geactiveerd, kan de
werkelijke frequentie worden gesimuleerd (invoer actief).

[Start/Stop] Start/stopknop voor de testfunctie (gebruikersrol 'Servicemonteur')
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[Test mode] Invoer van de testmodus (gebruikersrol 'Servicemonteur')

0...niet gebruikt
1...Automatische testrun: De nominale frequentie wordt gevarieerd
volgens een vooraf bepaald schema
2...handmatige test: De nominale frequentie kan individueel worden
ingesteld
3… automatisch testbedrijf: De werkelijke frequentie wordt gevarieerd
volgens een vooraf bepaald schema
4...handmatige test: De werkelijke frequentie kan individueel worden
ingesteld

[Frequency test active] Statusweergave frequentietest actief/inactief

[Power ramp increase] Weergave van de actueel gebruikte ‘vermogenshelling belasten’
[Power ramp decrease] Weergave van de actueel gebruikte ‘vermogenshelling ontlasten’

 LFSM: Weergave van de huidige instelwaarden van de LFSM-functie

[LFSM-O] Statusweergave LFSM-O
[LFSM-U] Statusweergave LFSM-U
[Droop LFSMO] Droop LFSMO
[Droop LFSMU] Droop LFSMU
[Deadband LFSMO] Dode band LFSMO
[Deadband LFSMU] Dode band LFSMU

 FSM: Weergave van de huidige instelwaarden van de FSM-functie

[FSM] Statusweergave FSM
[Droop FSMO] Droop FSMO
[Droop FSMU] Droop FSMU
[Deadband FSMO] Dode band FSMO
[Deadband FSMU] Dode band FSMU

 Zoom voor Y-as

[+] X-as van -48 Hz tot +52 Hz; Y-as van -80% tot +80%
[-] X-as van -49.8Hz tot +50.2Hz; Y-as van -8% tot +8%

 X/Y – diagram

De volgende functies of een bedrijfspunt worden weergegeven.

FSM FSM
LFSMO LFSMO
LFSMU LFSMU
OP Bedrijfspunt

8.17 ELE - frequentie- spanningsoffset
In dit scherm worden de toerental- en spanningsstatistiek van de modulebesturing weergegeven, waaruit de
voor de motor en de generator relevante toerental- en spanningssetpoints in eilandbedrijf voortvloeien.
Bovendien worden de actuele bedrijfspunten met betrekking tot frequentie en actief vermogen, alsmede
spanning en blindvermogen als rode punten weergegeven. De vooraf ingestelde nominale frequentie en
spanning van het totale systeem verschijnt als een groene horizontale lijn voor een betere oriëntatie.
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Dit overzicht dient als voorbeeld van het regelingsverdrag bij toerentalgeregeld bedrijf, zoals bij toepassingen
zonder aansluiting op het openbare net of ook bij micro-grid toepassingen (lastverdeling tussen Jenbacher
gasmotoren en andere energieopwekkers zoals turbines, zonnecentrales, accusystemen of andere
gasmotoren) waarbij een verdeling van de actieve belasting en blindvermogen tussen alle opwekkers in het
netwerk noodzakelijk is.

Het beeld wordt weergegeven als parameter 14298 [Engine/Isolated Operation/Load sharing/Voltage offset set
point in island mode] of 14300 [Engine/Isolated Operation/Load sharing/Frequency / speed offset set point in
island mode] niet gelijk is aan nul. Met behulp van de genoemde parameters kan tussen de, in de volgende
tabellen (punt 3 & 4) beschreven varianten van de lastdistributieleiding gekozen worden.

 Weergave van de olietemperatuur en van de offsetverschuiving

 Weergave van de spanningsstatica

 Frequentieoffset in eilandbedrijf

[Active load sharing] Afhankelijk van de parameter 14300 wordt weergegeven:

0 = Geen offset geselecteerd

1 = Frequentiestatica

2 = Externe offset

3 = Lastdistributieleiding
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[Setpoint source] Bron gewenste waarde:

0 = geen

1 = analoog

2 = BUS

3 = HMI
[Gradient] Gradiënt
[Manual setpoint] Handmatige gewenste waarde
[Man/Aut] Handmatig/Automatisch bedrijf

 Elektrische meetwaarden

[P] Nuttig vermogen
[Q] Blindvermogen
[f] Frequentie
[n set current] Actuele gewenste toerental instelwaarde
[n current] Actueel toerental
[cos phi] cos phi
[U avg] Gemiddelde spanning

 Spanningsstatica in eilandbedrijf

[Reactive load sharing] Afhankelijk van de parameter 14298 wordt weergegeven:

0 = geen functie geselecteerd voor de blindlastdistributieleiding

1 = spanningsstatica

2 = Externe offset
[Gradient] Stijging van de spanningsstatica (alleen weergegeven als parameter

14298 = 1)

8.18 GAS – Gas
In dit beeldscherm worden de positie van de gasmenger/gasdoseerklep en andere gasspecifieke meetwaarden
weergegeven. Afhankelijk van de installatie-uitvoering kan hier eventueel ook tussen gassoorten worden
overgeschakeld of is een gasmengsel mogelijk.
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Gassoort [Gas Type]

Weergave van de gassoort.

Gassoort Beschrijving
[1] Gassoort 1
[2] Gassoort 2
[3] Gassoort 3
[4] Gassoort 4
[1-2] Gaskwaliteit = interpolatie tussen de parametersets van gas 1 en gas 2
[1-2/3] Gas 1-2 (gasdrukregelsysteem 1) gemengd met gas 3 (gasdrukregelsysteem 2)
[1/3] Gas 1 (gasdrukregelsysteem 1) gemengd met gas 3 (gasdrukregelsysteem 2)

 Aanzuigluchttemperatuur (optioneel)

 Gasdoseerklep (optioneel)

Weergave van de gewenste Lambdawaarde [Lambda], de positie [%], de gasdruk [mbar], de gastemperatuur
[°C] en de gasdoorstroming [l/s] van maximaal 4 gasdoseerkleppen.

Gasmenger (optioneel)

Positie van gasmenger 1 in procenten.

 Handmatige gassoortselectie



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Copyrightverklaring van INNIO: VERTROUWELIJK! Op het gebruik of publiceren van de gegevens op deze pagina zijn de beperkingen van toepassing zoals vermeld in de instructie op het voorblad of
op de eerste pagina.

Afhankelijk van de uitvoering van de betreffende installatie zijn maximaal vier verschillende gassoorten en
menggasbedrijf [1-2], [1-2/3], [1-3] mogelijk.

De kleur van de gekozen gassoort verandert van grijs naar blauw. Na het omschakelen van de gassoort

verschijnt de nieuwe gassoort onder  [Gas type].

 Automatische gassoortselectie

Activering van de automatische gassoortselectie.

 Gaskwaliteit en gasmenging (optioneel)

Afhankelijk van de uitvoering van de betreffende installatie is, afhankelijk van de gaskwaliteit (CH4 - Signal)
[Quality], interpolatie mogelijk tussen gassoort 1 en gassoort 2 en een gasmengsel [Mixture] tussen de
gasdrukregelsystemen 1 en 3. Voor beide bedrijfswijzen kan met behulp van een button [Aut/Man] een keuze
worden gemaakt tussen automatisch en handmatig bedrijf.

 Speciaal gas [Special gas]:

[CH4 Content] CH4-gehalte
[Calorific value] Calor. waarde
[Gas pressure] Gasdruk
[O2 content] O2-gehalte
[Gas volume] Gasdoorstroming
[Gas temperature] Gastemperatuur
[Suction pressure] Zuigdruk

Gasdetails J920 (optioneel):

 Hoofdkamer-gasdrukregelsysteem gasdruk na gasfilter
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 Hoofdkamer-gasdrukregelsysteem gewenste druk/gasdruk bij systeemuitgang – berekend

 Gastemperatuur/gasraildruk

 Aanzuigluchttemperatuur/laaddruk (p2')

 Voorkamer-gasdrukregelsysteem gewenste druk/voorkamergasdruk bij systeemuitgang

 Voorkamergastemperatuur (gasdrukregelsysteem)/voorkamergasdruk (motor)

[Mainchamber gas train set-actual deviation] Hoofdkamer-gasdrukregelsysteem afwijking
gewenste/actuele waarde

[Prechamber gas train set-actual deviation] Voorkamer-gasdrukregelsysteem afwijking
gewenste/actuele waarde

[Mainchamber gas difference pressure] Hoofdkamer-gasverschildruk
[Prechamber gas difference pressure] Voorkamergasverschildruk
[Barometric pressure] Barometrische druk

8.19 ENG – Motorregelaar overzicht
Dit beeldscherm geeft een overzicht VAN de status, de werking en de regelwaarden van de verschillende
regelaars weer (LEANOX-, vermogens-, toerental- en eilandregelaar). Actieve regelaars worden aangeduid met

het symbool  en inactieve regelaars met het symbool .

Via de button [Aut/Man] kan worden overgeschakeld tussen automatisch en handmatig bedrijf van de
LEANOX-regelaar.

Indien de gebruiker over het benodigde Userlevel beschikt en de bedrijfswijze van de motor dit toelaat, kunnen
gasmengerpositie, gewenst vermogen en gewenst toerental handmatig worden ingesteld.
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Gasmenger

Hier worden, afhankelijk van het motortype en de installatie-uitvoering, de gasmenger en/of de gasdoseerklep
weergegeven.

Gasmenger

Naast de gassoort [Gas type] wordt de positie in procenten weergegeven.

Gassoort Beschrijving
[1] Gassoort 1
[2] Gassoort 2
[3] Gassoort 3
[4] Gassoort 4
[1-2] Gaskwaliteit = interpolatie tussen de parametersets van gas 1 en gas 2
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Gassoort Beschrijving
[1-2/3] Gas 1_2 (gasdrukregelsysteem 1) gemengd met gas 3 (gasdrukregelsysteem 2)
[1/3] Gas 1 (gasdrukregelsysteem 1) gemengd met gas 3 (gasdrukregelsysteem 2)

Gasdoseerklep:

De gashoeveelheid wordt uitsluitend geregeld door de gasdoseerklep.

Naast de gassoort [Gas type] worden de positie in procenten en de Lambda-waarde weergegeven.

Nadere details van de gasmenger zijn opgenomen in het beeldscherm "Details gas".

Compressorbypass (optioneell)

Smoorklep

Laaddruk

Laadtemperatuur

Toerental

Vermogen

Weergave van het door de generator afgegeven elektrisch vermogen.

LEANOX-regelaar

Via de button [AUT/MAN] kan worden overgeschakeld tussen "Automatisch" en "Handmatig" bedrijf van de
LEANOX-regelaar. Bij stilstaande motor is hiervoor ten minste het gebruikersrol Klant vereist. Voor de
gebruikersrol "Klant uitgebreid" is deze button altijd vrijgegeven.

Via [Deviation] wordt de regelafwijking van de LEANOX-regelaar (laaddruk) weergegeven.

Vermogensregelaar

De gewenste vermogenswaarde kan alleen door gebruikers met het  autorisatieniveau Klant en hoger worden
ingesteld. De gewenste vermogenswaarde, die als meetwaarde wordt weergegeven, komt overeen met de
berekende gewenste waarde die voor de motor is ingesteld.

Toerentalregelaar

De gewenste toerentalwaarde kan alleen door gebruikers met het  autorisatieniveau Klant en hoger worden
ingesteld. De gewenste toerentalwaarde, die als meetwaarde wordt weergegeven, komt overeen met de
berekende gewenste waarde die voor de motor is ingesteld.

Eilandregelaar

De gewenste toerentalwaarde kan alleen door gebruikers met het  autorisatieniveau Klant en hoger worden
ingesteld.

8.20 ENG – Vermogensreducties
Dit beeldscherm geeft een overzicht weer van de mogelijke vermogensreducties.
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Nominaal vermogen en gereduceerd vermogen

Weergave van het nominale vermogen [P nominal] en het gereduceerde vermogen [P reduced].

Vermogensreducties

De volgende oorzaken voor een mogelijke vermogensreductie worden in een balk weergegeven. 100 procent
komt daarbij overeen met het nominale vermogen.

Weergave Vermogensreductie Beschrijving
[Knock] Kloppen De klopsterkte heeft de grenswaarde voor de

vermogensreductie overschreden.
[Misfire] Misfiring Het aantal misfirings heeft de grenswaarde voor de

vermogensreductie overschreden.
[External analog] Extern - analoog Vermogensreductie via een extern analoog signaal. Dit

signaal kan voor verschillende toepassingen worden
ingezet (bijv. retourtemperatuurregeling). Zie de
parameter [Engine / Power / Scaling external power
limitation].
De hier getoonde analoge waarde kan hoger zijn dan
het nominale vermogen indien voor de schaalindeling
van het externe signaal een parameter wordt
geselecteerd die groter is dan het nominale vermogen.
Op deze wijze kan het externe signaal worden
gecontroleerd bij waarden die boven het nominale
vermogen liggen.
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Weergave Vermogensreductie Beschrijving
[External bus] Extern - bus De gewenste vermogensreductie wordt door een

bovenliggend besturingssysteem bepaald, dat via een
industriële busverbinding met DIA.NE XT4 is verbonden.

[Charge
temperature]

Laadtemperatuur De laadtemperatuur heeft de grenswaarde voor de
vermogensreductie overschreden. Het gewenste
vermogen wordt lineair gereduceerd. Zie de parameter
[Engine / Power / Reduction charge temperature].

[Under/over
frequency]

Onder-/overfrequentie Indien de generatorfrequentie lager wordt dan 98% van
de nominale generatorfrequentie, wordt een
vermogensreductie geactiveerd. Bij 90 % van de
nominale generatorfrequentie bedraagt de
vermogensreductie 50%. Indien de generatorfrequentie
hoger wordt dan 102% van de nominale
generatorfrequentie, wordt een vermogensreductie
geactiveerd. Bij 105% van de nominale
generatorfrequentie bedraagt de vermogensreductie
50%. De vermogensreductie wordt pas gedeactiveerd
bij 100,5% van de nominale frequentie (hysterese-
venster).

[LEANOX] LEANOX De grenswaarde voor de LEANOX-regelaarafwijking in
de richting ‘mager’ is overschreden. Het gewenste
vermogen wordt lineair gereduceerd. Indien de
grenswaarde met meer dan 20% in de richting ‘vet’ is
overschreden, wordt de motor uitgeschakeld. Zie de
parameter [Engine / LEANOX / Gas x / Controller /
Controller deviation limit]

[Intake air temp.] Aanzuigluchttemperatuur De inlaatluchttemperatuur heeft de grenswaarde voor
de vermogensreductie overschreden. Het gewenste
vermogen word lineair gereduceerd. Zie de parameter
[Engine / Power / Reduction intake air].

[CH4] CH4 Afhankelijk van een CH4-signaal vindt een lineaire
reductie plaats van het vermogen van vol- naar
halflast. Zie de parameter [Gas /Special gas / CH4
content].

[Gas pressure] Gasdruk Afhankelijk van een gasdruksignaal vindt een lineaire
reductie plaats van het vermogen van vol- naar
halflast. Zie de parameter [Gas / Special gas / Gas
pressure].

[Suction pressure] Zuigdruk Afhankelijk van een zuigdruksignaal vindt een lineaire
reductie plaats van het vermogen van vol- naar
halflast. Zie de parameter [Gas / Special gas / Suction
pressure].

[Under/over
voltage]

Onder-/overspanning Indien de generatorspanning lager wordt dan 95% van
de nominale generatorspanning, wordt een
vermogensreductie geactiveerd. Bij 80 % van de
nominale generatorspanning bedraagt de
vermogensreductie 50%. Indien de generatorspanning
hoger wordt dan 105% van de nominale
generatorspanning, wordt een vermogensreductie
geactiveerd. Bij 110% van de nominale
generatorspanning bedraagt de vermogensreductie
50%.
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Weergave Vermogensreductie Beschrijving
[Gen. winding
temp.]

Temperatuur
generatorwikkeling

Indien de wikkelingstemperatuur van de generator
hoger wordt dan 140 °C, wordt een vermogensreductie
geactiveerd.

[Exhaust gas
temperature]

Uitlaatgastemperatuur Indien de cilindertemperatuur langer dan 30 seconden
afwijkt van de gemiddelde waarde [Exhaust / Exhaust
temp. positive/negative deviation max.], wordt er een
vermogensreductie geactiveerd. Bij het bereiken van de
grenswaarde (gem. uitlaatgastemp. > 40% Pnom) wordt
daarnaast het vermogen gereduceerd.

[Jacket water
temp.]

Koelwatertemperatuur Indien de koelwatertemperatuur stijgt, wordt het
vermogen gereduceerd. Zie de parameter [Engine /
Power / Reduction cooling water temperature].

[Oil temperature] Olietemperatuur Indien de olietemperatuur stijgt, wordt het vermogen
gereduceerd. Zie de parameter [Engine / Power /
reduction oil temperature].

[Return water
temp.]

Retourtemperatuur Indien de verwarmingswater-retourtemperatuur stijgt,
wordt het vermogen gereduceerd. Zie de parameter
[Engine / Power / Reduction return water temperature].

[Pre chamber gas
press.]

Voorkamergasdruk Indien de druk in het voorkamer-gasdrukregelsysteem
daalt, wordt het vermogen gereduceerd. Zie de
parameter [Engine / Power / Reduction pressure pre
chamber gas train].

[Utility operator] Netbeheerder Via 3 digitale ingangen wordt het vermogen
overeenkomstig de ingestelde parameters gereduceerd
resp. wordt de motor uitgeschakeld.

[Charge
temperature HD]

Laadtemperatuur vóór
hogedruk-turbocompressor

Indien de maximaal toegestane laadluchttemperatuur
vóór de hogedruk-turbocompressor wordt
overschreden, wordt het vermogen gereduceerd.

[PBC] DMR Vermogensreductie door verschillende
veiligheidsfuncties van de DMR.

[Humidity] Vochtigheidsgraad Bij een toenemende vochtigheidsgraad in de inlaatlucht
wordt de LEANOX-regeling aangepast. Bij het bereiken
van een bepaalde vochtigheidsgraad wordt de
laadtemperatuur verhoogd. Indien een verhoging van
de laadtemperatuur niet mogelijk is, wordt het
vermogen gereduceerd.

[Hierarchic
controller]

Hiërarchische regelaar Bij intensieve verbrandingsstoringen zoals misfiring of
gloeiontstekingen wordt de betreffende cilinder door de
op cilinderdruk gebaseerde hiërarchische regelaar
gedeactiveerd (bijbehorende Port-Injection-gasklep
blijft gesloten) en wordt tegelijkertijd het vermogen tot
75% gereduceerd. De motor mag vervolgens voor een
beperkte periode verder draaien in dit zogeheten ‘limp
home’-bedrijf. Na deze vooringestelde periode (actueel:
1 minuut) wordt de motor automatisch uitgeschakeld.
Alleen modelreeks 9.

[Crank case
controller]

Carterdruk Indien de carterdruk de maximale grenswaarde
overschrijdt, wordt het vermogen gereduceerd met het
percentage (ten opzichte van het nominaal vermogen)
dat is ingesteld via de parameter [Engine/Power/
Reduction crankcase pressure/Power reduction]. Alleen
modelreeks 9.
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Weergave Vermogensreductie Beschrijving
[Transformer
temperature]

Transformator-temperatuur Indien de transformator temperatuur de maximale
grenswaarde overschrijdt (Temperatuurschakelaar),
wordt het vermogen gereduceerd met het percentage
(ten opzichte van het nominaal vermogen) dat is
ingesteld via de parameter [Engine/Power/Reduction
transformer/Power reduction limit].

[Generator switch
cabinet
temperature]

Temperatuur
generatorschakelkast

Indien de temperatuur in de generatorschakelkast de
maximale grenswaarde overschrijdt
(Temperatuurschakelaar), wordt het vermogen
gereduceerd met het percentage (ten opzichte van het
nominaal vermogen) dat is ingesteld via de parameter
[Engine/Power/Reduction generator circuit breaker
cabinet/Power reduction limit].

[Generator intake
air temperature]

Temperatuur
generatorinlaatlucht

Indien de temperatuur de toelaatbare grenswaarde
conform [Engine/Power/Reduction generator]
overschrijdt, wordt het vermogen gereduceerd met het
ingestelde percentage t.o.v. het nominale vermogen.

[Gas pressure
minimum]

Gasdruk minimum

[Calorific value] Stookwaarde Afhankelijk van een stookwaardesignaal vindt een
lineaire reductie plaats van het vermogen tussen vol-
en halflast. Zie parameter [Gas /Special gas / Calorific
value].

[Power factor<1] Vermogensfactor < 1 Wanneer het aggregaat in het overopgewekte
blindvermogensbereik wordt gebruikt, wordt het
elektrisch vermogen verminderd overeenkomstig het
ingestelde generatorrendement [Engine/Power/
Reduction generator].

[Cylinder peak
pressure
integrator]

Cilinderpiekdruk integrator Het aantal cilinderpiekdrukken heeft de grenswaarde
voor de vermogensreductie overschreden. Zie
parameter 14217 [Cylinder / PBC / Cylinder Peak
Pressure Integrator Power reduction maximum].

De vermogensreducties door inlaattemperatuur, CH4-gehalte, gasdruk, zuigdruk en turbocompressortoerental,
temperatuur generatorwikkeling, uitlaatgastemperatuur, koelwatertemperatuur, olietemperatuur,
retourtemperatuur, voorkamergasdruk, carterdruk, transformatortemperatuur, temperatuur
generatorschakelkast, temperatuur generatorinlaatlucht en stookwaarde zijn optioneel.

Daarnaast kan ook het blindvermogen worden gereduceerd. Dit wordt echter niet in dit beeldscherm
weergegeven maar uitsluitend als bedrijfsmelding in het alarmmanagement:

Reductie blindvermogen Beschrijving
Temperatuur generatorwikkeling Indien de wikkelingstemperatuur van de generator hoger wordt dan

135 °C, wordt een blindvermogensreductie geactiveerd.
Lasthoek Indien het capacitieve blindvermogen hoger wordt dan een bepaalde

uit de lasthoek berekende waarde, wordt het blindvermogen begrensd.

8.21 ENG - LEANOX-regelaar
Dit beeldscherm is bedoeld voor de instelling van de LEANOX-regelaar en het verstellen van de positie van de
gasmenger resp. gasdoseerklep bij stilstaande of stationair draaiende motor. De regelwaarden zijn
beschikbaar als trendweergave.
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Ingangswaarden

[P Set] De gewenste vermogenswaarde, verstelbaar vanaf gebruikersrol 'Klant'
[P Act] Actuele vermogenswaarde
[p2'] Laaddruk
[t2'] Laadtemperatuur

Actieve regelaars worden aangeduid met het symbool  en inactieve regelaars met het symbool .

Via de button [AUT/MAN] kan worden overgeschakeld tussen "Automatisch" en "Handmatig" bedrijf van de
LEANOX-regelaar. Bij stilstaande motor is hiervoor ten minste gebruikersrol 'Klant' vereist. Voor de gebruikersrol
'Klant uitgebreid' is deze button altijd vrijgegeven.

Via [Deviation] wordt de regelafwijking (laaddruk) weergegeven.

Positie van de gasmenger of gasdoseerklep

Of de gewenste waarde voor de gasmenger resp. de gasdoseerklep gewijzigd mag worden, hangt af van de
bedrijfswijze van de motor en ook van de gebruikersrol.

Bedrijfswijze Minimaal vereiste gebruikersrol
LEANOX-regelaar handmatig Klant uitgebreid
Motor staat stil Klant
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Bedrijfswijze Minimaal vereiste gebruikersrol
Motor loopt stationair Klant

Gebruikers met de gebruikersrol "Klant" kunnen de positie alleen in fijnregelbedrijf wijzigen. Voor de gasmenger
zijn stappen van 1 procent mogelijk, voor de gasdoseerklep stappen van telkens 0,005.

Online Trend

De volgende regelwaarden zijn beschikbaar als trendweergave:

Weergave Beschrijving Weergavebereik Eenheid
[Power[kW]] Actuele (rood) en gewenste

vermogenswaarde (blauw)
0 / 4000 kW

[Boost pressure[bar]] Laaddruk -1 / 5 bar
[Charge
temperature[°C]]

Laadtemperatuur 0 / 120 °C

[Actuator position[%]] Compressorbypass-stelling (bruin) en
smoorklepstelling (rood)

0 / 100 %

[Controller
deviation[bar]]

Regelafwijking (laaddruk) -0,5 / 0,5 bar

[Lambda] Mengverhouding Lambda 1 / 3

Instelling van de LEANOX-parameter

De LEANOX-parameter kan vanaf de gebruikersrol 'Klant uitgebreid' worden ingesteld. Tijdens handmatig
bedrijf kunnen met behulp van de buttons [Set1] en [Set2] de vaste punten voor de LEANOX-regelaar worden
ingesteld. Hierbij worden de waarden van het actuele vermogen, de laadtemperatuur, de laaddruk en het
toerental overgenomen.

Bij de bedrijfswijzen Gas 1-2, Gas 1-2/3 en Gas 1/3 kunnen de LEANOX-parameters niet worden ingevoerd. In
dit geval worden de in de besturing geïnterpoleerde waarden weergegeven.

 Gassoort [Gas Type]

Weergave van de gassoort.

Gassoort Beschrijving
[1] Gassoort 1
[2] Gassoort 2
[3] Gassoort 3
[4] Gassoort 4
[1-2] Gaskwaliteit = interpolatie tussen de parametersets van gas 1 en gas 2
[1-2/3] Gassoort 1-2 (gasdrukregelsysteem 1) gemengd met gassoort 3 (gasdrukregelsysteem 2)
[1/3] Gas 1 (gasdrukregelsysteem 1) gemengd met gas 3 (gasdrukregelsysteem 2)

Bij de gassoort [1-2] wordt tevens de interpolatieverhouding, die proportioneel is aan de gaskwaliteit,
weergegeven.

Gemiddelde uitlaatgastemperatuur

8.22 ENG – Toerental-, eiland-, vermogensregelaar
In dit beeldscherm kan de toerental-, eiland- en vermogensregelaar worden ingesteld. De toerentalregelaar is
actief tijdens stationair bedrijf van de motor en heeft effect op de smoorklep. De eilandregelaar is tijdens het
eilandbedrijf actief en heeft effect op de smoorklep en de compressorbypass. De vermogensregelaar is tijdens
het netparallelbedrijf actief en heeft effect op de smoorklep en de compressorbypass. De regelwaarden zijn
beschikbaar als trendweergave.
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Ingangswaarden

[n set] Gewenste toerentalwaarde, verstelbaar vanaf gebruikersrol
Klant.

[n set current] Actuele gewenste toerentalwaarde
[n current] Actuele toerentalwaarde
[P set] De gewenste vermogenswaarde, verstelbaar vanaf gebruikersrol

Klant.
[P set current] Actuele gewenste vermogenswaarde
[P current] Actuele vermogenswaarde

Actieve regelaars worden aangeduid met het symbool  en inactieve regelaars met het symbool .

Via [Deviation] wordt de regelafwijking (toerental en vermogen) weergegeven.

Smoorklep en compressorbypass

Weergave van de positie van de smoorklep [Throttle valve] en de compressorbypass [Compressor bypass].

Online Trend

De volgende regelwaarden zijn beschikbaar als trendweergave:
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Weergave Beschrijving Weergavebereik Eenheid
[Power current, Power set
current [kW]]

Actuele vermogenswaarde,
gewenste vermogenswaarde
actueel

0 / P max kW

[Power deviation[kW]] Vermogensregelaar afwijking -100 / 100 kW
[Speed current, Set speed
current [1/min]]

Actuele toerentalwaarde,
gewenste toerentalwaarde
actueel

0 / 2000 1/min

[Compressor bypass[%]] Compressorbypass-positie 0 / 100 %
[ Throttle valve position
[%]]

Positie smoorklep 0 / 100 %

 Instelwaardebegrenzingen voor smoorklep [Throttle valve] en compressorbypass [Compressor bypass]:

[Y maximum] Instelwaardebegrenzing maximum
[Y minimum] Instelwaardebegrenzing minimum

8.23 ENG – Klopregelaar
In dit beeldscherm worden de belangrijkste waarden voor de klopregeling samengevat.

Klopsignaalbewaking [Knocking signal monitoring]

Indien het mA-signaal van een klopsensor [Knock sensor 1] of [Knock sensor 2] de vooraf ingestelde
drempelwaarde overschrijdt, verandert de kleur van groen naar rood.

Optioneel wordt bij SAFI of KLS98 de volgende beeldinhoud getoond:
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Weergegeven wordt de minimale [Minimum], maximale [Maximum] en gemiddelde waarde [Average] voor de
klopintensiteit [Knock intensity] en het klopgeluid [Knock noise] van alle cilinders.

Maatregelen tegen kloppen [Actions against knocking]

OT-redcutie [IP reduction]

Weergave van het nominale ontstekingstijdstip [Nominal] en het ter voorkoming van kloppen ingeregelde
ontstekingstijdstip [Reduced]. Het ontstekingstijdstip wordt numeriek weergegeven in graden krukhoek.

100 procent komt daarbij overeen met de maximaal toelaatbare verstelling.

Vermogensreductie [Power reduction]

Weergave van het nominale vermogen [Nominal] en het ter voorkoming van kloppen ingeregelde vermogen
[Reduced]. Het vermogen wordt numeriek weergegeven in Kilowatt.

100 procent komt daarbij overeen met de maximaal toelaatbare verstelling.

Laadtemperatuurreductie [Charge temperature reduction]

Weergave van de gewenste laadtemperatuur [Nominal] en de ter voorkoming van kloppen ingeregelde
temperatuur [Reduced]. De numerieke weergave is in graden Celsius of Fahrenheit.

100 procent komt daarbij overeen met de maximaal toelaatbare verstelling.

8.24 ENG – Dubbele compressie
Dit beeldscherm geeft de mengsel - dubbele compressie (two-stage turbocharging,TSTC) weer met alle daarbij
relevante meetwaarden, zoals laaddruk, laadtemperatuur, turbolaadtemperatuur, turbotoerentallen en diverse
instelwaarden.
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Inlaatluchttemperatuur

Turbocompressor toerental lage druk bank A

Temperatuur vóór uitlaatgasturbocompressor hoge druk

Turbocompressor toerental hoge druk bank A

Compressorklep positieweergaven bank A

[X1] Werkelijke waarde klep 1
[W1] Gewenste waarde klep 1
[X2] Werkelijke waarde klep 2 (optioneel)
[W2] Gewenste waarde klep 2 (optioneel)

Laadtemperatuur en laaddruk vóór smoorklep

Smoorklep-positieweergaven

[X1] Werkelijke waarde klep 1
[W1] Gewenste waarde klep 1
[X2] Werkelijke waarde klep 2 (optioneel)
[W2] Gewenste waarde klep 2 (optioneel)

Laadtemperatuur t2' en laaddruk p2' na smoorklep
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Wastegate (optioneel)

Gewenste waarde [W] (User 30) en weergave actuele waarde [X].

Temperatuur turbocompressor uitgang lage druk

Bank B heeft net als bank A dezelfde meetwaardeweergaven.

8.25 ENG – Vochtgehalte
Dit beeldscherm toont de meetwaarden m.b.t. de vochtigheidsregeling. Het beeldscherm wordt via een
parameter [Engine/Engine data/Humidity-LEANOX compensation] geactiveerd en gedeactiveerd.

[Humidity relative] Vochtgehalte van de aanzuiglucht van vochtsensor.
[Intake air temperature] Temperatuur van de aanzuiglucht van vochtsensor.
[Barometric pressure] Omgevingsdruk van de laaddruksensor gemeten bij motorstilstand
[Humidity absolute
(calculated)]

Op basis van de drie bovengenoemde waarden (luchtvochtigheid,
inlaattemp. en omgevingsdruk) berekend vochtgehalte in de droge
aanzuiglucht.

[Change temperature offset] Noodzakelijke verhoging van de laadluchttemperatuur door de
vochtregelaar t.o.v. nominale laadluchttemperatuur.

[Charge pressure Max] Maximaal mogelijk laaddruk, berekend op basis van 'relatieve
vochtigheidsgraad', 'aanzuigtemperatuur', 'omgevingsdruk' en 't2'.

[Charge pressure] Gemiddelde laaddruk.
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8.26 ENG - LEANOX plus
Dit scherm geeft een overzicht van de LEANOX PLUS-regelaar.

Dit scherm is alleen zichtbaar vanaf de gebruikersrol ‘Servicemonteur’ en als parameter 14305 LEANOX PLUS-
vrijgave is ingesteld.

 BPOC - Boost Pressure Offset Curve (laaddruk-correctiecurve)
Toont de offset (oranje stip) van de regelaar (als de closed loop-regelaar actief is) en de actueel opgeslagen
BPOC (paars)

De limieten van de laaddruk-offset zijn zichtbaar als ononderbroken groene lijnen (parameter 14337)

De waarde 0 komt overeen met de waarde door de LEANOX-instellijn

(zie TA 1503-0056)

 Statusweergave leerpunten

Lastpunten waarbij reeds een geldige offsetwaarde in de BPOC is opgeslagen, zijn groen gemarkeerd.

 Regelaarswaarden

[NOx engine outlet - set] Gewenste NOx-instelwaarde [14280] omgerekend naar ppm

Wordt alleen weergegeven als de parameter 14067 NOx-
sensorconfiguratie overeenkomstig is ingesteld.

[NOx current] Actuele waarde van de NOx-sensor in ppm (gefilterd)
[Δ p2s] Verschil tussen actuele offset en 0
[Δ p2s BPOC] Verschil tussen BPOC en 0
[Δ p2s controller] Verschil tussen actuele offset en BPOC
[BPOC update interval] Actualiseringsinterval van de BPOC
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[BPOC update timer] Verstreken tijd sinds de laatste actualisering van de BPOC

[LEANOX PLUS actief] Status groen als LEANOXplus actief is (parameter 14305) en de
motor loopt.

[Steady state reached] De gasmotor bevindt zich in een stationaire bedrijfstoestand (geen
schommeling bij vermogen en LEANOX-afwijking).

[NOx signal valid] Het signaal van de NOx-sensor is geldig.
[BPOC active] De ingeleerde BPOC is actief.
[Closed loop controller active] De closed loop-regelaar is actief en past de laaddruk aan de

actueel gemeten emissies aan.
[LEANOX PLUSlearning active] De BPOC staat in de leermodus.
[LEANOX/Engine manual mode] De motor loopt in de handmatige bedrijfsmodus.
LEANOX PLUS limit Limiet van de BPOC is bereikt.

8.27 CYL – Ontsteking
In dit beeldscherm kunnen de ontstekingstijdstippen en -spanningen worden afgelezen. Extra optionele
weergaven zijn ontstekingsenergie en foutfrequenties voor hardware en ontstekingsduur. Daarnaast kan hier
de zelftestfunctie van de ontsteking worden geactiveerd.

De individuelle ontstekingstijdstipverstelling is alleen beschikbaar in combinatie met KLS98 of SAFI.

De ontstekingsspanningen worden alleen weergegeven indien de motor is uitgerust met het
ontstekingsspanningsmeetsysteem MONIC (bij SAFI/ MORIS geïntegreerd).

 Weergave minimum [Min], maximum [Max] en gemiddelde waarde [Avg]
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[Voltage] Ontstekingsspanning
[Timing point] Ontstekingstijdstip
[HW failure rate] Hardware foutfrequentie. Weergave van het aantal malen dat tijdens de tien laatste

motorcycli geen ontstekingsvonk werd gegeneerd. (Optioneel SAFI)
[Duration failure
rate]

Ontstekingsduur foutfrequentie. Weergave van het aantal malen dat tijdens de tien
laatste motorcycli de toegestane tolerantie van de ontstekingsduur is over- of
onderschreden. (Optioneel SAFI)

Ontstekingsenergie (optioneel)

De weergegeven ontstekingsenergie is de energie waarmee de bobines worden gevoed. Deze waarde wordt in
het parameterbeheer ingesteld. 100 procent komt overeen met de maximale ontstekingsenergie van het
ontstekingssysteem.

Zelftest ontsteking

Gebruikersrol "Klant" of hoger.

De zelftestfunctie is bedoeld om, bij een stilstaande motor, het ontstekingsspanningsaanbod van de bobines te
testen. Na 10 minuten wordt de zelftest automatisch gedeactiveerd.

Nadat u op de button [Start] heeft gedrukt, volgt er een waarschuwing dat een spoelstart zal plaatsvinden en
de motor daardoor zal draaien.

Vervolgens wordt een statusmelding getoond:

De volgende statussen worden doorlopen:

Voorbereiding smering actief
Voorbereiding starter Aan
Voorbereiding
Zelftest loopt

De procedure kan op elk gewenst moment worden onderbroken door op de button [Stop] te drukken.

Ontstekingsspanning maximum

De checkbox [Ignition voltage maximum] is alleen toegankelijk wanneer de ontstekingszelftest is
ingeschakeld. Indien de checkbox is geactiveerd, worden in plaats van de actuele ontstekingsspanningen de
desbetreffende maximale waarden getoond.

 Balkdiagram voor individuele cilinderweergave

Door de desbetreffende regel te selecteren  (blauwe achtergrond) kan worden geselecteerd welke waarden
in het balkdiagram worden weergegeven.
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[Voltage] Ontstekingsspanning Indien de bovenste of onderste grens wordt overschreden,
verandert de balk telkens van kleur.

[Timing point] Ontstekingstijdstip De weergegeven waarden komen overeen met de krukhoek van het
bovenste dode punt.

[HW failure rate] Hardware foutfrequentie. Weergave van het aantal malen dat tijdens de tien laatste
motorcycli geen ontstekingsvonk werd gegeneerd. (Optioneel SAFI)

[Duration failure
rate]

Ontstekingsduur foutfrequentie. Weergave van het aantal malen dat tijdens de tien
laatste motorcycli de toegestane tolerantie van de ontstekingsduur is over- of
onderschreden. (Optioneel SAFI)

Misfire-frequentie

De misfire-frequentie is een geïntegreerde waarde van de daadwerkelijk getelde misfirings en wordt als
percentage weergegeven.

8.28 CYL – klopsignalen
In dit beeldscherm worden de klopsignalen (klopintegrator, klopgeluid, mechanisch geluid) en de
ontstekingstijdstippen weergegeven. Het beeldscherm wordt alleen weergegeven wanneer de parameter
[Engine/Engine data/KLS98] of [Engine/SAFI/Knocking] is geactiveerd.

 Weergave minimum [Min], maximum [Max] en gemiddelde waarde [Avg]

[Knock integrator] Klopintegrator
[Knock noise] Klopgeluid
[Mechanical noise] Mechanisch geluid
[Ignition timing point] Ontstekingstijdstip
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Balkdiagram voor individuele cilinderweergave

Door de desbetreffende regel te selecteren  (blauwe achtergrond) kan worden geselecteerd welke waarden
in het balkdiagram worden weergegeven.

Klopintegrator [Knock integrator]:

De klopsterkte wordt berekend op basis van het geïntegreerde signaal van het klopgeluid en wordt als absoluut
percentage weergegeven.

Indien de parameter OT-reductie begin wordt bereikt, zal de klopregeling het ontstekingstijdstip in de richting
‘later’ verstellen. Indien de grenswaarde Vermogensreductie begin wordt bereikt, wordt het vermogen
gereduceerd. Indien, ondanks de verstelling van het ontstekingstijdstip, een waarde van 100 procent voor de
klopsterkte wordt bereikt, wordt de motor uitgeschakeld. Bovendien wordt, indien de installatiebesturing
hiervoor is uitgerust, de laadtemperatuur verlaagd.

Klopgeluid:

Het klopgeluid komt overeen met het daadwerkelijke verbrandingsgeluid in een bepaald krukhoekvenster. Het
wordt absoluut in millivolt weergegeven. Indien de parameter Grenswaarde kloppen wordt overschreden,
detecteert de motorregeling het klopgeluid als daadwerkelijk kloppen.

Ontstekingstijdstip:

De ontstekingstijdstippen worden relatief als afwijking ten opzichte van het globale ontstekingstijdstip getoond.

Mechanisch geluid:

Het mechanisch geluid wordt gemeten met behulp van de klopsensoren van de KLS98/SAFI. Het daarbij
gemeten signaal wordt toegekend aan een bepaalde krukashoek waarbij mechanische geluiden kunnen
optreden.

De waarden worden absoluut in millivolt weergegeven. Indien vanaf halve last de waarde van de parameter
Grenswaarde meetsignaalstoring wordt onderschreden, wordt een desbetreffende waarschuwing
(Meetsignaalstoring klopsensor) gegenereerd in het alarmmanagement-systeem. Indien 50 procent van alle
meetsignalen uitvallen, wordt eveneens een uitschakelende storing vanwege KLS98/SAFI gegenereerd.

Wordt de parameter Grenswaarde mechanisch geluid overschreden, wordt een uitschakelende storing
(klepgeluid maximum) gegenereerd in het alarmmanagementsysteem. Als mogelijke oorzaken kunnen bijv. een
overmatige klepspeling, een klepveerbreuk, lagerschade etc. worden genoemd.

8.29 CYL - DMR
Deze afbeelding geeft de signalen van de op de DMR-druk gebaseerde motorregeling (klopintegrator,
klopsignaal, IMEP, P max, AI) en de ontstekingstijdstippen weer. Het beeld is alleen zichtbaar, indien de
parameter [Engine/SAFI/DMR] is geactiveerd.
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 Weergave minimum [Min], maximum [Max] en gemiddelde [Avg]

[Knock intensity] Klopintegrator
[Ignition timing point] Ontstekingstijdstip
[Knock signal] Klopsignaal
[IMEP] Geïnduceerde gemiddelde druk
[P max] Cilinderpiekdruk
AI Zwaartepuntpositie van de verbranding

 Balkdiagram voor individuele cilinderweergave

Door de desbetreffende regel te selecteren  (blauwe achtergrond) kan worden geselecteerd welke waarden
in het balkdiagram worden weergegeven.

Klopintegrator [Knock integrator]:
De klopsterkte wordt berekend op basis van het geïntegreerde signaal van het klopgeluid en wordt als absoluut
percentage weergegeven.
Indien de parameter OT-reductie begin wordt bereikt, zal de klopregeling het ontstekingstijdstip in de richting
‘later’ verstellen. Indien de grenswaarde Vermogensreductie begin wordt bereikt, wordt het vermogen
gereduceerd. Indien, ondanks de verstelling van het ontstekingstijdstip, een waarde van 100 procent voor de
klopsterkte wordt bereikt, wordt de motor uitgeschakeld. Bovendien wordt, indien de installatiebesturing
hiervoor is uitgerust, de laadtemperatuur verlaagd.

Ontstekingstijdstip:
De ontstekingstijdstippen worden absoluut weergegeven in graden krukhoek vóór het bovenste dode punt.
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Klopsignaal:
Het klopsignaal komt overeen met het daadwerkelijke verbrandingsgeluid in een bepaald krukhoekvenster en
wordt absoluut weergegeven als harmonische trilling in millibar. Indien de parameter Grenswaarde kloppen
wordt overschreden, detecteert de motorregeling het klopsignaal als daadwerkelijk kloppen.

IMEP:
De geïnduceerde gemiddelde druk wordt berekend op basis van het cilinderdruksignaal en als absolute waarde
in bar weergegeven.

P max:
De cilinderpiekdruk wordt berekend op basis van het cilinderdruksignaal en als absolute waarde in bar
weergegeven.

AI:
De zwaartepuntpositie van de verbranding wordt geanalyseerd op basis van het cilinderdruksignaal en
beschrijft de positie van de verbranding in graden krukhoek vóór het bovenste dode punt.

8.30 CYL - PI
Deze afbeelding toont de signalen van de Port Injection (PI) (openingsduur, druk 49° vóór BDP, close current-
gradiënt). Het beeld is alleen zichtbaar, indien de parameter [Engine/SAFI/PI] is geactiveerd.

Weergave minimum [Min], maximum [Max] en gemiddelde [Avg]

[Duration opening] Openingsduur
[Pressure 49° before TDC] Druk 49° vóór BDP
[Close current gradient] Geslot. Detectie I-graad.

Balkdiagram voor individuele cilinderweergave
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Door de desbetreffende regel te selecteren  (blauwe achtergrond) kan worden geselecteerd welke waarden
in het balkdiagram worden weergegeven.

Openingsduur:
Geeft de openingsduur van de Port-Injection-kleppen in graden krukhoek weer.

Druk 49° vóór BDP:
Geeft de druk in de cilinder 49 graden vóór het bovenste dode punt weer als absolute waarde in bar.

Geslot. Detectie I-graad.:

Geeft de ruwe meetwaarde weer van de detectie 'PI-klep Gesloten'. Deze geeft de inductiviteit van de klep
weer. Als deze meting in de laatste 10 s te veel verandert, geeft dit aan dat ofwel de elektronica van de PI-
driver of de PI-klep beschadigd is, ofwel de klep vastzit of vervuild is met vreemde deeltjes.

PI – balancer

De PI-optimizer optimaliseert de cilinders onderling. Met dit controlevenster kan bij inbedrijfstelling en na
wijzigingen aan de hardware de onderling regeling van de cilinders worden geoptimaliseerd. De buttons
(optimizer inbedrijfstelling, handmatige trigger, karakteristiek diagram wissen) worden pas geactiveerd vanaf
de gebruikersrol 'Servicepartner'. De controlelampen geven de toestand van de PI-optimizer weer.

[Optimization required] Optimalisatie aangevraagd
[Steady state reached] Stabiele toestand bereikt
[Calibration in progress] Kalibratie loopt
[Closed loop compensator] Compensatieregeling

Optimalisatie aangevraagd:
Geeft weer of een nieuwe inregeling eventueel mogelijk is.

Stabiele toestand bereikt:
Geeft weer of een stabiel motorbedrijf is bereikt en of aan de voorwaarden voor een eventuele inregeling is
voldaan.

Kalibratie loopt:
Geeft weer wanneer de motor zich in de kalibreerfase bevindt.

Compensatieregeling:
Geeft weer of de regeling voor de cilinderoptimalisatie actief is.

 SAFI PI-zelftest

De button is alleen voor gebruikersrol 'Servicepartner' zichtbaar en actief, als de bedrijfskeuzeschakelaar op
Stop staat en het toerental lager dan 50 omwentelingen is.

De functie dient ter controle van het correct functioneren van de Poort-Injectie (PI)-kleppen. De test controleert
of:

• de voedingsspanning aanwezig is

• de klep kan worden aangestuurd (de klep wordt bij deze test echter niet fysiek geopend)

Het correct functioneren is een feit wanneer de waarde van de 'Geslot. detectie I-graad.' na activering van de
zelftest, waarden van ca. -90 tot -150 (BR9 Hörbiger-PI-kleppen) resp. -200 tot -250 (BR Woodward-PI-kleppen)
weergeeft.

8.31 CYL - hoofd-/drijfstanglager
Dit beeldscherm geeft de temperaturen van de hoofd- en drijfstanglagers weer. Dit beeldscherm is alleen voor
modelreeks 9 zichtbaar.
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 Weergave minimum [Min], maximum [Max] en gemiddelde [Avg]

[Main bearing] Hoofdlagertemperatuur
[Conrod bearing] Drijfstanglagertemperatuur
[Conrod bear. signal intensity] Signaalsterkte draadloze drijfstanglagersensor

 Balkdiagram voor individuele cilinderweergave

[Main bearing] and
[Conrod bearing]

Moet bij alle lagers binnen een vergelijkbaar bereik liggen. Een sterke afwijking van een
lager ten opzichte van het gemiddelde van de andere lagers evenals een overschrijding
van de maximumwaarde duiden op lagerschade en resulteren in een uitschakeling.

[Conrod bear. signal
intensity]

Wordt telkens bepaald bij motorstart bij het bereiken van 1000 omw/min evenals bij
uitschakeling. Deze waarden moeten altijd ongeveer bij 50% liggen. Een sterke afwijking
hiervan duidt erop dat ofwel de sensor opnieuw moet worden gekalibreerd, de
sensoruitlijning resp. de bekabeling moet worden gecontroleerd of dat de sensor een
intern defect vertoont en moet worden vervangen.

Door de desbetreffende regel te selecteren  (blauwe achtergrond) kan worden geselecteerd welke waarden
in het balkdiagram worden weergegeven.

 Drijfstanglagertemperatuur kalibratie
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Bij elke sensorvervanging, bij elke aanpassing van de sensoruitlijning ten opzichte van de antenne, bij te lage
waarden van de sensor-signaalsterkte evenals bij sporadische signaalverliezen is het noodzakelijk om de
sensor opnieuw te kalibreren. Dit moet bij stilstaande motor gebeuren. Hiertoe wordt de sensor met de

motordraaivoorziening exact vóór de antenne gedraaid. Vervolgens wordt in het veld  de betreffende
cilinder geselecteerd. Door ‘Start’ te selecteren wordt de kalibratie gestart. Het kalibereren van alle cilinders
(cilinderselectie = 0) is niet mogelijk bij motorstilstand.

In enkele gevallen kan het nodig zijn om sensoren tijdens het motorbedrijf te kalibreren, omdat sommige
materialen vanwege de hogere temperaturen uitzetten, waardoor er sprake is van veranderde afstanden.

Omdat tijdens de kalibratie geen temperatuurgegevens worden verzonden, is kalibratie tijdens motorbedrijf
een procedure die zeer nauw luistert. Deze mag alleen bij deellast plaatsvinden en alleen wanneer alle
temperaturen stabiel zijn en er geen sprake is van opvallende afwijkingen. Kalibratie van afzonderlijke cilinders
heeft de voorkeur boven kalibratie van alle cilinders (cilinderselectie = 0). Indien de kalibratieprocedure te lang
duurt, kan dit resulteren in een ongewenste motoruitschakeling. In dit geval dient de betreffende sensor bij
motorstilstand opnieuw te worden gekalibreerd, voordat er een nieuwe start plaatsvindt.

8.32 CYL - Mechanische bewaking
In dit beeldscherm worden de volgende meetwaarden voor de mechanische bewaking van de motor
weergegeven: sluitgeluid uitlaat- en inlaatklep, sluittijdstip van inlaat- en uitlaatklep (gebruikersrol 'Testbank
uitgebreid') en het mechanische geluid. Het beeld wordt alleen weergegeven als parameter 12118 [Engine/
SAFI/Knocking] is ingesteld en als SAFI2 op de motor is geïnstalleerd.

 Weergave minimum [Min], maximum [Max] en gemiddelde [Avg]
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[Out. Valve closure noise] Sluitgeluid uitlaatklep
[In. valve closure noise] Sluitgeluid inlaatklep
[Out. Valve closure timing] Sluittijdstip uitlaatklep (gebruikersrol 'Testbank

uitgebreid')
[In. Valve closure timing] Sluittijdstip inlaatklep (gebruikersrol 'Testbank

uitgebreid')
[Mechanical noise] Mechanisch geluid

Balkdiagram voor individuele cilinderweergave

Door de desbetreffende regel te selecteren  (blauwe achtergrond) kan worden geselecteerd welke waarden
in het balkdiagram worden weergegeven.

Klepspeling ingesteld

Invoer vanaf gebruikersrol 'Klant uitgebreid' mogelijk.

Telkens wanneer de klepspeling op de nominale waarde wordt teruggezet, moet de betreffende checkbox
worden geactiveerd. Als de klepspeling van alle kleppen op de nominale waarde wordt ingesteld, kan de
checkbox [Cyl. all] worden geactiveerd.

[Out. valve closure noise] - Sluitgeluid uitlaatklep

Het geluid bij het sluiten van de uitlaatklep wordt gemeten met de klopsensoren van de SAFI2. Er wordt een
bepaald krukas-hoekbereik van het signaal van de klopsensoren geanalyseerd, waarbinnen de sluitgebeurtenis
van de uitgangsklep zich waarschijnlijk zal voordoen.

Het display toont absolute waarden in millivolt van de maximale amplitude gemeten over dit krukashoekbereik.

Als het geluid bij het sluiten van de uitlaatklep de grenswaarde (14316) voor het geluid bij het sluiten van de
uitlaatklep gedurende meer dan 3 seconden overschrijdt, wordt in het alarmmanagementsysteem het alarm
2334 (geluid van de uitlaatklep maximaal) gegenereerd. Samen met dit alarm wordt melding 9027 (geluid van
de uitlaatklep maximaal) gegenereerd in het alarmmanagementsysteem, dat het cilindernummer bevat dat de
activering heeft veroorzaakt. Mogelijke oorzaken zijn een te grote klepspeling, een gebroken klepveer, enz.

[In. valve closure noise] - Sluitgeluid inlaatklep

Het geluid bij het sluiten van de inlaatklep wordt gemeten met de klopsensoren van de SAFI2. Er wordt een
bepaald krukashoekbereik van het signaal van de klopsensoren geanalyseerd, waarbinnen het sluiten van de
inlaatklep zich waarschijnlijk zal voordoen.

Het display toont absolute waarden in millivolt van de maximale amplitude gemeten over dit krukashoekbereik.

Als het sluitgeluid van de inlaatklep de grenswaarde (14317) voor het geluid bij het sluiten van de inlaatklep
gedurende meer dan 3 seconden overschrijdt, wordt in het alarmmanagementsysteem het alarm 2335 (geluid
van de uitlaatklep maximaal) gegenereerd. Samen met dit alarm wordt melding 9028 (geluid van de inlaatklep
maximaal) gegenereerd in het alarmmanagementsysteem, dat het cilindernummer bevat dat de activering
heeft veroorzaakt. Mogelijke oorzaken zijn een te grote klepspeling, een gebroken klepveer, enz.

[Out. Valve closure timing] - Sluittijdstip uitlaatklep

Alleen zichtbaar vanaf gebruikersrol 45 ('Testbank uitgebreid').

Het geluid bij het sluiten van de uitlaatklep wordt gemeten met de klopsensoren van de SAFI2. Er wordt een
bepaald krukas-hoekbereik van het signaal van de klopsensoren geanalyseerd, waarbinnen de sluitgebeurtenis
van de uitgangsklep zich waarschijnlijk zal voordoen.

Het display toont absolute waarden in de krukashoekgraad van de tijd dat de uitlaatkleppen sluiten. De
ontwikkeling van de sluittijd van de uitlaatklep kan informatie geven over de resterende speling van de
uitlaatklep.

[In. Valve closure timing] - Sluittijdstip inlaatklep

Alleen zichtbaar vanaf gebruikersniveau 45 ('Testbank uitgebreid').
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Het geluid bij het sluiten van de inlaatklep wordt gemeten met de klopsensoren van de SAFI2. Er wordt een
bepaald krukashoekbereik van het signaal van de klopsensoren geanalyseerd, waarbinnen het sluiten van de
inlaatklep zich waarschijnlijk zal voordoen.

Het display toont absolute waarden in de krukashoekgraden van de tijd dat de inlaatkleppen sluiten. De
ontwikkeling van de sluittijd van de inlaatklep kan informatie geven over de resterende speling van de
inlaatklep.

[Mechanical noise] Mechanisch geluid

Het mechanische geluid wordt gemeten met de klopsensoren van de KLS98 / SAFI / SAFI / SAFI2. Er wordt een
specifiek krukashoekbereik van het signaal van de klopsensoren geanalyseerd.

Het display toont absolute waarden in millivolt van de maximale amplitude gemeten over dit krukashoekbereik.
Als bij halve last een waarde kleiner dan [grenswaarde meetsignaalstoring] niet wordt bereikt, wordt in het
alarmmanagementsysteem een overeenkomstige waarschuwing (meetsignaalstoring klopsensor)
gegenereerd. Als 50% van alle meetsignalen uitvalt, wordt de motor vanwege het uitvallen door KLS98 / SAFI /
SAFI / SAFI2 uitgeschakeld.

Als het mechanische geluid de parameter 12073 [grenswaarde mechanisch geluid] gedurende meer dan 2,5
seconden overschrijdt, wordt in het alarmmanagementsysteem alarm 3341 (maximum mechanisch geluid)
gegenereerd. Samen met dit alarm wordt melding 3281 (maximum mechanisch geluid cilinder maximum)
gegenereerd in het alarmmanagementsysteem, dat het cilindernummer bevat dat de activering heeft
veroorzaakt. Mogelijke oorzaken zijn een te grote klepspeling, een gebroken klepveer, zuigerslijtage enz.

8.33 CYL - RKS
Dit scherm toont het Redundante Knocking Systeem (RKS) met de cilinderspecifieke meetwaarden, klopsignaal
absoluut en relatief, en verschillende statussen. Het scherm is optioneel en is zichtbaar vanuit de gebruikersrol
‘Servicemonteur’.
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 Weergave minimum [Min], maximum [Max] en gemiddelde waarde [Avg]

[Knocking abs.] Klopsignaal absoluut
[Knocking rel.] Klopsignaal relatief

Balkdiagram voor individuele cilinderweergave

Het RKS-systeem zendt een relatief en een absoluut klopsignaal uit, afhankelijk van de interne configuratie
wordt één van hen gebruikt voor de regeling. In de defaultconfiguratie is dit het relatieve klopsignaal.

RKS Status bank A en B

De status van beide banken van het RKS-systeem wordt hier weergegeven. Of een systeem in gebruik/actief is,
hangt af van de vraag of het vanaf de motorstart in bedrijf is geweest en of er geen fouten zijn opgetreden.

[In use] Actief/inactief weergave
[Operating] In bedrijf
[CAN - connection] CAN-verbinding
[Crank pickup] Crank pickup
[Cam pickup] Cam pickup
[Engine load signal] Motorlastsignaal
[High knock] Sterk kloppen

Modus actief/waarnemer

Beide modussen:

De signalen worden geanalyseerd / geregistreerd (Diane Trend, ECBMem, ....).

Waarnemermodus:

Geen invloed op de motorbesturing.

Actieve modus:

De RKS-regeling grijpt in bij: een fout in de cilinderdruksensor, vermogensvermindering (door kloppen) of bij
sterk kloppen (gedetecteerd door RKS).

De klopintegrator wordt nu via RKS-klopsensoren beladen en ontladen.

Poortinjectiekleppen worden aangestuurd via het kenveld en de uitlaatgastemperaturen.

Klopsensor status

De klopsensorstatus geeft aan welke cilinders door het RKS-systeem worden geregeld en waarom.

[RKS active (PBC failure)] RKS actief (PBC-fout)
[RKS active (Power reduction)] RKS actief (vermogensreductie)
[RKS active (High Knock)] RKS actief (sterk kloppen)
[Sensor failure] Sensorfout

8.34 EXH – Uitlaatgastemperaturen
In dit beeldscherm worden de temperaturen van de afzonderlijke cilinders in een balkdiagram en als numerieke
waarde weergegeven. Afhankelijk van de uitvoering van de installatie kunnen bijvoorbeeld ook de
temperaturen van de afgassenketel en de katalysator worden weergegeven.



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Copyrightverklaring van INNIO: VERTROUWELIJK! Op het gebruik of publiceren van de gegevens op deze pagina zijn de beperkingen van toepassing zoals vermeld in de instructie op het voorblad of
op de eerste pagina.

 Cilinderuitlaatgastemperaturen

De uitlaatgastemperaturen van de afzonderlijke cilinders worden in een staafdiagram en als numerieke
waarde weergegeven.

Het balkdiagram kan tussen een absolute [Abs.] weergave en een relatieve [Rel.] weergave van de
uitlaatgastemperaturen worden overgeschakeld. Bij de relatieve weergave kan de afwijking ten opzichte van
de gemiddelde waarde worden afgelezen. Daarnaast kan in de relatieve weergave een bovenste en onderste
grenswaarde voor de maximaal toelaatbare afwijking ten opzichte van de gemiddelde waarde worden
weergegeven. Indien de bovenste grenswaarde door één van de cilinders wordt overschreden, zal de kleur van
de desbetreffende balk veranderen van blauw in oranje. Indien de onderste grenswaarde door één van de
cilinders wordt onderschreden, zal de kleur van de desbetreffende balk veranderen van blauw in oranje.

[Avg] Cilinderuitlaatgastemperatuur gemiddelde waarde
[Max] Cilinderuitlaatgastemperatuur maximum
[Min] Cilinderuitlaatgastemperatuur minimum

 Turbocompressor inlaattemperatuur (optioneel)

 Turbocompressor uitlaattemperatuur Bank A en B (optioneel)

 Katalysator (optioneel)

Weergave van de in- en uitlaattemperatuur van de katalysator en de katalysatortemperatuur zelf.

 Afgassenketel (optioneel)
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Weergave van de pijpplaattemperatuur en de uitlaattemperatuur van de afgassenketel.

 Afgassenketel 2 (optioneel)

Weergave van de inlaat- en uitlaattemperatuur van afgassenketel 2.

 Uitlaatgasspoeling (optioneel)

Weergave van de spoelluchtklep [Flap] en de spoelluchtventilator [Ventilation fan]. Wanneer de
bedrijfskeuzeschakelaar op "Uit" of "Hand" staat, kan de uitlaatgasspoeling worden gestart resp. gestopt
(Userlevel "Servicemonteur").

 Stikstofspoeling (optioneel)

Wanneer de bedrijfskeuzeschakelaar op "Spoelen" staat, kan de N2-spoeling worden gestart resp. gestopt
(Userlevel "Servicemonteur").

 Turbocompressor toerental (optioneel)

[Speed turbo charger HP A] Hogedruk-turbocompressortoerental Bank A
[Speed turbo charger HP B] Hogedruk-turbocompressortoerental Bank B
[Speed turbo charger LP A] Lagedruk-turbocompressortoerental Bank A
[Speed turbo charger LP B] Lagedruk-turbocompressortoerental Bank B

 Katalysator vervangen (optioneel)

Teller moet na vervanging van de katalysator op nul worden gezet.

 Temperatuur vóór uitlaatgas-spoelluchtklep (optioneel)

 Vochtigheid uitlaatgas (berekend) en NOx-sensoren (gecorrigeerd tot droog uitlaatgas) (optioneel vanaf
gebruikersrol 'Klant uitgebreid')

Afhankelijk van de parameter 14067 NOx-ssensorconfiguratie worden de vochtigheid van het uitlaatgas en de
desbetreffende sensorgegevens weergegeven

8.35 EXH - SCR
Deze afbeelding geeft een overzicht van alle relevante meetwaarden en klepstellingen van de SCR/OXI-
uitlaatgas-nabehandeling. Via parameterinstellingen kunnen verschillend opties (zie onderstaand) geactiveerd
resp. gedeactiveerd worden, waardoor ook het overzichtsscherm wordt aangepast.
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 Activering van de handmatige bedrijfsmodus (vanaf autorisatieniveau 'Servicemonteur'), daarmee worden
alle handmatige bedieningselementen in het SCR-beeldscherm geactiveerd (niet in het beeldscherm
weergegeven) en handmatige invoer wordt mogelijk gemaakt - voor details zie 'Algemene functiebeschrijving'

 Ureumtank met vloeistofniveau-indicator – minimum (rood)

 Ureumtoevoerpomp (bij gebruik van doseerkleppen en activering per parameter); in de handmatige modus
verschijnen extra schakelelementen waarmee de pomp in- en uitgeschakeld kan worden

 Weergave van de ureumdruk vóór dosering (bij gebruik van doseerkleppen)

 Doseerklep of doseerpomp (selectie via parameters, indien de doseerklep niet wordt geselecteerd, wordt de
doseerpomp weergegeven)

 Weergave van het klep- en pomp-stelsignaal (0-100%), dit wordt in de handmatige modus het invoerveld,
handmatige ingesteld stelsignaal: Pomp in l/u, alsmede klep in %.

 Overbodige doseerklep en doseerpomp, selectie via parameters; in de handmatige modus verschijnt hier
een schakelmogelijkheid tussen de kleppen/pompen. Bij blokkering van een klep wordt dit ook op het
beeldscherm met een bedienknop weergegeven.

 Weergave ureumdruk na dosering

 Weergave actuele ureumstroom

 Weergave opgetelde ureumhoeveelheid (te resetten vanaf klantniveau)

 Persluchtcompressor en magneetklep voor perslucht; in de handmatige modus kunnen de compressor en
het ventiel in-/uitgeschakeld worden.

 Weergave luchttoevoerdruk

 Drie-/tweewegklep (ureum/lucht) voor het doorspoelen van de doseerlans en doseerleiding naar de
injector, actuele schakelpositie (lucht/ureum/gesloten) wordt weergegeven. Bij blokkade wordt de klep rood.
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 Weergave van berekende uitlaatgasvolumestroom (zichtbaar vanaf autorisatieniveau 'Servicemonteur')

 Weergave uitlaatgastemperatuur bij motoruitlaat (indien aanwezig)

 Weergave NOx-meting bij motoruitlaat (indien aanwezig, activering via parameters)

 Weergave uitlaatgastemperatuur bij de inlaat van de katalysator

 Weergave uitlaatgasdruk bij de inlaat van de katalysator

 Weergave uitlaatgastemperatuur bij de uitlaat van de katalysator

 Weergave uitlaatgasdruk bij de uitlaat van de katalysator

 Weergave berekende verschildruk via katalysator (SCR+OXI)

 Weergave van berekende gemiddelde katalysatortemperatuur (zichtbaar vanaf autorisatieniveau
'Servicemonteur')

 Weergave NOx-sensor bij de uitlaat van de katalysator (indien aanwezig en via parameters geactiveerd)

 Weergave tijdelijke gemiddelde waarden voor NOx en indien aanwezig CO; de tijdbasis (middelingstijd) kan
via een parameter worden gewijzigd. Opmerking: Na het verstrijken van de start-up-timer (parameter) na de
start van de ureumdosering, die het opstarten van het systeem vooral na een koude start mogelijk maakt,
worden de gemiddelden van de emissies gereset, en vervolgens wordt de emissiebewaking gestart (functie kan
in het parametermenu worden geactiveerd/gedeactiveerd).

Optie voor interne meetgasanalyse met 2 emissiemeetlijnen:

Meetlijn 1: Meting ná OXI, met optionele handmatige omschakeling naar ruw gas (motor-uitlaat)

Meetlijn 2: Meting vóór OXI (tussen SCR en OXI)

 Klepstelling meetgaspositie: Schoongas / ruwgas (activering via parameters); in de handmatige modus kan
de klep worden geschakeld.

 Klepstelling luchtspoeling meetlijn 1: Meetgas (uitlaatgas) / lucht; in de handmatige modus kan de klep
worden geschakeld. De lucht wordt voor de nulpuntkalibratie gebruikt.

 Klepstelling luchtspoeling meetlijn 2: Meetgas (uitlaatgas) / lucht; in de handmatige modus kan de klep
worden geschakeld. De lucht wordt voor de nulpuntkalibratie gebruikt.

 Meetgaskoeler voor gasdroging voor beide meetlijnen, bij fouten (te hoge temperatuur) wordt de koeler
rood. Bij de meetgaskoeler bevinden zich ook automatische condensaatpompen om het ontstane condensaat
weg te sluizen.

 Gaspomp voor meetlijn 1; in de handmatige modus kan de pomp gestart of gestopt worden.

 Gaspomp voor meetlijn 2; in de handmatige modus kan de pomp gestart of gestopt worden.

 Kalibreergasklep voor meetlijn 1 (indien aanwezig en per parameter geactiveerd); in de handmatige modus
kan de kalibreergasklep geactiveerd worden om een controle van de meetcellen van meetlijn 1 met
kalibreergas uit te voeren.

 Kalibreergasklep voor meetlijn 2 (indien aanwezig en per parameter geactiveerd); in de handmatige modus
kan de kalibreergasklep geactiveerd worden om een controle van de meetcellen van meetlijn 1 met
kalibreergas uit te voeren.

 Overzicht van de actuele meetwaarden van de aanwezige meetcellen voor meetlijn 1, deze kunnen via
parameters afzonderlijk geactiveerd en geschaald worden. Voor meetlijn 1 kunnen tot 4 meetcellen (NO, NO2,
CO en O2) worden geactiveerd. Aanvullend wordt voor NO, NO2 en CO ook nog de nulpuntafwijking (offset)
weergegeven, die voor iedere meetcel bij iedere spoeling met schone lucht opnieuw wordt bepaald. Voor O2
wordt geen nulpuntcorrectie uitgevoerd.
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 Overzicht van de actuele meetwaarden van de aanwezige meetcellen voor meetlijn 2, deze kunnen via
parameters afzonderlijk geactiveerd en geschaald worden. Voor meetlijn 2 kunnen tot 2 meetcellen (NO, NO2)
worden geactiveerd. Aanvullend wordt ook nog de nulpuntafwijking (offset) weergegeven, die voor iedere
meetcel bij iedere spoeling met schone lucht opnieuw wordt bepaald.

 Extra overzicht van enkele statustoestanden (zichtbaar voor 'Klant uitgebreid'):

• NH3-slip: Weergave dat een NH3-slipcorrectie wordt uitgevoerd, omdat het algoritme een NH3-slip heeft
gedetecteerd (zie TA 1511-0072)

• Steady state: Weergave dat het systeem zich in stabiel bedrijf (motorlast stabiel en katalysatortemperatuur
stabiel) bevindt.

• Line 1 Ready: Weergave, dat meetlijn 1 klaar is voor meting en meetwaarden levert

• Line 2 Ready: Weergave, dat meetlijn 2 klaar is voor meting en meetwaarden levert

Optioneel voor een externe emissiemeting:

 Overzicht van de meetwaarden van een externe emissiemeting, deze kunnen per parameter worden
geactiveerd, indien een externe meting aanwezig is.

Optie voor interne meetgasanalyse met slechts een emissiemeetlijn:

Meetlijn 1: Meting ná-OXI, met omschakeling naar vóór-OXI. De opbouw is vergelijkbaar zoals onder 'interne
meetgasanalyse met 2 emissiemeetlijnen' beschreven, echter met een extra klep (zie onderstaande afbeelding)

 Klepstelling meetgaspositie: ná-/vóór-OXI; in de handmatige modus kan de klep worden geschakeld.
Standaard wordt ná-OXI gemeten, voor een NH3-slipcontrole wordt automatisch naar vóór-OXI geschakeld

Algemene functiebeschrijving SCR

Handmatig / automatisch bedrijf [Man / Aut] (vanaf autorisatieniveau 'Servicemonteur' wijzigbaar)

In de visualisatie kan worden geschakeld tussen automatisch en handmatig SCR-bedrijf. In automatisch bedrijf
worden alle pompen en kleppen volgens een automatische procedure aangestuurd en is in het regelbedrijf
geen gebruikersinvoer vereist. In handmatig bedrijf echter verschijnen in het SCR-beeldscherm extra schakel-
en invoerelementen, daardoor kunnen alle kleppen en pompen onafhankelijk van welke toestandsvariabele
dan ook handmatig worden geschakeld en kunnen proceswaarden worden ingesteld. De enige uitzondering
hierop is dat, indien het ruststroomcircuit onderbroken is, handmatige invoer om veiligheidsredenen geen
effect heeft en alle uitgangen stroomloos worden geschakeld. Indien van automatisch (onafhankelijk van het
motorbedrijf) naar handmatig bedrijf wordt geschakeld, worden alle klepstellingen en gewenste waarden
(uitgangswaarden) overgenomen en niet meer automatisch aangepast. Ook de regelfuncties voor de SCR zijn
in handmatig bedrijf gedeactiveerd en geblokkeerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat ook de ureumdosering
ongeacht de motorlast en/of de uitlaat-NOx-emissie constant wordt gehouden, hetgeen kan resulteren in een
veel te lage of hoge dosering, waardoor uiteindelijk emissiegrenswaarden eventueel niet worden
aangehouden.

Opmerking: Handmatig SCR-bedrijf mag alleen bij direct toezicht worden gebruikt en is alleen aanbevolen voor
onderhouds- en testdoeleinden en voor gebruik door goed geïnstrueerde gebruikers (vanaf de gebruikersrol
'Servicemonteur').

Voor meer informatie over het automatische proces, zie TA 1511-0072.
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8.36 EXH - SCR-regelaar
In het beeldscherm van de SCR-regelaar worden de relevante regelaars weergegeven. Als minimum is altijd
een NOx-regelaar voorhanden en - afhankelijk van het doseersysteem - ook nog een
ureumdoorstroomregelaar. Voor meer informatie over de regelaararchitectuur en instelrichtlijnen, zie TA
1511-0072. Als aanvulling hierop wordt een trend van de relevante waarden van de regelaar op het
beeldscherm weergegeven.

 Hier kunnen voor de NOx-regelaar alle relevante parameters (vanaf autorisatieniveau 'Servicemonteur')
worden ingevoerd en kunnen werkelijke en gewenste variabelen worden afgelezen.

Naam Beschrijving
MAN/AUT Omschakeling naar de handmatige regelaar -> veld 'Y+FF' wordt invoerveld, gewenste

doorstroom kan handmatig worden ingesteld. Bij de omschakeling van Aut -> Man
wordt de actuele doorstroomwaarde overgenomen, maar daarna niet meer
automatisch geactualiseerd. Bij een omschakeling van Man -> Aut start de regelaar op
basis van de eerdere instellingen.

W NOx gewenste waarde in ppm
X Actuele werkelijke NOx-waarde in ppm – wordt bevroren, indien bij een interne

emissiemeting een spoeling met schone lucht plaatsvindt.
Y Gewenste doorstroom in l/u uit regelaaruitgang (correctie op voorsturing)
FF Gewenste doorstroom in l/u uit voorsturing (afhankelijk van welke voorsturingsoptie

gekozen werd)
Y+FF Som van regelaaruitgang en voorsturing in l/u – dit komt overeen met de gewenste

doorstroom. Indien een ureumdoorstroomregelaar aanwezig is, komt dit met de
gewenste waarde overeen (W-ureumdoorstroomregelaar)

Y Min Ondergrens voor de regelaaruitgang (negatieve correctie van de voorsturing) in l/u
Y Max Bovengrens voor de regelaaruitgang (positieve correctie van de voorsturing) in l/u
P Versterkingsfactor KP van de PID NOx-regelaar
I Versterkingsfactor KI van de PID NOx-regelaar
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Naam Beschrijving
D Versterkingsfactor KD van de PID NOx-regelaar

 Correctiefactor uit de automatische aanpassing van de voorsturing, indien per parameter geactiveerd. Een
factor 1 betekent geen aanpassing, waarden >1 betekenen een verhoogde voorgestuurde hoeveelheid,
waarden <1 betekenen een lagere voorgestuurde hoeveelheid. Voor meer informatie, zie TA 1511-0072.

 Hier kunnen voor de ureumdoorstroomregelaar alle relevante parameters (vanaf autorisatieniveau
'Servicemonteur') worden ingevoerd en kunnen werkelijke en gewenste variabelen worden afgelezen. De
ureumdoorstroomregelaar wordt bij ongeregelde doseerpompen en bij proportionele doseerkleppen gebruikt.
Bij gebruik van een externe doseerregeling is deze niet actief en wordt ook niet weergegeven.

Naam Beschrijving
MAN/AUT Omschakeling naar de handmatige regelaar -> veld 'Y+FF' wordt invoerveld, klep- en

pompuitgang (in %) kan handmatig worden ingesteld. Bij de omschakeling van Aut ->
Man wordt de actuele procentuele waarde overgenomen, maar daarna niet meer
automatisch geactualiseerd. Bij een omschakeling van Man -> Aut start de regelaar op
basis van de eerdere instellingen.

W Gewenste waarde ureumhoeveelheid in l/u -> Uitgang uit de NOx-regelaar en
handmatige instelling van de gewenste hoeveelheden

X Actuele ureumdoorstroomwaarde in l/u
Y Stelling in % uit regelaaruitgang (correctie op voorsturing)
FF Gewenste stelling in % uit voorsturing (ventiel- of pompkarakteristiek)
Y+FF Som van regelaaruitgang en voorsturing in l/u – dit komt overeen met de uitgang naar

de klep en pomp.
Y Min Ondergrens voor de regelaaruitgang (negatieve correctie van de voorsturing) in %
Y Max Bovengrens voor de regelaaruitgang (positieve correctie van de voorsturing) in %
P Versterkingsfactor KP van de PID-ureumregelaar
I Versterkingsfactor KI van de PID-ureumregelaar
D Versterkingsfactor KD van de PID-ureumregelaar

8.37 EXH - thermoreactor
Dit beeldscherm geeft de thermoreactor (Clair) weer en wordt optioneel getoond/verborgen via de parameter
[Exhaust/Thermal reactor active].
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 Thermoreactorkamer 2 temperatuur 1 en 2
Weergave van de uitlaatgastemperatuur in kamer 2 van de thermoreactor, redundant uitgevoerd.

 Temperatuur thermoreactorkamer
Weergave van de gemiddelde temperatuur in de thermoreactor.

 Weergave gasinjectie actief/inactief
Weergave of er extra ondersteuningsgas (vanuit het gasdrukregelsysteem van de motor of een aparte
gastoevoer) in de thermoreactor wordt gevoerd.

 Weergave van de thermoreactorverwarming actief/inactief en percentageweergave
Geeft weer of de keramische verwarmingselementen actief zijn en in welke lasttoestand zij worden ingezet.

 Thermoreactorkamer 1 Temperatuur 1 en 2
Weergave van de uitlaatgastemperatuur in kamer 1 van de thermoreactor, redundant uitgevoerd.

Kleppostitie
Weergave van de kleppositie en daarmee van de doorstroomrichting van het uitlaatgas door de
thermoreactor. De kleppositie wordt periodiek gewisseld, waardoor de doorstroming in de beide
thermoreactorkamers wordt omgedraaid. Wanneer de klep in de middenpositie staat, is er geen doorstroming
in de thermoreactor.

Bedrijfsurenweergaven voor thermoreactor, gasinjectie en verwarmingselementen
De tellers tonen het actuele aantal bedrijfsuren van de betreffende onderdelen. Bij vervanging van de
onderdelen wordt de teller weer op 0 gezet (mogelijk vanaf gebruikersrol Servicemonteur).
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8.38 EXH - NOx Sensor
Dit scherm toont de status van de NOx-sensoren en wordt optioneel weergegeven met de parameter 14067
[Exhaust/NOx sensor configuration] uit (en uitgebreid vanaf user level 15 'Klant').

Bovendien kan een zelfdiagnosefunctie worden geactiveerd en kunnen de actuele meetwaarden (NOx en O2)
van de sensoren worden weergegeven.

Afhankelijk van de parameter 14067 worden de sensoren aan de motoruitlaat, motoruitlaat bank A,
motoruitlaat bank B en/of KAT-uitlaat weergegeven (zie TA 1530-0300).

Status

[CAN connectivity] De sensor wordt herkend aan de CAN-aansluiting en er worden
waarden ontvangen.

[Countdown] Om de sensor te activeren moet een minimumtemperatuur worden
bereikt. Zodra deze is bereikt, begint een countdown
(verwarmingsfase van de sensor en meetwaardestabilisatie) van
180s totdat het sensorsignaal beschikbaar is.

[Sensor active] De sensor is actief en zendt waarden uit.
[Status NOx - signal] De uitgelezen statusbits (NOx, O2, verwarmingselement,

voedingsspanning) van de sensor worden weergegeven. Als een van
deze rood oplicht, moet de sensor worden vervangen.

[Status O2 - signal]

[Status heater]

[Status power]

[Sensor operating hours] De bedrijfsuren van de sensor worden weergegeven.

Bij 6.000 bedrijfsuren verschijnt een waarschuwing (W9233-W9236)
en moet de sensor zo snel mogelijk worden vervangen.

Zelfdiagnose
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[Activation] Activering van de zelfdiagnose
[Manual Triggering] Handmatige activering (alleen actief als de zelfdiagnose is ingesteld

op actief en de status gelijk is aan ‘OK’ of ‘Error’)
[Status self-diagnosis] Status zelfdiagnose (OK, fout, O2 stabiel afwachten, actief,

afwachten)
[Last self-diagnosis] Weergave van het aantal bedrijfsuren van de motor waarop de

laatste zelfdiagnose van de sensor heeft plaatsgevonden.
[Result self-diagnosis] Resultaatwaarde van de zelfdiagnose in %
[NOx (raw) during self-diagnosis] NOx (ruw) tijdens zelfdiagnose
[O2(raw) during self-diagnosis] O2 (ruw) tijdens zelfdiagnose

Meetwaarden (gecorrigeerd tot droog uitlaatgas)

[NOx] NOx in [ppm]
[NOx @reference oxygen] NOx bij referentiezuurstof in [mg/Nm³]]
[O2] O2 in [Vol-%]

[Exhaust water content (calculated)] Watergehalte in het uitlaatgas (berekend)

8.39 CTR – Installatieregelaar overzicht (optioneel)
Dit beeldscherm geeft een overzicht van alle regelaars van de installatie. Afhankelijk van de configuratie
kunnen naast de vaste regelaars (bijv. retourtemperatuur, retourtemperatuur na koeler,
machinekamertemperatuur, generator cos phi, inlaattemperatuur, laadtemperatuur ventilator en
gascompressor) maximaal acht individuele regelaars geactiveerd zijn.
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 Bedrijfstoestand regelaar actief/inactief

Actieve regelaars worden aangeduid met het symbool  en inactieve regelaars met het symbool .

 Regelaarnummer en regelaarnaam

 Gewenste waarde [W]

 Actuele waarde [X]

 Instelwaarde [Y]

 Balkweergave

De gewenste waarde wordt met een blauwe balk weergegeven, de actuele waarde met een rode balk.

8.40 CTR – installatieregelaar
Dit beeldscherm is bedoeld voor het bewaken van het regelgedrag en voor het overschakelen tussen de
verschillende bedrijfswijzen van de installatieregelaars (interne / externe gewenste waarde, automatisch /
handmatig bedrijf). Andere weergaven resp. invoeren zijn de regelaarparameters, minimum/maximum voor de
instelwaarde resp. gewenste waarde en de Autotune-regelaar. De regelwaarden zijn beschikbaar als
trendweergave.

 Ingangsgrootheden

[W] Gewenste waarde. Invoer is uitsluitend mogelijk tijdens bedrijfswijze "Intern" en vanaf een
desbetreffend Userlevel (default is 'Klant uitgebreid').
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[X] Werkelijke waarde.

 Actieve regelaars worden aangeduid met het symbool  en inactieve regelaars met het

symbool .
[Deviation] Regelafwijking
[AUT/MAN] Met behulp van deze button kan de regelaar worden overgeschakeld tussen "Automatisch"

en "Handmatig" bedrijf. Tijdens handmatig bedrijf kan de instelwaarde [Y] manueel worden
gewijzigd. Het default Userlevel is "Servicemonteur".

[INT/EXT] Met behulp deze button kan de regelaar worden overgeschakeld tussen het gebruik van de
interne en de externe instelwaarde. Het default Userlevel is "Servicemonteur".

[Y] Regelgrootheid. Invoer is uitsluitend mogelijk tijdens bedrijfswijze "Handmatig" en vanaf een
desbetreffend Userlevel (default is "Servicepartner").

 Online Trend

Meetwaarde Weergav
ebereik

Eenheid

[Error value controller x] Regelafwijking -50/50 °C
[Y/OP-Position controller x] Regelgrootheid 0 / 100 %
[Demand auxiliaries], [Operation] Aanvraag eigenbedrijfsvoorzieningen

actief/inactief, Bedrijf Aan/Uit
0/1 -

[X-Current value controller x],

[W-Set value current controller x]

Werkelijke waarde (rood) en actuele
gewenste waarde (blauw)

0 / 120 °C
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 Regelaar parameters

[P component] Proportioneel aandeel
[I component] Integraal-aandeel / nalooptijd
[D component] Differentiaal-aandeel / voorlooptijd

 Instelvariabelen- Begrenzing gewenste waarde

[Y-max] Instelwaardebegrenzing maximum
[Y-min] Instelwaardebegrenzing minimum
[W-max] Begrenzing gewenste waarde maximum
[W-min] Begrenzing gewenste waarde minimum

 Autotuning

De weergave- en invoervelden zijn nodig voor het instellen van de mogelijke tuning-opties en het uitvoeren van
de tuning. Hiervoor is de gebruikersrol 'Klant uitgebreid' noodzakelijk. Tijdens de tuning-procedure worden alle
invoervelden geblokkeerd. In de statusweergave wordt de melding 'Autotuning actief' weergegeven.

[Start] Tuning-procedure starten. De regelaar dient actief te zijn en zich in de automatische modus
te bevinden.

[Cancel] Tuning-procedure beëindigen resp. de vastgestelde parameters afkeuren
[Accept] Vastgestelde parameters overnemen

 Tuning-kwaliteit

[Approximate] Tuning-kwaliteit grof: 1 vibratietest gedurende 3 periodes
[Moderate] Tuning-kwaliteit middel: 2 vibratietests gedurende 4 periodes. Indien de kwaliteit van de

eerste vibratietest OK is, wordt de tuning na de eerste testprocedure beëindigd.
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[Fine] Tuning-kwaliteit fijn: 3 vibratietests gedurende 5 periodes. Indien de kwaliteit van de eerste
vibratietest OK is, wordt de tweede vibratietest overgeslagen en wordt de procedure meteen
met de derde test voortgezet.

 Statusweergave voor autotune-procedure

De indicatie verschijnt zodra de tuning-procedure actief is.De volgende statusindicaties zijn mogelijk:

Autotuning-parameters vastgesteld
Autotuning actief
Ongeldige waarde voor P-aandeel
Ongeldige waarde voor I-aandeel
Ongeldige waarde voor D-aandeel
Y-max is kleiner of gelijk aan Y-min
Fouten bij de berekening van de regelaarparameters
Maximale tijd voor tuning is overschreden
Ongeldige waarde voor verandering regelgrootheid dy-max
Regelaarvariabele ligt buiten toelaatbaar bereik
Verschil tussen W en X te klein voor het starten van de tuning-procedure
Fout bij het bepalen van de stijging van de geregelde variabele
Y-max of Y-min is tijdens de tuning-procedure gewijzigd
Minimale impuls-/pauzeduur is langer dan periodeduur
Periodeduur is korter dan cyclustijd van FuB

 Vastgestelde parameters:

Hier worden de parameters weergegeven die tijdens resp. na beëindiging van de tuning-procedure voor de
regelaar worden gebruikt. De statusregel toont, nadat de vaststelling van de parameters is voltooid, de
volgende tekst: ‘Auto tuning-parameters vastgesteld’. Deze parameters worden vervolgens voor de regelaar
overgenomen door op de toets [Accept] te drukken. Door op de toets [Cancel] te drukken kunnen de
parameters worden afgekeurd. Door op de toets [Cancel] te drukken, zal de regelaar weer met de bestaande
parameters verder werken. Indien de tuning-procedure wordt afgebroken vanwege een error, zal de regelaar
eveneens met de bestaande parameters doorwerken. In de statusregel wordt vervolgens een melding
weergegeven met daarin de oorzaak voor het afbreken.

[P component] Weergave van het vastgestelde proportioneel-aandeel
[I component] Weergave van het vastgestelde integraal-aandeel / nalooptijd
[D component] Weergave van het vastgestelde differentiaal-aandeel / voorlooptijd

Begrenzingen:

Indien de begrenzingen tijdens de tuning-procedure worden over- of onderschreden, wordt de procedure
afgebroken en wordt een desbetreffende melding in de statusregel weergegeven.

[X-min] Invoerveld voor de toegestane minimumwaarde van de regelgrootheid tijdens de tuning-
procedure.

[X-max] Invoerveld voor de toegestane maximumwaarde van de regelgrootheid tijdens de tuning-
procedure.

 De P- en I-aandelen òf de P -, I - en D-aandelen worden bepaald door de betreffende selectievakjes te
kiezen. Indien geen van de selectiemogelijkheden wordt gekozen, wordt alleen het P-aandeel bepaald.
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8.41 BOP - Balance of Plant

In het menu-onderdeel  ‘Balance of Plant’ (OPTIONEEL beschikbaar) worden diverse mechanische circuits in
de vorm van installatieschema's (P&ID’s) weergegeven. Dit biedt een handig overzicht over de actuele situatie
van de installatie, omdat alle beschikbare meetwaarden zoals temperaturen, druk, doorstroomhoeveelheden,
instelsignalen enz. worden gevisualiseerd. De verschillende beeldschermen kunnen via de parameter
[Auxiliaries/BOP] weergegeven of verborgen worden. De installatiebeeldschermen die standaard beschikbaar
zijn, geven de meest voorkomende integratievarianten weer. Vanwege de grote diversiteit aan mechanische
uitvoeringen en gebruikte onderdelen dienen de weergegeven schema's doorgaans aan de feitelijke
installatiesituatie te worden aangepast. Hiervoor kan overeenkomstig de wensen van de klant worden gezorgd
tijdens de ontwerpfase. Vooral bij projecten waarbij de eigenbedrijfsvoorzieningen via DIA.NE XT4 aangestuurd,
bewaakt en geregeld worden, bieden de weergaven van de ‘Balance of Plant’-componenten de gebruiker/
exploitant een beter overzicht van de installatie alsook meer mogelijkheden bij het opsporen en verhelpen van
storingen. De volgende beeldschermen staan standaard ter beschikking: verwarmingscircuit, noodkoelcircuit,
laadkoelcircuit, gasconditionering (hoofdgas), machinekamerventilatie, uitlaatgassysteem. Desgewenst kan de
visualisatie van de installatie projectspecifiek worden uitgebreid.

Verwarmingscircuit
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Retourcircuit

Laadkoelcircuit
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Gasconditionering (hoofdgas)

Machinekamerventilatie
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Uitlaatgas

9 Parameterbeheer

9.1 Algemeen
In het parameterbeheer worden alle instelwaarden voor regelaars, grenswaarden, meetbereiken etc. in
groepen samengevat en in tabelvorm weergegeven. De parameter kunnen binnen de invoergrenzen worden
gewijzigd (ingesteld). Het wijzigen van parameters is dus van invloed op het bedrijf van de motor! De meer dan
2.000 parameter worden overzichtelijk gestructureerd op meerdere niveaus (groepen). Ook staan diverse
filtermogelijkheden resp. zoekfuncties ter beschikking.

De zichtbaarheid en het schrijfrecht zijn afhankelijk van de autorisatierol van de ingelogde gebruiker.
Afhankelijk van de uitrusting van de desbetreffende installatie worden alleen bepaalde parameters en
parametergroepen weergegeven.

De parameterinstellingen worden permanent in het systeem opgeslagen. Deze blijven dus ook bewaard bij het
uitvallen van de spanning.

Door het Exporteren van de parameters naar een bestand kunnen de parameters worden veiliggesteld. Met
behulp van een import kunnen de parameters vervolgens weer in het systeem worden ingelezen.

Naast de directe Edit-mode, waarin de waarde meteen na het invoeren en bevestigen ervan wordt gewijzigd,
beschikt de gebruiker tevens over een zogenaamde "Batch Edit-mode". Daarmee kunnen meerdere
parameters tegelijk worden gewijzigd en dan in een tweede stap worden geactiveerd. In deze uitgebreide Edit-
mode kunnen actuele instellingen ook worden vergeleken met parameters van een bestand of - bij installaties
met meerdere motoren - ook direct met een andere motor.
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 Boomoverzicht parameterstruktuur

De in meerdere niveau's onderverdeelde paramatergroepen worden hier in een boomstructuur weergegeven.
Met "+" wordt de groep opengeklapt en met "-" weer gesloten. Door de gewenste parametergroep te selecteren
(door er op te klikken), wordt deze blauw gemarkeerd en worden de parameters weergeven in het rechter
weergavevenster.

Afhankelijk van de motoruitvoering (motortype, opties) en de gebruikersrol worden alleen bepaalde
parametergroepen getoond, of juist niet.

 Parameter weergavebereik

Hier worden de parameters (nummer, naam, waarde, eenheid) van de geselecteerde groepen weergegeven.
Indien u beschikt over schrijfrechten (gebruikersrol) kunnen de parameterwaarden binnen de grenzen van het
instelbereik worden gewijzigd. Klik daartoe op de desbetreffende waarde en voer de gewijzigde waarde in.



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Copyrightverklaring van INNIO: VERTROUWELIJK! Op het gebruik of publiceren van de gegevens op deze pagina zijn de beperkingen van toepassing zoals vermeld in de instructie op het voorblad
of op de eerste pagina.

Afhankelijk van de motoruitvoering (motortype, opties) en de gebruikersrol worden alleen bepaalde parameter
getoond.

Door met de rechter muisknop te klikken of door langer te drukken op het Touch Screen kan een popup-
scherm worden geactiveerd met daarin extra informatie (grenswaarden, instelhulp, etc.).

 Overschakelen tussen boomstructuur en lijstoverzicht

Bij het selecteren van de eenvoudige lijstweergave worden alle parameters in een lijst weergegeven. In deze
weergave wordt eerst de naam van de groep getoond (<Naam Groep 1> / <Naam Groep 2> /
<Naam Parameter>).

Lijstweergave:
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 Alle elementen van de boomstructuurweergave openklappen

 Alle elementen van de boomstructuurweergave sluiten

 Aanmaken (wijzigen en wissen) van een gebruikersspecifieke parametergroep(* alleen op PC Client)

Met behulp van deze button worden gebruikersspecifieke parametersamenstellingen aangemaakt en op de

server (paneel) of op de lokale computer (PC) opgeslagen. In het navigatiepunt  kunnen deze
parametergroepen dan worden geactiveerd.

In de geopende dialoog worden de gewenste parameters geselecteerd en wordt een naam ingevoerd voor de
parametergroep. Er kunnen zowel afzonderlijke parameters als bestaande groepen worden geselecteerd
(toegevoegd).

Bestaande parametergroepen kunnen met behulp van [Update] worden gewijzigd of met behulp van [Delete]
worden gewist.

 Toevoegen van geselecteerde parameters aan gebruikersspecifieke parametergroep (* alleen op PC
Client)

Met behulp van deze button wordt de geselecteerde parameter toegevoegd aan een bestaande
gebruikersspecifieke parametergroep. Selecteer de gewenste parametergroep in de weergegeven dialoog.
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 Filter- en zoekfunctie

Met behulp van deze button wordt het invoerbereik voor verschillende filtercriteria weergegeven. Er kan op
parameternaam (* alleen op PC Client), meldingsnummer en parameternummer worden gefilterd en/of
gezocht.

Parameternaam:

Weergegeven worden alle parameters die in de parameternaam de ingevoerde zoektekst bevatten.

Meldingsnummer [By message no.]:

Weergegeven worden alle parameters die een relatie hebben met het ingevoerde meldingsnummer.

Parameternummer [By parameter no.]:

Weergegeven wordt de parameter met het ingevoerde parameternummer.

 "Batch Edit-mode" activeren

(voor een beschrijving zie het hoofdstuk "Batch Edit-mode")

 Parameter Export

(voor een beschrijving zie het hoofdstuk "Export/Import")

 Parameter Import

(voor een beschrijving zie het hoofdstuk "Export/Import")

9.2 Parameter Export

Met behulp van deze button  kunnen de parameters naar een bestand (*.pvx) worden geëxporteerd.
Met behulp van deze functie kunnen de parameterinstellingen op een willekeurige plaats veilig in een bestand
worden opgeslagen.

Voor het exporteren verschijnt het onderstaande dialoogvenster.
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[Total parameters] …. aantal parameter dat geëxporteerd wordt.
[Invalid parameters] …. aantal ongeldige parameters die daarom niet geëxporteerd kunnen worden.

Door het openklappen van het bereik (Drop Down) [Invalid parameters] worden
alle ongeldige parameters weergegeven en tevens de reden waarom deze
ongeldig zijn.

[Modul ID] … module ID (7-cijferig motornummer)
[Modul Name] … modulenaam
[Modul Type] … moduletype (motortype)
[Plant Name] … installatienaam
[Order number] … ordernummer (J-nummer)

Met behulp van de button [Export] wordt de export vervolgens geactiveerd en worden de parameters
opgeslagen in het geselecteerde bestand.

Opmerking: Voor bepaalde gebruikers (hogere gebruikersrol) is ook het exporteren van deelhoeveelheden van
parameters mogelijk. Wanneer tijdens de export slechts een deelhoeveelheid (parametergroep) in de
boomstructuur van de parameters is geselecteerd, kunnen deze gebruikers in een dialoog aangeven of
daadwerkelijk alle parameters geëxporteerd moeten worden of uitsluitend de geselecteerde groep.

9.3 Parameter Import

Met behulp van deze button  kunnen de parameters in een bestand (*.pvx) worden geïmporteerd.
Deze functie is bedoeld voor het downloaden van parameters die eerder veilig in een bestand zijn opgeslagen.

Voor het importeren verschijnt het onderstaande dialoogvenster.

De import wordt vervolgens geactiveerd met de button [Import].
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[Total parameters
(Controller)]

…. aantal gewenste parameters op het doelsysteem (controller)

[Parameters that will be
imported]

…. aantal parameter dat geïmporteerd gaat worden. Ontbrekende en ongeldige
paramaters kunnen niet worden geïmporteerd (= benodigde parameters –
ongeldige parameters – ontbrekende parameters)

[Missing parameters
(File)]

…. aantal ontbrekende parameters in het geselecteerde bestand. Door het
openklappen van het bereik (Drop Down) [Missing parameters (file)] worden alle
ontbrekende parameters weergegeven.

Opmerking: Afhankelijk van het autorisatieniveau (gebruikersrol) kunnen de resterende parameters - ondanks
ontbrekende parameters - toch worden geïmporteerd. Parameters die rood gemarkeerd zijn kunnen niet
worden geïmporteerde, geel gemarkeerde parameters kunnen wel worden geïmporteerd.
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[Invalid parameters] …. Aantal parameters dat niet kan worden geïmporteerd, omdat deze om een
bepaalde reden ongeldig zijn. Door het openklappen van het bereik (Drop Down)
[Invalid parameters] worden alle ongeldige parameters weergegeven en tevens
de reden waarom deze ongeldig zijn.

Opmerking: Afhankelijk van het autorisatieniveau (gebruikersrol) kunnen de resterende parameters - ondanks
ongeldige parameters - toch worden geïmporteerd. Zie boven.

Oorzaken voor ongeldige parameters:

[Invalid (Controller) Gegevenslocatie op het besturingssysteem niet aanwezig of verbinding verbroken
(Bad Quality)

[Invalid (File)] Niet-gedefinieerde waarde voor de parameter in het parameterbestand.
[Out of range] Waarde voor de parameter in het parameterbestand valt buiten het invoerbereik

(grenswaarden).
[Parameters that will be
changed on import]

…. Aantal parameters dat door de import zal worden gewijzigd. Door het
openklappen van het bereik (Drop Down) [Parameters that will be changed on
import] worden alle wijzigingen van parameterwaarden weergegeven.
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[Modul ID] … module ID (7-cijferig motornummer)
[Modul Name] … modulenaam
[Modul Type] … moduletype (motortype)
[Plant Name] … installatienaam
[Default Configuration Name] … naam van de visualiseringstoepassing
[Default Configuration Version] … versie van de visualiseringstoepassing
[Order number] … ordernummer (J-nummer)

Opmerking: er wordt telkens informatie getoond over de bron (parameterbestand) en het doel (vontroller,
motor). Vóór de import wordt gecontroleerd of deze informatie overeenkomt. Afhankelijk van het
autorisatieniveau (gebruikersrol) kunnen parameters - ondanks een verschil hierin - toch worden geïmporteerd.
Zie boven.

[User Name] … naam van de gebruiker die het parameterbestand heeft aangemaakt
[Role Name] … rol (autorisatieniveau) van de gebruiker die het parameterbestand heeft

aangemaakt
[Timestamp] … tijdstip waarop het bestand is aangemaakt

9.4 "Batch Edit-mode" (Edit-mode)
Met behulp van deze button wordt de zogenaamde "Batch Edit-mode" geactiveerd en gedeactiveerd. Daarmee
kunnen meerdere parameters tegelijk worden gewijzigd en dan in een tweede stap worden geactiveerd. In
deze uitgebreide Edit-mode kunnen actuele instellingen ook worden vergeleken met parameters van een
bestand of - bij installaties met meerdere motoren - ook direct met een andere motor.
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 Tweede waarde-kolom voor het editten van de parameters

Er wordt een tweede waarde-kolom [Value (offline)] getoond. Daar kunnen de parameterwaarden desgewenst
worden gewijzigd. Deze worden echter niet meteen na de wijziging geactiveerd.

 Filter: uitsluitend gewijzigde parameters weergeven

Met behulp van deze button wordt het filter zodanig ingesteld dat uitsluitend de in de "Batch Edit-mode"
gewijzigde parameters worden weergegeven die nog niet zijn geactiveerd. Dat zijn dus de parameters waarvan
de actieve waarden (waarde-kolom 1) afwijkt van de gewijzigde "Offline"-waarde (waarde-kolom 2).

Alle parameters met gewijzigde waarden (afwijking van de actuele waarde) worden met een gele achtergond
gemarkeerd.

 Gewijzigde waarden activeren (overdragen)

Met behulp van deze button worden de in de "Batch Edit-mode" gewijzigde waarden geactiveerd en/of
overgedragen aan het besturingssysteem. Alleen die waarden worden overgedragen die in de checkbox van

kolom  zijn geselecteerd. Indien tenminste één waarde gereed staat om te worden overgedragen, knippert
de activerings-button (overdragen).

Ter controle verschijnt vóór de activering een dialoog. Daarin worden alle wijzigingen nog een keer
weergegeven. Pas nadat op de bevestiging [Yes] is gedrukt, worden de wijzigingen geactiveerd.



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Copyrightverklaring van INNIO: VERTROUWELIJK! Op het gebruik of publiceren van de gegevens op deze pagina zijn de beperkingen van toepassing zoals vermeld in de instructie op het voorblad
of op de eerste pagina.

 Wijzigingen ongedaan maken

Met behulp van deze button worden de laatst overgedragen (geactiveerde) waardewijzingen ongedaan
gemaakt en weer teruggezet naar de voorafgaande waarde.

 Waarden importeren uit een bestand of van een andere motor bij installaties met meerdere motoren

Met behulp van deze button wordt de onderstaande dialoog geopend (zie onderstaand). Hier kan een
parameterbestand of een motor (bij installaties met meerdere motoren) worden geselecteerd. Vervolgens
worden alle parameters uit deze geselecteerde bron ingelezen en in de velden geplaatst om deze dan in de

"Batch Edit-mode"te kunnen wijzigen. Met behulp van  dienen dan de waarden geactiveerd en/of aan de
besturing worden overgedragen.

10 Diagnose (Trend)

Door te klikken op tabblad [DIAG] wordt het Diagnose-bereik geopend. Daar worden zowel alle actuele (Online
Trend) alsook de in de database opgeslagen meetwaarden in een lijngrafiek (Trend) weergegeven. Voor
diagnose-doeleinden kunnen daarnaast de in de database opgeslagen meldingen in de Trend-weergave
worden getoond.

De gewenste trend kan met behulp van de navigatiebuttons onderaan het beeldscherm worden geselecteerd.

Voor de gebruiker staan er thematisch voorgeconfigureerde trends (meetwaardesamenstellingen) ter
beschikking. Deze zijn gelijk aan de visualiseringsbeeldschermen en worden per parameter thematisch
gestructureerd. Voorbeeld: Bij het wisselen van een visualiseringsbeeldscherm naar het thema 'Ontsteking'
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wordt - door het tabblad [DIAG] te selecteren - meteen de trend naar het thema 'Ontsteking' geopend. Naast
deze voorgeconfigureerde trend kunnen ook door de gebruikers gedefinieerde trends worden geconfigureerd,
opgeslagen en - indien gewenst - worden opgeroepen. Deze kunnen worden opgeroepen met de navigatie-
button [MY] .

De trendweergave bestaat uit de lijngrafiek met de Y-assen en de X-as, de legenda, het tijdselectiebereik en de
functietoetsen.

10.1 Trendweergave
In de trendweergave wordt het verloop van de meetwaarden als lijn weergegeven.

 Lijngrafiek

Door in dit bereik te klikken en "Drag and Drop" toe te passen, kan de hele trendweergave naar boven,
beneden, links en rechts worden verschoven. Wanneer de eindwaarde voor het meetbereik wordt bereikt,
wordt de weergave dienovereenkomstig uitgebreid.

 Y-assen

Voor de meetwaardelijnen wordt een Y-as weergegeven. Voor meetwaarden met dezelfde eenheid en
meetbereik wordt één Y-as weergegeven. De Y-assen worden afwisselend links en rechts van de lijngrafiek
weergegeven. Met behulp van "Drag and Drop" in Touch of met de muis kan de Y-as worden uitgebreid of
ingekort, en verschoven. Daarbij worden alle meetwaardelijnen die aan deze Y-as zijn gekoppeld eveneens
gewijzigd (uitgebreid, ingekort, verschoven). Met "Drag and Drop" in het zoombereik kan de as worden
uitgebreid/ingekort. Met "Drag and Drop" in het verschuifbereik worden de as en de bijbehorende
meetwaardelijnen verschoven.
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Zoombereik links/onder Verschuifbereik Zoombereik rechts/boven

 Verbergen van de Y-as

Met behulp van deze button kan de desbetreffende Y-as worden verborgen. De Y-as kan vervolgens weer in de
trend-legenda worden geactiveerd (ingeschakeld).

 X-as

De X-as dient als tijdas voor alle trendweergaven. Met behulp van "Drag and Drop" in Touch of met de muis kan
de X-as worden uitgebreid of ingekort, en verschoven. Daarmee kan het gewenste tijdsbereik worden
gewijzigd. Met "Drag and Drop" in het zoombereik kan de as worden uitgebreid/ingekort. Met "Drag and Drop"
in het verschuifbereik worden de as en de bijbehorende meetwaardelijnen verschoven.

 … Ongedaan maken van de laatste zoom- of verschuifhandeling

 Tijdselectiebalk

Door de tijden te wijzigen, kan het gewenste tijdsbereik voor de trendweergave worden gewijzigd. Het
tijdsbereik kan eveneens worden gewijzigd met behulp "Drag and Drop" op de tijdas of de trendweergave.

Tijd "Vanaf" Tijdsduur (duur) Tijd "Tot"

Het blokkeersymbool en de richting van de pijl illustreren het gedrag wanneer de desbetreffende tijd wordt
gewijzigd. Indien de pijl naar links wijst (zoals weergegeven), is de tijd "Tot" (rechts) verankerd. In dat geval zal bij
het wijzigen van de tijdsduur eveneens de tijd "Vanaf" dienovereenkomstig veranderen. De verankerde tijd "Tot"
blijft ongewijzigd. Indien de tijd "Vanaf" wordt gewijzigd, verandert dienovereenkomstig tevens de tijdsduur. De
verankerde tijd "Tot" blijft ook nu weer ongewijzigd. Wanneer de verankerde tijd "Tot" zelf wordt gewijzigd,
wordt ook de tijd "Vanaf" dienovereenkomstig gewijzigd en blijft de tijdsduur gelijk. Wanneer de pijl naar rechts
wijst, is de tijd "Vanaf" geblokkeerd en/of gewijzigd, en verandert het gedrag dienovereenkomstig.

Door button  of  te activeren, wordt de richting waarin de pijl wijst - en daarmee de blokkering en/of
verankering - gewijzigd.

Door op het selectieveld "Tijd" en/of "Tijdsduur" te klikken, wordt de dialoog voor het invoeren van de tijd
geactiveerd. Voer daar de gewenste tijd in.
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Door het indrukken van deze button wordt de zojuist geselecteerde tijdsduur opgeslagen (blauw symbool) en
blijft net zo lang behouden, tot deze bij de volgende keer indrukken weer gewist (grijs symbool) wordt. Dit
maakt het mogelijk om te schakelen tussen meerdere diagnoseschermen en de alarmlijst bij gelijkblijvende
tijdselectie.

10.2 Legenda
De legenda is bedoeld om de meetwaarden weer te geven en de gewenste meetwaarden voor de
trendweergave te selecteren (In-/Uitschakelen).
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 … Openklappen en sluiten van de legenda

 Openklappen en sluiten van de meetwaardegroep

Door op het symbool  te klikken, kan de meetwaardegroep worden opengeklapt en met  vervolgens weer
worden gesloten. Door het openklappen worden alle meetwaarden van deze groep geactiveerd, en door het
sluiten gedeactiveerd.

 Uit-/Inschakelen weergave meetwaarde in Trend

Door op het symbool  te klikken, kan de weergave van de desbetreffende meetwaarde in de trendweergave
worden in- en uitgeschakeld. Deze checkbox heeft dezelfde kleur als de lijn in de trendweergave. Daardoor is
de relatie tussen de meetwaarde in de legenda en de lijn in de trendweergave zichtbaar.
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… geactiveerde (ingeschakelde) meetwaarden. In de
trendweergave worden deze als lijn weergegeven.

… gedeactiveerde (uitgeschakelde) meetwaarden. Deze worden
in de trendweergave niet weergegeven.

 Uit-/Inschakelen van de weergave van de Y-as in Trend

Door op het symbool  te klikken, kan de weergave van de desbetreffende Y-as in de trendweergave worden
in- en uitgeschakeld. De Y-assen zijn genummerd van 1 tot n. Het nummer legt de relatie tussen de Y-as in de
trendweergave en de meetwaardegroep in de legenda.

 Meetwaardegroep

Meetwaarden met dezelfde eenheid en hetzelfde meetbereik worden automatisch in één meetwaardegroep
samengevat. In de trendweergave wordt voor alle meetwaarden van een groep één Y-as getoond.

 Meetwaardenaam

Alle voor de geselecteerde trend beschikbare meetwaarden worden hier binnen de desbetreffende
meetwaardegroep in een lijst gezet. Door op dit bereik te klikken, wordt de desbetreffende meetwaarde blauw
gemarkeerd en wordt de lijn in de trendweergave gemarkeerd (lijndikte). Het is tevens mogelijk de lijn in de
trendweergave te selecteren. In dat geval wordt tevens de overeenkomstige meetwaardenaam in de legenda
gemarkeerd (blauw). Daarmee is de relatie tussen de meetwaardenaam en de lijn in de trendweergave
eenvoudig zichtbaar.

 … geselecteerde meetwaarde

 Meetwaarde

In deze kolom worden de numerieke meetwaarden weergegeven. Deze waarde komt overeen met de actuele
meetwaarde op het tijdstip van de trendweergave rechts Bij de online-trend komt deze waarde overeen met de
actuele waarde.

Extra informatie voor meetwaarde weergeven

Door met de rechter muistoets te klikken of op het Touchpanel lang op de meetwaardenaam te drukken,
verschijnt een popup-venster. Afhankelijk van de desbetreffende gebruikersrol wordt daarin extra informatie
over deze meetwaarde getoond.

Meetwaarde uit groep (Y-as) losmaken

Met deze functie kan een meetwaarde die ook samen met andere meetwaarden aan een Y-as is gekoppeld, uit
deze koppeling worden losgemaakt. Door met de rechter muistoets te klikken of op het Touchpanel lang op de

meetwaardeselectie te drukken, verschijnt de menu-button [New]. Door op de button te klikken wordt de
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meetwaarde losgemaakt uit de groep en wordt hiervoor een eigen groep aangemaakt. Door op de button 
te drukken in deze nieuw aangemaakte meetwaardegroep, wordt de meetwaarden weer aan de oude
koppeling toegevoegd en wordt de extra Y-as gewist.

10.3 Functietoetsen

 Weergaven van de meldingslijst

Hiermee kan de meldingslijst als onderstaand weergegeven worden geactiveerd.

Deze meldingslijst geeft alle meldingen en bedienacties weer binnen het geselecteerde tijdsbereik van de
trendweergave. Voor elke melding wordt ook een verticale lijn met dienovereenkomstig icoon (meldingstype en
bedienactie) weergegeven in de trendweergave. Daarmee worden het meldingstijdstip en de meetwaardelijnen
gecombineerd weergegeven. Met behulp van de filterbuttons voor het meldingstype en de bedienacties
kunnen de desbetreffende meldingstypen worden weergegeven en/of verborgen. Door een bepaalde
meldingsgebeurtenis te selecteren, wordt deze gemarkeerd (blauw) en worden de bijbehorende meldingsregel
met behulp van een kleur geaccentueerd (blauw). Het is ook mogelijk de meldingsregel in de trendweergave te
selecteren en zo de meldingsgebeurtenis te markeren.
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Opmerking: omwille van de overzichtelijkheid worden maximaal 100 meldingsregels weergegeven. Indien de
lijst echter meer meldingen bevat, wordt in dat geval slechts één meldingsregel weergegeven, namelijk die van
de geselecteerde melding.

 Overschakelen tussen zoom- en verschuifmodus

Wanneer de verschuifmodus is geactiveerd ('Hand'-symbool blauw gemarkeerd) is het merendeel van de Y- en
X-assen als verschuifbereik geactiveerd en resteert slechts een klein deel rechts en links voor de
zoomfunctionaliteit. De 'Drag and Drop'-functie in de weergave activeert in dit geval tevens het verschuiven
van de weergave.

Wanneer de zoommodus is geactiveerd ('vergrootglas'-symbool blauw gemarkeerd), is het merendeel van de
assen voor het zoombereik geactiveerd. Met behulp van 'Drag and Drop' in de trendweergave kan in deze
modus een rechthoek worden getekend, waarna op dit bereik kan worden ingezoomd.

 ... Automatisch aanpassen (zoom) van alle Y-assen

 … tijdsbereik-zoom binnen het door 2 linialen begrensde tijdsbereik

 Weergave min/max als omhullingscurve

Wanneer deze functie wordt geactiveerd, worden naast de curve voor de gemiddelde waarde tevens de
minima en maxima als omhullingscurve (envelope) weergegeven. De bepaling van de gemiddelde waarde en
de berekening van de minima en maxima zijn gebaseerd op een registratie-interval van 100 ms. Daardoor kan
- ondanks een eventueel geselecteerde lange tijdsduur en begrensd aantal beeldpunten - de belangrijkste
informatie optimaal worden weergegeven. Door 'in te zoomen' kunnen - indien ruwe gegevens aanwezig zijn
voor het geselecteerde tijdsbereik - telkens meer en meer details worden geactiveerd en weergegeven, tot op
een niveau van 100 ms.

 Weergave van de geregistreerde meetpunten

Elk meetpunt wordt door een punt weergegeven.

 Weergave van de 2 meetlinialen
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Hiermee kunnen de 2 meetlinialen (links en rechts) worden weergegeven. Met deze linialen kan de meetlijn
worden opgemeten en kunnen de waarden op elk gewenst punt exact worden bepaald. In de legenda kunnen
de waarden op de liniaal-positie, het verschil evenals de minimale, maximale en gemiddelde waarden worden
bepaald voor het bereik tussen de linialen. De linialen kunnen willekeurig worden verschoven met behulp van
'Drag and Drop' op de grijze pijlen of de lijn.

 Activering van de lijst met storingsgerelateerde uitschakelingen van de installatie

Hiermee kan de lijst worden geactiveerd van storingsgerelateerde uitschakelingen van de installatie. In deze
lijst worden de tijdstippen van de laatste 100 uitschakelingen weergegeven. Door op het gewenste tijdstip te
klikken wordt dit tijdsbereik in de trendweergave geladen. Daarmee kan op eenvoudige wijze de
trendweergave voor een van de laatste uitschakelingen worden weergegeven.

 … resetten van alle trendinstellingen naar de toestand toen het beeldscherm werd geopend

 Stoppen en starten van de trendactualisering

Hiermee kan de cyclische actualisering van de trendweergave worden in- en uitgeschakeld. Indien de cyclische
actualisering is geactiveerd, wordt de trend elke seconde met de actuele waarde geactualiseerd. In dat geval
wordt helemaal rechts altijd de actuele waarde weergegeven. In deze modus fungeert de trendweergave als
online-registratie.
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 Uitgebreide legenda

Hiermee kan de legenda als onderstaand weergegeven worden uitgebreid. Vervolgens worden daarnaast de 2
linialen (rechts en links) in de trendweergave weergegeven en worden de meetwaarden op de positie van de
liniaal, het meetwaardeverschil evenals de minimum-, maximum- en gemiddelde waarden tussen de posities
van de liniaal bepaald en weergegeven. De linialen in de trendweergave kunnen willekeurig worden
verschoven. Klik daartoe op de liniaal of op het driehoek-symbool.

 Gegevensexport naar MS Excel-bestand (*.xlsx) (* alleen op PC Client)

Daarmee worden de meetpunten van de weergegeven lijngrafiek naar een MS Excel-bestand (*.xls)
geëxporteerd. Uitsluitend de gegevens van de geactiveerde (weergegeven) meetwaardelijnen worden
geëxporteerd, en dan alleen voor het opgegeven tijdsbereik.

 Toevoegen van extra meetwaarden (* alleen op PC Client)

Daarmee kunnen willekeurige meetwaarden aan de actuele trendweergave worden toegevoegd en
weergegeven. Deze weergave blijft dan tot het sluiten van de weergave behouden. Na het indrukken van deze
knop wordt een dialoogvenster voor de selectie van de gewenste meetwaarde weergegeven.

 Aanmaken van een gebruikersspecifieke trendweergave (* alleen op PC Client)

Daarmee kunnen gebruikersspecifiek individuele trendsamenstellingen worden aangemaakt en op de server

(paneel) of op de lokale computer (PC) worden opgeslagen. In navigatiepunt  kunnen deze trends dan
worden geactiveerd.

In de geopende dialoog kunnen de gewenste meetwaarden worden geselecteerd. Hier kan tevens de kleur
[Color selector] voor de lijn worden geselecteerd. Met behulp van het selectievakje [Visible] kan worden
gedefinieerd of deze meetwaarde bij het activeren van de trend wordt weergegeven (geactiveerd) of niet.
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11 Bedrijfsgegevensrapporten

Bedrijfsgegevensrapporten zijn bedoeld om het motorbedrijf te registeren. Zij kunnen cyclisch en automatisch
worden gegenereerd of desgewenst op het actuele tijdstip handmatig opgesteld en weergegeven worden.
Diverse instellingen voor de rapporten kunnen door de gebruikers zelf worden ingevoerd. De inhoud en lay-out
van de rapporten zijn vooraf vastgelegd door het rapportsjabloon. Als voorbeeld staat er een rapportsjabloon
in het Engels [Operational Data] ter beschikking. Rapportsjablonen kunnen orderspecifiek aangepast en
uitgebreid worden.

11.1 Inhoud van bedrijfsgegevensrapporten
Het rapport kan algemene informatie bevatten zoals installatienaam, motortype, tijdstip rapportopstelling,
start- en eindtijdstip, rapportperiode en naam van het rapport.

Het rapport kan tellerstanden bevatten van o.a.: bedrijfsuren, effectief vermogen, aantal starts, enz. Voor elke
teller kunnen de beginwaarde (starttijdstip rapport), de eindwaarde (eindtijdstip rapport) en het verschil
hiertussen worden weergegeven. Elke tellerwaarde die op het DIA.NE XT4-systeem beschikbaar is, kan in het
rapport worden opgenomen.
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Het rapport kan meetwaarden bevatten van o.a.: vermogen, temperaturen, drukwaarden, enz. Voor elke
meetwaarde kunnen de minimumwaarde, maximumwaarde, gemiddelde waarde voor de rapportperiode
evenals de actuele waarde bij de rapportopstelling worden weergegeven. Elke meetwaarde die op het DIA.NE
XT4-systeem beschikbaar is, kan in het rapport worden opgenomen.

Het rapport kan bedrijfsmeldingen evenals waarschuwings- en storingsmeldingen bevatten. Daarbij kan
eventueel worden gefilterd op meldingstype en/of meldingsnummer. Elke melding die op het DIA.NE XT4-
systeem beschikbaar is, kan in het rapport worden opgenomen.
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11.2 Weergave en downloaden van cyclisch (automatisch) opgestelde
bedrijfsgegevensrapporten

Met de menubutton [List] onderin het beeldscherm kan de lijst van bedrijfsgegevensrapporten worden
weergegeven. Hier kan de lijst voor documentatierapporten [Doc] of de lijst voor gegevensrapporten [Data]
worden geselecteerd.

Een documentatierapport is een opgemaakt bestand in het formaat PDF, XPS of RTF dat met een bijpassend
programma (reader) in leesbare vorm kan worden weergegeven. Een gegevensrapport is een bestand in XML-
formaat dat bedoeld is voor de verdere programmatechnische verwerking van de bedrijfsgegevens. Deze
gegevensrapporten kunnen niet direct worden weergegeven, maar kunnen wel voor verdere verwerking
worden gedownload.

Met de button [View] kan het gewenste rapport direct worden weergegeven. Met de button [Download] kan
het rapportbestand gedownload en opgeslagen worden. Bedrijfsgegevensrapporten kunnen uitsluitend
worden gedownload op een externe computer die met de server in verbinding staat. Gegevensrapporten
kunnen niet direct worden weergegeven; deze kunnen uitsluitend gedownload en opgeslagen worden.
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11.3 Weergave van actueel aangemaakte bedrijfsgegevensrapporten

Met de menubutton [VIEW] onderin het beeldscherm kan een willekeurig bedrijfsgegevensrapport aangemaakt
en weergegeven worden.

 … Selecteren van het gewenste rapportsjabloon

 … Opslaan van het weergegeven bedrijfsgegevensrapport

 … Afdrukken van het weergegeven bedrijfsgegevensrapport

 … Selecteren van het begintijdstip van de rapportperiode

 … Selecteren van het eindtijdstip van de rapportperiode

 … Weergave bedrijfsgegevensrapport
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11.4 Instellingen voor bedrijfsgegevensrapporten

Met de menubutton [SETTINGS] onderin het beeldscherm wordt het scherm voor de klantspecifieke
rapportinstellingen geopend.

 Alle sjablonen voor de bedrijfsgegevensrapporten staan hier opgesomd. Op zijn minst wordt hier het als
voorbeeld meegeleverde rapportsjabloon [Operational Data] hier weergegeven. Verdere slablonen kunnen
orderspecifiek worden opgesteld. Maar ook de klant zelf kan op basis van een bestaand rapportsjabloon
andere sjablonen opstellen en daarbij diverse instellingen wijzigen.

In de lijst worden de naam van het bedrijfsgegevensrapport, de frequentie resp. cyclus waarmee het rapport
wordt gegenereerd evenals het tijdstip van de volgende rapportopstelling weergegeven. In de laatste kolom
kan het rapport geactiveerd en gedeactiveerd worden. Bij een gedeactiveerd rapport worden er geen cyclische
rapporten op basis van het betreffende sjabloon opgesteld.

Indien een bepaald rapportsjabloon in de lijst is geselecteerd, kunnen met de buttons daarboven de volgende
functies worden opgeroepen:

 … opstellen van een nieuw rapportsjabloon (op basis van een bestaand sjabloon)

 … wijzigen van de instellingen van een rapportsjabloon

 … wissen van een rapportsjabloon

 … handmatig genereren van een rapport op basis van het geselecteerde sjabloon

Info: bij handmatig genereren wordt dit bericht vervolgens na enkele seconden in de lijst met reeds opgestelde
rapporten weergegeven.

11.4.1 Gebruikersspecifieke instellingen voor rapporten

Door op de button  voor het opstellen van een nieuw rapportsjabloon te klikken, verschijnt het volgende
dialoogvenster. Hier kunnen alle gebruikersspecifieke wijzingen voor het nieuwe rapportsjabloon worden
ingevoerd.
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 … Hier dient een naam voor het nieuwe rapportsjabloon worden ingevoerd.

 … Hier kan het betreffende rapportsjabloon geactiveerd of gedeactiveerd worden. Alleen voor het
geactiveerde sjabloon worden rapporten gegenereerd.

 … Hier kan de cyclus voor het genereren van rapporten worden ingesteld. [Frequency] = ‘daily’ en [Interval]
= 3 betekent bijvoorbeeld dat om de 3 dagen automatisch een rapport wordt gegenereerd.

 … Hier kan het starttijdstip voor het genereren van rapporten worden ingesteld. Dit is het referentietijdstip
voor het rapport. Wanneer dit bijvoorbeeld op 1-1-2000 2:00::00 is ingesteld, wordt het dagelijkse rapport altijd
om 2:00 uur 's nachts opgesteld.

 … Hier kan het maximumaantal rapporten worden ingesteld. Wanneer dit aantal is bereikt, wordt het
oudste rapport gewist, zodra er een nieuw rapport wordt gegenereerd.

 … Of er aanvullend een gegevensrapport in XML-formaat wordt aangemaakt, kan hier wordt geactiveerd of
gedeactiveerd. Wanneer deze optie geactiveerd is, wordt er behalve het documentatierapport ook een
gegevensrapport aangemaakt en opgeslagen.

 … Het kan de gewenste datumweergave worden ingesteld

 … Het kan de gewenste tijdsweergave worden ingesteld

 … Hier kan het gewenste decimaalteken worden ingesteld

 … Hier kan het gewenste bestandsformaat (PDF, RTF, enz.) voor het rapport worden ingesteld
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 … Hier kan de gewenste taal voor het rapport worden ingesteld Het voorbeeldrapport [Operational Data]
ondersteunt alleen de taal Engels.

 … Hier kunnen de eenheden (bijv.: °C of °F) voor het rapport worden aangepast.

Ter info: instellingen met betrekking tot de rapportinhoud (welke tellers, meetwaarden en meldingen) en de lay-
out kunnen niet gebruikersspecifiek worden gewijzigd. Deze uitbreidingen kunnen alleen als orderspecifieke
uitbreiding worden geïmplementeerd.

12 Systeemfuncties

De in deze sectie aangeboden hoeveelheid functies is sterk afhankelijk van de gebruikersrol van de ingelogde
gebruiker. Vandaar dat deze sectie in gebruikersrollen is opgesplitst.

12.1 Gebruikersrol 'Klant'

12.1.1 Tijd instellen

Via de menu-button [SYSTEM - Time] onderin het beeldscherm wordt het dialoogvenster voor tijdsinstelling
geopend.

Indien er geen automatische tijdsynchronisatie [Use time server] is geactiveerd, kunnen de tijd en tijdzone via
de twee velden handmatig worden ingesteld. Zorg ervoor dat de juiste tijdzone is ingesteld voordat u de tijd
corrigeert. Na selectie van de juiste tijdzone dient u deze wijziging op te slaan [Save]. Corrigeer hierna
eventueel de tijd en sla deze wijziging eveneens op via [Save].

Om veiligheidsredenen kan de tijd alleen met kleine stappen (max. 10 minuten) worden aangepast.
Aanpassingen in grotere stappen kunnen leiden tot het verlies van gegevens.
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Na wijziging van de tijdzone en/of de tijd wordt de DIA.NE XT4 HMI Service automatisch opnieuw opgestart. Dit
beïnvloedt het motorbedrijf.

Indien de [Use time server] geactiveerd is, kunnen er verschillende tijdservers worden geselecteerd. Ook in dit
geval moet de juiste tijdzone nog worden ingesteld. De tijd kan dan echter niet meer handmatig worden
gecorrigeerd, omdat de correcte tijd dan automatisch via de geselecteerde tijdserver wordt gesynchroniseerd.

[Internal] De tijd wordt met een andere DIA.NE XT4-server (Controller) in netwerken
gesynchroniseerd. Het nummer van de gewenste DIA.NE XT4 -server moet worden
geselecteerd. Deze optie wordt toegepast bij installaties met meerdere motoren,
wanneer er geen externe tijdserver (via internet of klantennetwerk) beschikbaar is. Bij
installaties met meerdere motoren kunnen dan alle motoren met elkaar worden
gesynchroniseerd. In dat geval wordt bij de eerste motor [Use time server] niet
geactiveerd, en dus kan daar desgewenst de tijd handmatig worden gecorrigeerd. Bij
alle andere motoren in de installatie wordt dan [Use time server] geactiveerd en de
eerste motor als tijdserver geselecteerd.

[External] De tijd wordt met een externe tijdserver in een netwerk gesynchroniseerd. Het IP-adres
van deze tijdserver moet worden ingevoerd. Deze optie kan worden geselecteerd,
indien er in het netwerk een tijdserver met een bekend IP-adres beschikbaar is.

[Internet] De tijd wordt met tijdservers in Internet gesynchroniseerd. Deze optie kan worden
geselecteerd, indien er een internetverbinding beschikbaar is (myPlant).

Opmerking: Met opslaan [Save] wordt de betreffende instelling geactiveerd. Verlaat dit beeldscherm en keer
terug naar het beeldscherm voor tijdsinstelling. Controleer hier of de servergegevens nog correct zijn ingesteld.
Zo niet, dan kan er geen verbinding worden gemaakt met de ingestelde tijdserver. Zorg ervoor dat de tijdserver
beschikbaar is en dat de netwerkverbinding met deze server correct functioneert. Meer informatie vindt u ook
in het systeemlogboek.
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12.1.2 Instellingen module
In dit dialoogvenster worden algemene instellingen voor deze eenheid (motor of station) ingevoerd. Dit wordt
reeds bij de inbedrijfstelling door de inbedrijfstellingsmonteur gedaan. De naam van de eenheid (standaard
„M01“ voor motor 1) alsmede de naam van de installatie en de selectie voor installatie met meerdere motoren
kan ook door gebruikers met de rol 'Klant' worden gewijzigd.

 Eenduidige naam van de DIA.NE XT4-server van deze eenheid.

 Ordernummer

 Serienummer van de eenheid (typeplaatje)

 Korte naam (max. 10 tekens) van de eenheid die in de kopregel wordt weergegeven. Standaardinstelling
'M01' voor motor 1.

 Nummer van de eenheid in het installatienetwerk. Dit bepaalt ook het unieke IP-adres van de eenheid (bijv.:
192.168.123.11 voor M01) in het DIA.NE installatienetwerk.

 Maximale aantal gelijktijdig ingelogde gebruikers van de gebruikersrollen 'Klant' of 'Klant uitgebreid'.
Standaard is één gebruiker bij levering inbegrepen. Extra gebruikers moeten worden bijgekocht.

 Naam van de installatie. In geval van installaties met meerdere motoren worden alle eenheden met
dezelfde naam automatisch in een installatienetwerk opgenomen.
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 Deze selectie moet geactiveerd zijn zodat deze eenheid in het installatienetwerk zichtbaar is en informatie
van andere eenheden kan worden ontvangen.

 Met deze button worden alle wijzigingen die nog niet zijn opgeslagen gereset

 Met deze button worden alle wijzigingen van kracht en opgeslagen.

Voor installaties met meerdere motoren:

In deze weergave worden alle eenheden weergegeven die via netwerk (DIA.NE netwerk: geel) aan elkaar
verbonden zijn en dezelfde installatienaam hebben. Alle eenheden met dezelfde installatienaam worden
automatisch aan het netwerk toegevoegd. Met [Remove] kunnen ze bewust uit het netwerk worden verwijderd
en met [Add] weer worden toegevoegd.

12.1.3 Instellingen voor netwerkadapter
In dit dialoogvenster worden alle instellingen voor de netwerkadapter van de klant (ETH 3 bij IPC041, ETH1 bij
PC910) van de DIA.NE XT4 geïmplementeerd.
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 Wanneer [DHCP] geactiveerd is, dan verkrijgt de DIA.NE XT4-server de netwerkinstellingen van een DHCP-
server van de klant in het klantennetwerk.

 Handmatige, statische definitie van IP-adres, subnetmask en default gateway

 Statisch IP-adres voor de DIA.NE XT4-Server in het netwerk van de klant

 Statisch subnetmask voor de DIA.NE XT4-Server in het netwerk van de klant

 Statische default gateway voor de DIA.NE XT4-Server in het netwerk van de klant

 DNS-instellingen voor myPlant Connectivity

Met dit dialoogvenster kunnen DNS-serveradressen toegevoegd en verwijderd worden. In de regel moeten
deze niet worden gewijzigd. Deze lijst van DNS-serveradressen is al standaard geconfigureerd.
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 Activering van de OPC DA Interfaces (optioneel). Deze extra functie moet worden aangeschaft. Voor
testdoeleinden kan deze optie door de servicemonteur ook tijdelijk geactiveerd worden. Zie hoofdstuk 16.

 Activering van de B&R programmeer-interface (alleen voor servicemonteurs)

 Activering van de B&R diagnose-interface (alleen voor servicemonteurs)

 Koppeling van de B&R programmeer- en diagnose-interface met ETH2 (geel DIA.NE netwerk) of ETH3
(blauw netwerk voor klantaansluiting of internet).

 Met [Save] worden de wijzigingen van kracht en opgeslagen.

12.1.4 Beheer van lokale gebruikers
Het systeem maakt onderscheid tussen voorgeconfigureerde gebruikers (bijv.: „CustomerA123“), gebruikers via
licentiebestand of lokale gebruikers van de installatie die hier beheerd worden. Daar kunnen lokale gebruikers
door de klant zelf toegevoegd en ook weer verwijderd worden.
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Add: Met [Add] kunnen nieuwe gebruikers worden toegevoegd. Voer een naam en toegangscode (6-cijferig
nummer) in voor de gebruiker en wijs hem/haar de bijbehorende gebruikersrol toe. Deze toegangscode kan
daarna door de gebruiker zelf gewijzigd worden. In het dialoogvenster kan ook een standaardtaal voor de
gebruiker worden geselecteerd.

U kunt geen hogere gebruikersrollen toewijzen dan de uwe. Voor deze lokale gebruikers staan ook alleen de
rollen 'Klant' en 'Klant uitgebreid' ter beschikking.

Update: Met [Update] kunnen de instellingen voor de in de lijst geselecteerde gebruikers worden gewijzigd.

Remove: Met [Remove] wordt de in de lijst geselecteerde gebruiker verwijderd.
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12.1.5 Instellingen voor de Client
In dit dialoogvenster kunnen verschillende opties voor de Client worden ingesteld. Deze instellingen zijn alleen
relevant voor de op dat moment geopende client en hebben dus geen invloed op de server of andere clients.
Wanneer u deze dialoog op het touchpanel opent, dan worden de instellingen van de Client op het lokale
touchpanel weergegeven en gewijzigd. Wanneer u de dialoog op uw remote PC opent, dan wijzigt u alleen de
instellingen op uw pc. De wijziging van veel instellingen is op het lokale panel geblokkeerd, afhankelijk van de
bijbehorende gebruikersrol.

 Deze optie activeert het numerieke invoerscherm voor Touch voor alle invoer van getallen.

 In deze tijd (minuten) wordt de gebruiker automatisch door het systeem uitgelogd, indien er geen bediening
plaatsvindt.

 Instelling van de standaard taal voor nieuwe gebruikers.

 Directory voor het opslaan van lokale gebruikersspecifieke trendconfiguraties
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 Directory voor het opslaan van lokale gebruikersspecifieke parameterconfiguraties

 Directory voor het opslaan van lokale gebruikersspecifieke gegevensexport-sjablonen

 Actualiseringsinterval voor beeldscherminformatie in milliseconden

 Actualiseringsinterval voor de online trendweergaven in milliseconden

 Minimaal aantal meetpunten voor gecomprimeerde gegevens in de trendweergave. Als het aantal van de
reeds dynamisch gecomprimeerde gegevenspunten het dubbele van deze waarde overschrijdt, wordt
doorgegaan met comprimeren en daarbij het aantal gegevenspunten gehalveerd (= deze waarde).

 Maximale aantal gegevenspunten in de trendweergave voor ongecomprimeerde gegevens. Wanneer het
aantal niet-gecomprimeerde gegevenspunten in de weergave deze waarde overschrijdt, dan worden de
gegevens naar het aantal van de boven gedefinieerde punten [Number of trend measure points compressed]
gecomprimeerd (bepaling gemiddelde waarde).

 Dit aantal laatst opgeroepen beeldschermen wordt tussentijds opgeslagen en staat voor de eenvoudige
Terug Navigatie met de buttons (buttons met pijlen rechts boven) ter beschikking.

 Maximale aantal meldingen die in de drop-down-lijst in de kopregel wordt weergegeven.

 Activering van het uitschakelen (donker) van het display

 Tijd in minuten zonder bediening totdat het display uitgeschakeld wordt.

 Deze optie voorkomt het uitschakelen van het display, wanneer er sprake is van een storing (uitschakeling
rood). Het display blijft dan in dit geval ingeschakeld.

 Deze optie verhindert het uitschakelen van het display, in geval van een waarschuwing (waarschuwing
geel). Het display blijft dan in dit geval ingeschakeld.

 Deze knop moet na elke wijziging van een van de instellingen van dit dialoogvenster worden ingedrukt,
zodat de wijzigingen effectief zijn en worden opgeslagen.

 Geladen applicaties (visualisatieconfiguraties) worden op de lokale computer opgeslagen, zodat de
benodigde informatie al bij het volgende bezoek beschikbaar is en niet opnieuw geladen hoeft te worden. Met
deze toets kunt u de cache-toepassing van de op dat moment aangesloten installatie wissen waardoor deze
opnieuw geladen wordt. Dit is meestal niet nodig, maar kan nuttig zijn in geval van een fout.

12.1.6 E-mailbericht
Deze functie biedt de mogelijkheid om via een beschikbare SMTP-server een e-mail naar één of meerdere
ontvangers te sturen, zodra zich een bepaalde melding (alarm, waarschuwing, bedrijfsmelding) voordoet
(‘trigger’). Hieronder wordt beschreven hoe de triggermeldingen, de ontvangers en enkele basisinstellingen
kunnen worden geconfigureerd. De e-mail bevat alle beschikbare informatie over de triggermelding.
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Voorbeeld: inhoud van een e-mail

Configuratie SMTP Server

Hier kan de e-mailverzending [EMail notification] worden geactiveerd. Ook kunnen hier het IP-adres, de
gebruikte poort alsook de gebruikersnaam en het wachtwoord van de SMTP-server worden ingevoerd. Met
[Ping SMTP Server] kan worden gecontroleerd of de aangegeven SMTP-server functioneert. Sluit deze
gegevensinvoer af met [Save].



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Copyrightverklaring van INNIO: VERTROUWELIJK! Op het gebruik of publiceren van de gegevens op deze pagina zijn de beperkingen van toepassing zoals vermeld in de instructie op het voorblad
of op de eerste pagina.

Configuratie triggervoorwaarden

Hier worden de triggers voor de e-mailberichten geconfigureerd. Er kunnen verschillende triggers met
verschillende triggervoorwaarden worden aangemaakt. Deze triggervoorwaarden kunnen voor verschillende
ontvangers worden geselecteerd.

 Aanmaken van een trigger met bepaalde triggervoorwaarden

 Bewerken (wijzigingen) van een geselecteerde trigger uit de lijst

 Verwijderen van een geselecteerde trigger uit de lijst
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In dit dialoogvenster kunnen de naam en voorwaarden van de trigger worden ingevoerd. Als
triggervoorwaarden kunnen er bepaalde meldingstypen en/of -nummers worden geselecteerd. Bij het invoeren
moeten de meldingsnummers door middel van een komma worden gescheiden.

De trigger in het voorbeeld hierboven heeft de naam ‘My Trigger’ en wordt geactiveerd zodra zich een
uitschakelingsmelding [Trip] dan wel een melding met de nummers 1234 of 1235 voordoet.

Configuratie ontvangers

Hier worden de ontvangers van de e-mailberichten aangemaakt en nader ingesteld.

 Aanmaken van een ontvanger

 Bewerken (wijzigingen) van de instellingen bij een geselecteerde ontvanger uit de lijst

 Verwijderen van een geselecteerde ontvanger uit de lijst

In het volgende dialoogvenster kunnen de instellingen bij de ontvangers worden ingevoerd:
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 Naam ontvanger

 E-mailadres ontvanger

 Triggervoorwaarde(n)

 E-mailberichten voor deze ontvanger in- of uitschakelen

 Weergave-instellingen voor de inhoud van de e-mail

 Taal voor de inhoud van de e-mail

 Gebruikte eenheden in de e-mail

Opmerking: Indien een ontvanger bij meerdere triggervoorwaarden moet worden geïnformeerd of indien de
een bericht aan meerdere e-mailadressen moet worden verzonden, dan dienen hiervoor meerdere ontvangers
(bijv.: naam1, naam2, etc.) te worden aangemaakt.

12.1.7 SAFI diagnose en update
In dit beeldscherm wordt de belangrijkste informatie over het SAFI-systeem weergegeven en kan de software
(firmware) van de SAFI-module worden geactualiseerd (toegangsrechten 'Klant uitgebreid' noodzakelijk).
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 Weergave hardwareversie voor elk apparaat = cilinderpaar

 Weergave hardware-optie voor elk apparaat = cilinderpaar

 Weergave firmwareversie wvoor elk apparaat = cilinderpaar

 Weergave bedrijfsuren voor elk apparaat = cilinderpaar

 Weergave serienummer voor elk apparaat = cilinderpaar

 Weergave productiedatum voor elk apparaat = cilinderpaar

 Weergave elektronicatemperatuur voor elk apparaat = cilinderpaar

 Weergave tandenfout voor elk apparaat = cilinderpaar

De ‘Tandenfout’ geeft die tand van de starterkrans aan waarvoor de sensorfout is gegenereerd.

 Weergave softwareversie van het klopfilter voor elk apparaat = cilinderpaar

 De software-update voor alle hier geselecteerde SAFI-modules wordt uitgevoerd na activering van [Start] .

 Starten van de geselecteerde SAFI software-updates. Met [Stop] kan het lopende updateproces worden
afgebroken.

 Selectie van de gewenste [Firmware Version] voor de update. Er staan maximaal 5 versies in het
tussengeheugen (cache) ter beschikking.

 Selectie van de gewenste [Propietary Version] voor de update. Er staan maximaal 5 versies in het
tussengeheugen (cache) ter beschikking.
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12.1.8 Bestand Upload/Download
Deze sectie dient voor het uploaden en downloaden van diverse bestanden (bijv..: documenten, afbeeldingen
enz.) op de DIA.NE XT4-Server. Afhankelijk van de gebruikersrol staan verschillende bereiken ter beschikking.

[Transfer] Up- en download van gewenste bestanden
[Upload] Upload van gewenste bestanden
[Download] Download van ter beschikking gestelde bestanden
[CBM/PCMem] Download van „CBM/PCMem“ bestanden
[CBM/Statistic] Downloaden van 'CBM/Statistic' bestanden
[Log Files] Download van diverse log-bestanden
[DB Backup] Download van database backup-bestanden

 Download

 Upload

 Verwijderen / Wissen

 Bestandsweergave De inhoud van bepaalde bestandstypen (bijv.: PDF, BMP, JPG, PNG, …) kan daarmee
direct op het panel of Remote Client weergegeven worden.

 Lijst van beschikbare bestanden in de geselecteerde sectie. Selecteer een bestand naar keuze, indien u dit
wilt bekijken, downloaden of verwijderen.

12.1.9 myPlant instellingen en diagnose
Dit bereik is bedoeld voor de instelling van de voor myPlant benodigde instellingen, voor de diagnose van de
verbinding tot myPlant en voor de vrijgave of blokkering van de toegang op afstand op de installatie.
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 'Axeda'-instellingen

'Axeda' is een softwarecomponent die voor de toegang op afstand via myPlant op de DIA.NE XT4-server nodig
is. Hier wordt getoond of deze component draait [Running] of gestopt [Stopped] is. Daarnaast worden de
ingestelde ID voor de gateway [Gateway ID] en het apparaat [Device ID] weergegeven. Met de button
[Restart] kan de component opnieuw worden opgestart.

 'Edge'-instellingen

'Edge' is een andere softwarecomponent die voor de toegang op afstand via myPlant op de DIA.NE XT4-server
nodig is. Hier wordt getoond of deze component draait [Running] of gestopt [Stopped] is. Daarnaast wordt de
versie [version] getoond. Met de button [Restart] kan de component opnieuw worden opgestart.

 Proxy-instellingen

Hier kan worden ingesteld of er een proxyserver voor de internetverbinding nodig is of niet en kan het IP-adres
van de proxyserver worden ingesteld. Bij het gebruiken van een proxy kan de gebruikersnaam en het
wachtwoord voor de toegang op de proxyserver worden aangegeven.

 Verbindingstest

Met de button [Check Connectivity] kan een verbindingstest met de myPlant-centrale worden uitgevoerd.
Deze test kan enkele minuten in beslag nemen. Vervolgens wordt aangegeven of alle noodzakelijke
verbindingen succesvol waren of niet. Voor het probleemloos functioneren van de myPlant-verbinding moeten
alledrie de teststappen succesvol verlopen.
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Indien er een fout optreedt, dan kan via de functie 'bestand upload/download' het logbestand
[GE_MyPlantConnectivity.log] worden geëxporteerd en geanalyseerd.

 Controle van de toegang op afstand

In geval van geactiveerde controle van de toegang op afstand is voor iedere toegang op afstand via MyPlant
op de DIA.NE XT4 een vrijgave door een gebruiker nodig. Met de telefonische overdracht van een eenmalig
geldige code kan dan de vrijgave door middel van handshake worden verleend.

Met de checkbox [Load confirmation for Remote Access enforced] kan de toegangscontrole worden
geactiveerd. Met [Validy of Remote Access confirmation] kan de standaard toegangstijd (de duur van de
vrijgave) in minuten worden ingesteld. Met de button [Save] worden deze instellingen overgenomen en
opgeslagen.

Opmerking: dit bereik wordt alleen op het lokale paneel op locatie weergegeven! Alleen daar kan de
toegangscontrole geactiveerd of gedeactiveerd worden en kan vrijgave worden verleend voor de toegang op
afstand.

12.1.10 Controle van de toegang op afstand
In geval van geactiveerde controle van de toegang op afstand is voor iedere toegang op afstand via MyPlant
op de DIA.NE XT4 een vrijgave door een gebruiker nodig. Met de telefonische overdracht van een eenmalig
geldige code kan dan de vrijgave door middel van handshake worden verleend.

Opmerking: dit bereik wordt alleen op het lokale paneel op locatie weergegeven! Alleen daar kan vrijgave
worden verleend voor de toegang op afstand.

Wanneer de toegangscontrole is geactiveerd, kan via het navigatiemenu [SYS – SYSTEM – Remote]
onderstaand scherm worden opgeroepen. Alle lopende verzoeken om toegang op afstand worden hier
weergegeven en de toegang kan worden verleend of geweigerd.

Weergave wanneer er geen aanvragen voor toegang lopen:
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Wanneer via de tool voor toegang op afstand, myPlantRemote, een aanvraag voor toegang op afstand wordt
verzonden, dan wordt de aanvraag met informatie door wie [USER NAME] en met welke toepassing
[APPLICATION] als volgt weergegeven:
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Door selectie van de regel met de gebruiker van de aanvraag kan vervolgens de toegang worden verleend
[Accept] of geweigerd [Reject]. De PIN die wordt getoond moet dan telefonisch aan de gebruiker worden
gestuurd. Door het invoeren van deze PIN in de tool voor toegang op afstand, myPlantRemote, kan het systeem
op afstand tijdens de opgegeven tijd worden benaderd.
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Weergave van het moment waarop de gebruiker op afstand de PIN juist heeft ingevoerd en de toegang op
afstand is verleend. Naast [USER NAME] en [APPLICATION] worden ook de status [STATE] en de activatiecode
[PIN] getoond.
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Weergave wanneer de toegang op afstand door de gebruiker op afstand wordt beëindigd:
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12.2 Gebruikersrol 'Klant uitgebreid'
Voor de Gebruikersrol 'Klant uitgebreid' (15) staan volgende aanvullende systeemfuncties ter beschikking.

12.2.1 Informatie database
Op dit beeldscherm wordt informatie weergegeven over de database waarin alle (historisch) geregistreerde
gegevens worden opgeslagen. Vanaf gebruikersrol 'Testbankmonteur' kunnen hier ook historische gegevens
handmatig worden verwijderd. Het systeem is zo opgebouwd, dat gegevens bij het bereiken van een bepaalde
ouderdom gecomprimeerd en daarna automatisch worden verwijderd (zie hoofdstuk 5.5 'Datalogging');
handmatig verwijderen is daarom niet nodig.
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 Selectie van gegevens (tijdsbestek en soort gegevens) voor het verwijderen uit de database. Functie
[Delete] alleen vanaf gebruikersrol 'Testbankmonteur' vrijgegeven.

 Weergave van tijd/datum van de oudste registratie van een gemeten waarde in de database

 Weergave van het aantal opgeslagen gemeten waardes (iedere geregistreerde wijziging van een waarde
komt overeen met één registratie)

 Weergave van tijd/datum van de oudste entry van een geregistreerde alarmmelding in de database

 Weergave van het aantal opgeslagen gemeten alarmmeldingen (iedere geregistreerde alarmmelding komt
overeen met één registratie)

 Weergave van tijd/datum van de oudste entry van een geregistreerde systeemmelding in de database

 Weergave van het aantal opgeslagen systeemmeldingen (iedere geregistreerde systeemmelding komt
overeen met één registratie)

 Weergave van de omvang van de database in Mbyte. De maximale omvang van de database is 10.000 MB!

 Weergave van tijd/datum en afmetingen van de laatste database-backup. Na iedere 14 uur wordt er een
backup gemaakt die in geval van storingen voor de reconstructie van de gegevens kan worden gebruikt.
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12.2.2 Gegevensexport en -import
Met deze functies kunnen alle historisch geregistreerde gegevens worden geëxporteerd ten behoeve van de
beveiliging van gegevens of voor de offline diagnose met externe tools. Het importeren van gegevens op de
DIA.NE XT4-Server is alleen voor gebruikers met de gebruikersrol 'Servicemonteur' en hoger mogelijk.

 Selectie van de tijd vanaf wanneer de gegevens geëxporteerd mogen worden

 Selectie van de tijd tot wanneer de gegevens geëxporteerd mogen worden

 Selectie van het gegevensformat voor de export

*.dvx
Eigen bestandsformat voor het exporteren van historische ruwe gegevens. DVX-gegevens kunnen met een
conversietool 'DIA.NE Data Converter' naar verschillende open formats worden geconverteerd. DVX-gegevens
kunnen ook direct op een DIA.NE XT4-Server geïmporteerd worden (bijv. bij het vervangen van hardware).

*.csv
Eenvoudig bestandsformat (komma gescheiden tekstbestand) voor het weergeven van de gegevens in op tekst
gebaseerde editors of MS Excel. Om technische redenen kunnen in dit format alleen vooraf bewerkte gegevens
(bepaling gemiddelde waarde, aanpassing van tijdsintervallen) geëxporteerd worden, geen ruwe gegevens.
Voor de vooraf bewerkte gegevens moet een tijdsinterval (kleinste resolutie 1 seconde) worden aangegeven.

 Voor DVX-gegevens kan tussen ruwe gegevens en gecomprimeerde gegevens worden gekozen. Bij ruwe
gegevens worden de gegevens altijd in de hoogste tijdsresolutie (100 ms) en zonder informatieverlies
geëxporteerd. Bij selectie van gecomprimeerde gegevens vindt een reductie plaats van de
gegevenshoeveelheid door de gemiddelde waarde te bepalen op basis van de geselecteerde interval in
seconden.

 Start van de gegevens-export (resp. verder naar het volgende dialoogvenster).



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Copyrightverklaring van INNIO: VERTROUWELIJK! Op het gebruik of publiceren van de gegevens op deze pagina zijn de beperkingen van toepassing zoals vermeld in de instructie op het voorblad
of op de eerste pagina.

 Overzicht van de laatste gegevens-exportbestanden. Deze kunnen op een later moment opnieuw worden
gedownload.

 Schakelen tussen weergave van alle meetsignalen of alleen de reeds geselecteerde

 Tekstfilters omr eenvoudig te zoeken naar de benodigde meetsignalen

 Lijst van meetsignalen voor het selecteren en de-selecteren voor de export. Alleen de geselecteerde
(aangevinkte) meetsignalen worden geëxporteerd.

 Lijst van type meldingen en acties voor het selecteren en de-selecteren voor de export. Alleen de
geselecteerde (aangevinkte) types worden geëxporteerd.

[Primary Trip] Alleen storingsmeldingen met een oorzaak van het
type 'uitschakeling', geen gevolgstoringen

[Trip] Alleen storingsmeldingen van het type 'Uitschakeling'
[Warning] Alle storingsmeldingen van het type 'Waarschuwing'
[Message] Alle storingen van het type 'Bedrijfsmelding'
[Actions] Alle bedienhandelingen zoals besturingscommando's

en wijzigingen van gewenste waarden
[Screens] Alle beeldschermactiveringen
[Incidents] Alle gebeurtenissen (motoruitschakeling in bedrijf)

waarvoor de ruwe gegevens gedurende lange tijd
worden opgeslagen

 Lijst van de verschillende systeemmeldingsprioriteiten voor het selecteren en deselecteren voor de export.
Alleen de geselecteerde (aangevinkte) prioriteiten worden geëxporteerd.

 Selectie van aanwezige sjablonen (keuzelijsten) voor de export. Daarmee kunnen beschikbare keuzelijsten
voor hergebruik worden uitgekozen.

 Alle meetsignalen in de lijst voor de export selecteren

 Alle meetsignalen in de lijst voor de export de-selecteren

 Wissen van een geselecteerd sjabloon (keuzelijst)
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 Opslaan van de actuele selectie in een sjabloon (keuzelijst) voor hergebruik. De keuzelijst kan voor eigen
gebruik op uw lokale of voor algemeen gebruik op de DIA.NE XT4-Server worden opgeslagen.

 Start van de gegevensexport

De gegevensexport kan - afhankelijk van de hoeveelheid gegevens - enkele minuten duren. Na het aanmaken
van het exportbestand wordt dit op uw PC klaargezet om te downloaden.

12.2.3 Weergave systeemmeldingen
In deze weergave kunnen de systeemlog-meldingen worden weergegeven. De functionaliteit van de weergave
komt overeen met de weergave van de meldingshistorie van het Alarmmanagement (hoofdstuk 13.2) en wordt
daar uitvoerig beschreven.

 Bij activering van dit filter worden alle systeemmeldingen weergegeven.

Bij systeemmeldingen gaat het om informatie (fouten, waarschuwingen, informatie) van het DIA.NE XT4-
systeem die gemeten werden en die voor een systeemfoutdiagnose nuttig zijn.

12.2.4 Software-informatie
Dit beeldscherm is bestemd voor het beheer van de verschillende softwarecomponenten van de DIA.NE XT4. De
versies worden weergegeven, componenten kunnen worden geactualiseerd of oudere versies kunnen worden
hersteld.
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 Weergave van naam [Name] en versie [Version] van de HMI-standaardconfiguratie. Deze configuratie
bestaat uit alle orderonafhankelijke componenten (afbeeldingen, gegevenspunten, teksten, objecten, …) van de
visualisering.
Downloaden [Download] en herstellen [Restore] is alleen mogelijk vanaf gebruikersrol 'Servicemonteur'.

 Weergave naam [Name], versie [Version], ordernummer [Order] van de orderspecifieke HMI-configuratie.
Verder wordt ook de daarvoor benodigde minimale versie van de standaardconfiguratie getoond [Default
Reference]. Deze orderspecifieke HMI-configuratie bestaat uit alle orderspecifieke componenten (afbeeldingen,
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gegevenspunten, teksten, objecten, …) van de visualisering.
Downloaden [Download], herstellen [Restore] en verwijderen [Remove] is alleen mogelijk vanaf gebruikersrol
'Servicemonteur'.

 Weergave van de versie van de HMI-runtime componenten (visualiseringssysteem)

 Weergave van de systeemversie [Version] bij uitlevering [Initial Server Image]

 Weergave van het ordernummer [Order Number] dat in het besturingsprogramma is vastgelegd. Dit moet

overeenstemmen met het ordernummer van de orderspecifieke HMI-configuratie (zie ).

 Selectie van een *.UPD-bestand voor de actualisering van een of meer softwarecomponenten. Voor details,
zie het volgende punt ⇨ Software-updates uitvoeren

 Met [Snapshot] kan een back-up of herstelpunt van de complete besturingssoftware worden gemaakt. Met
[Restore] kunnen dan deze handmatig gemaakte kopieën van back-ups en automatisch gemaakte back-ups
van de besturingssoftware eenvoudig opnieuw worden gemaakt. Deze functie is echter pas mogelijk vanaf
gebruikersrol 'Servicemonteur'.

12.2.5 Software-updates uitvoeren
Open het software-updatevenster op de HMI-client [SYS/SOFTWARE]en selecteer het bijbehorende
updatebestand [.upd] .
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Onder het te selecteren bestand wordt dan weergegeven welke componenten en versies het updatepakket
bevat. In dit voorbeeld de HMI-runtime en de client-setup V5.177.0. Met 'Overnemen' begint het installeren
van het updatepakket op de DIA.NE XT4 -server.

De vraag naar de actualisering moet met 'Ja'worden beantwoord.
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De voortgang van de update wordt in de balk [Update in progress] weergegeven. Onder [Detailed steps]
worden de benodigde stappen met hun bijbehorende status weergegeven.
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Na voltooiing van de update verschijnt de volgende melding:
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Deze melding bevestigen. Indien noodzakelijk starten aansluitend de IPC en de Client op de notebook
automatisch nieuw op. Dit hangt af van de inhoud van het updatepakket. Handmatig opnieuw opstarten van
de IPC is niet noodzakelijk.

12.2.6 CAN-bus foutdiagnose
Dit beeldscherm is bestemd voor de foutdiagnose van het CAN-bussysteem van de DIA.NE XT4. Weergegeven
worden de fouttellers van de afzonderlijke CAN-busdeelnemers (multimeetomvormer, ontsteking, TECJET,
KLS98 en MONIC).

 Weergave van de actieve CAN-interface op het X20 IO-systeem
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 Statusweergaven van de opbouw van de CAN-busverbinding

[OPEN STATUS] Hier wordt de status van de start van de communicatie met de CAN-controller weergegeven.
Een waarde niet gelijk aan 0, geeft een fout aan. Voor meer informatie, zie TA 1531-0012 –CAN-bus op GE
Jenbacher-motoren.

[ERROR NUMBER] Het foutnummer dient als extra informatie bij een probleem bij de OPEN STATUS-oproep. Een
waarde niet gelijk aan 0, geeft een fout aan. Voor meer informatie, zie TA 1531-0012 –CAN-bus op GE
Jenbacher-motoren.

[INIT STATUS] Hier wordt de status van de initialisatie van de CAN-controller weergegeven. Een waarde niet
gelijk aan 0, geeft een fout aan. Voor meer informatie, zie TA 1531-0012 –CAN-bus op GE Jenbacher-motoren.

 Resetten van de foutteller

 Statusweergaven van de CAN-busdeelnemers

[INIT STATUS] Hier wordt de status van de verbindingsinitialisatie met de betreffende CAN-deelnemer
weergegeven. Een waarde niet gelijk aan 0, geeft een fout aan. Voor meer informatie, zie TA 1531-0012 –CAN-
bus op GE Jenbacher-motoren.

[MAIN STATUS] Hier wordt de status van de cyclische verwerking van de communicatie met de betreffende
CAN-deelnemer weergegeven. Een waarde niet gelijk aan 0, geeft een fout aan. Voor meer informatie, zie TA
1531-0012 –CAN-bus op GE Jenbacher-motoren.

[EVENT STATUS] Status van het leescommando dat wordt gebruikt voor het totaliseren van de fouten.

0 Retourmelding van de CAN-controller, status is OK
1 Schrijven van gegevens naar de CAN-controller vindt nu plaats
2 Lezen van gegevens uit de CAN-controller vindt nu plaats
64 Aanvraag naar de CAN-controller verzonden, maar geen antwoord van de controller
128 Foutmelding van de CAN-controller, geen antwoord ontvangen van apparaat

Indien de waarde gedurende korte tijd niet gelijk is aan 0, betekent dit nog niet dat er sprake is van een fout.

[ERRORS CURRENT] Actuele stand van de foutteller van het betreffende apparaat. Let op! De foutteller kan
maximaal een waarde van 25 hebben. Indien de teller een waarde van 25 bereikt, wordt de machine met de
desbetreffende storingsmelding uitgeschakeld. De stand van de fouttellers wordt met één verhoogd voor elke
seconde waarin geen succesvolle gegevensuitwisseling plaatsvindt. De enige uitzondering is de snelle TECJET-
communicatie. Deze wordt, tijdens motorbedrijf, reeds bij een fouttellerstand van 8 uitgeschakeld. Een
tellerstand van 8 betekent dat één van de TECJETs gedurende 8 maal 10 milliseconden (= 80 milliseconden) niet
kon worden aangevraagd.

[ERRORS MAX] Maximale stand van de foutteller van het betreffende apparaat sinds de laatste reset. Indien de
communicatie na een storing weer correct begint te functioneren, wordt de actuele teller naar nul gereset. De

maximale hoogte van de tellerstand wordt hier echter opgeslagen. De teller kan met behulp van de toets 
naar 0 worden gereset.

[ERRORS PHASES] Indien de stand van de actuele foutteller (ERRORS CURRENT) een waarde van 5 overschrijdt,
wordt de foutfaseteller met 1 verhoogd. Indien vervolgens de communicatie weer correct functioneert, wordt
de actuele teller naar 0 gereset en is de foutfase afgesloten. Bij de volgende overschrijding van de waarde 5
wordt de teller weer met 1 verhoogd. Met andere woorden: elke uitval van een apparaat gedurende 5
seconden wordt opgeteld. Bij de snelle communicatie met de TECJETs ligt de drempelwaarde, vanaf welke een
foutfase wordt gedetecteerd, bij 3 (bij 30 milliseconden dus). Met behulp van deze bewaking kan worden
bepaald of er sprake is van herhaaldelijk uitvallen van de communicatie met een CAN-busdeelnemer zonder

dat er een storingsmelding is uitgegeven. De teller kan met behulp van de toets  naar 0 worden gereset.
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[ERRORS 1h MAX] Voor elke seconde dat een fout bij een apparaat voortduurt, wordt deze teller met één
verhoogd. Bij de snelle communicatie met de TecJets gebeurt dit elke 10 milliseconden. Het doel van deze teller
is om aan te geven of er in het verleden een uur is geweest waarin een ernstige storing in de communicatie
heeft plaatsgevonden. Verder kan hiervan worden afgeleid of er sprake is geweest van kort durende storingen
beneden de drempelwaarde.

12.2.7 CAN-bus foutdiagnose KLS 98
Met behulp van dit beeldscherm kan een gedetailleerde foutdiagnose van de KLS 98 CAN-busdeelnemers
worden uitgevoerd.

CAN-bus foutdiagnose KLS 98

[EVENT STATUS] Status van het leescommando dat wordt gebruikt voor het totaliseren van de fouten.

0 Terugmelding van de CAN-controller, status is OK
1 Schrijven van gegevens naar de CAN-controller vindt nu plaats
2 Lezen van gegevens uit de CAN-controller vindt nu plaats
64 Aanvraag naar CAN-controller verzonden, maar geen antwoord van controller
128 Foutmelding van CAN-controller, geen antwoord ontvangen van apparaat

Indien de waarde gedurende korte tijd niet gelijk is aan 0, betekent dit nog niet dat er sprake is van een fout.
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[ERRORS CURRENT] Actuele stand van de foutteller van het betreffende apparaat. Let op! De foutteller kan
maximaal een waarde van 25 hebben. Indien de teller een waarde van 25 bereikt, wordt de machine met de
desbetreffende storingsmelding uitgeschakeld. De stand van de fouttellers wordt met één verhoogd voor elke
seconde waarin geen succesvolle gegevensuitwisseling plaatsvindt.

[ERRORS MAX] Maximale stand van de foutteller van het betreffende apparaat sinds de laatste reset. Indien de
communicatie na een storing weer correct begint te functioneren, wordt de actuele teller naar nul gereset. De
maximale hoogte van de tellerstand wordt hier echter opgeslagen.

[ERRORS PHASES] Indien de stand van de actuele foutteller (ERRORS CURRENT) een waarde van 5 overschrijdt,
wordt de foutfaseteller met 1 verhoogd. Indien vervolgens de communicatie weer correct functioneert, wordt
de actuele teller naar 0 gereset en is de foutfase afgesloten. Bij de volgende overschrijding van de waarde 5
wordt de teller weer met 1 verhoogd. Met andere woorden: elke uitval van een apparaat gedurende 5
seconden wordt opgeteld.

[ERRORS 1h MAX] Voor elke seconde dat een fout bij een apparaat voortduurt, wordt deze teller met één
verhoogd. Bij de snelle communicatie met de TecJets gebeurt dit elke 10 milliseconden. Het doel van deze teller
is om aan te geven of er in het verleden een uur is geweest waarin een ernstige storing in de communicatie
heeft plaatsgevonden. Verder kan hiervan worden afgeleid of er sprake is geweest van kort durende storingen
beneden de drempelwaarde.

12.2.8 CAN-bus foutdiagnose SAFI
Met behulp van dit beeldscherm kan een gedetailleerde foutdiagnose van de SAFI CAN-busdeelnemers worden
uitgevoerd.

[EVENT STATUS] Status van het leescommando dat wordt gebruikt voor het totaliseren van de fouten.

0 Terugmelding van de CAN-controller, status is OK
1 Schrijven van gegevens naar de CAN-controller vindt nu plaats
2 Lezen van gegevens uit de CAN-controller vindt nu plaats
64 Aanvraag naar CAN-controller verzonden, maar geen antwoord van controller
128 Foutmelding van CAN-controller, geen antwoord ontvangen van apparaat
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Indien de waarde gedurende korte tijd niet gelijk is aan 0, betekent dit nog niet dat er sprake is van een fout.

[ERRORS CURRENT] Actuele stand van de foutteller van het betreffende apparaat. Let op! De foutteller kan
maximaal een waarde van 25 hebben. Indien de teller een waarde van 25 bereikt, wordt de machine met de
desbetreffende storingsmelding uitgeschakeld. De stand van de fouttellers wordt met één verhoogd voor elke
seconde waarin geen succesvolle gegevensuitwisseling plaatsvindt.

[ERRORS MAX] Maximale stand van de foutteller van het betreffende apparaat sinds de laatste reset. Indien de
communicatie na een storing weer correct begint te functioneren, wordt de actuele teller naar nul gereset. De
maximale hoogte van de tellerstand wordt hier echter opgeslagen.

[ERRORS PHASES] Indien de stand van de actuele foutteller (ERRORS CURRENT) een waarde van 5 overschrijdt,
wordt de foutfaseteller met 1 verhoogd. Indien vervolgens de communicatie weer correct functioneert, wordt
de actuele teller naar 0 gereset en is de foutfase afgesloten. Bij de volgende overschrijding van de waarde 5
wordt de teller weer met 1 verhoogd. Met andere woorden: elke uitval van een apparaat gedurende 5
seconden wordt opgeteld.

[ERRORS 1h MAX] Voor elke seconde dat een fout bij een apparaat voortduurt, wordt deze teller met één
verhoogd. Bij de snelle communicatie met de TecJets gebeurt dit elke 10 milliseconden. Het doel van deze teller
is om aan te geven of er in het verleden een uur is geweest waarin een ernstige storing in de communicatie
heeft plaatsgevonden. Verder kan hiervan worden afgeleid of er sprake is geweest van kort durende storingen
beneden de drempelwaarde.

12.2.9 CAN-bus foutdiagnose gasdosering
Met behulp van dit beeldscherm kan een gedetailleerde foutdiagnose van de gasdoseerklep CAN-
busdeelnemers worden uitgevoerd.

[EVENT STATUS] Status van het leescommando dat wordt gebruikt voor het totaliseren van de fouten.

0 Terugmelding van de CAN-controller, status is OK
1 Schrijven van gegevens naar de CAN-controller vindt nu plaats
2 Lezen van gegevens uit de CAN-controller vindt nu plaats
64 Aanvraag naar de CAN-controller verzonden, maar geen antwoord van de controller
128 Foutmelding van de CAN-controller, geen antwoord ontvangen van apparaat
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Indien de waarde gedurende korte tijd niet gelijk is aan 0, betekent dit nog niet dat er sprake is van een fout.

[ERRORS CURRENT] Actuele stand van de foutteller van het betreffende apparaat. Let op! De foutteller kan
maximaal een waarde van 25 hebben. Indien de teller een waarde van 25 bereikt, wordt de machine met de
desbetreffende storingsmelding uitgeschakeld. De stand van de fouttellers wordt met één verhoogd voor elke
seconde waarin geen succesvolle gegevensuitwisseling plaatsvindt.

[ERRORS MAX] Maximale stand van de foutteller van het betreffende apparaat sinds de laatste reset. Indien de
communicatie na een storing weer correct begint te functioneren, wordt de actuele teller naar nul gereset. De
maximale hoogte van de tellerstand wordt hier echter opgeslagen.

[ERRORS PHASES] Indien de stand van de actuele foutteller (ERRORS CURRENT) een waarde van 5 overschrijdt,
wordt de foutfaseteller met 1 verhoogd. Indien vervolgens de communicatie weer correct functioneert, wordt
de actuele teller naar 0 gereset en is de foutfase afgesloten. Bij de volgende overschrijding van de waarde 5
wordt de teller weer met 1 verhoogd. Met andere woorden: elke uitval van een apparaat gedurende 5
seconden wordt opgeteld.

[ERRORS 1h MAX] Voor elke seconde dat een fout bij een apparaat voortduurt, wordt deze teller met één
verhoogd. Bij de snelle communicatie met de TecJets gebeurt dit elke 10 milliseconden. Het doel van deze teller
is om aan te geven of er in het verleden een uur is geweest waarin een ernstige storing in de communicatie
heeft plaatsgevonden. Verder kan hiervan worden afgeleid of er sprake is geweest van kort durende storingen
beneden de drempelwaarde.

12.2.10 Service
Dit beeldscherm dient ter activering van de bedrijfsmodus 'Service' en de uitvoer van diverse tests.
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 Met de Alarm ByPass kan een alarmmelding [Alarm Number] worden ingevoerd waarvan de activering
vervolgens gedurende een bepaalde tijd [Remaining Time] wordt onderdrukt. Dit is noodzakelijk voor de
uitvoer van bepaalde tests bij de inbedrijfstelling. De activering van de Alarm ByPass is mogelijk vanaf
gebruikersrol 'Servicemonteur'.

 Hier wordt weergegeven, dat de beveiligingstest MMU voor generatorspanning/-stroom geactiveerd is en
nog voor een bepaalde tijd [Remaining Time] loopt. De activering kan vanaf de gebruikersrol 'Klant uitgebreid'
worden ingesteld.

Bovendien wordt de asymmetrische last-teller van de multimeetomvormer weergegeven, die ook via een knop
kan worden gereset.

 Hier wordt weergegeven, dat de beveiligingstest MMU voor verzamelrailsspanning geactiveerd is en nog
voor een bepaalde tijd [Remaining Time] loopt. De activering kan vanaf de gebruikersrol 'Klant uitgebreid'
worden ingesteld.

 Activering bedrijfsmodus Service. Tijdens onderhouds- en servicewerkzaamheden dient de bedrijfsmodus
'Service' geactiveerd te worden, zodat met de tijden voor de beschikbaarheidsberekening op juiste wijze
rekening kan worden gehouden.

 [Combustion chamber clean]
Met deze knop wordt de functie ‘Laaddrukcompensatie door veroudering van de verbrandingskamer
veroorzaakt door afzettingen’ gereset. Deze knop moet worden ingedrukt wanneer de verbrandingskamer
gereinigd resp. vervangen is (bijv. vervanging van alle zuigers in de machine). Zie TA 1503-0043.

 Hier wordt weergegeven, dat de Q(U) / Cos Phi(U) test geactiveerd is en daarbij de spanning [U simulated]
gesimuleerd wordt. De activering is mogelijk vanaf gebruikersrol 'Servicemonteur'.

12.2.11 Service bedrijfstoestand info
Dit scherm geeft aanvullende informatie over de bedrijfsstatus van de motor. Het scherm kan worden
geactiveerd met parameter 14361 [Engine/Engine data/Additional operating status information active] en is
beschikbaar vanaf de gebruikersrol 'Servicepartner'.

Voor de volgende gebieden zijn er bijbehorende weergaven:

Module geblokkeerd, startvoorbereiding, synchronisatie-vrijgave, aanvraag, ontsteking, gaskleppen en vrijgave
automatische start. Deze zijn onderverdeeld in individuele termen om eenvoudig zoeken naar fouten te
garanderen.
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12.2.12 CBM
Het CBM-beeldscherm is te vinden onder Service/CBM. Op dit scherm kunnen PLC Memory- en
statistiekbestanden worden gegenereerd die via de HMI-client gedownload en geanalyseerd kunnen worden.

Overzichtsbeeldscherm

① PLC Memory heeft twee functies: ECB Mem ② betekent 'Engine Cycle Based Memory', d.w.z. dat gegevens
met de motorcyclustijd worden geregistreerd. Daarentegen betekent TCB Mem ③ 'Engine Cycle Based
Memory', d.w.z. dat gegevens in een 10 ms-interval worden geregistreerd.

④ Statistiek omvat de startstatistiek ⑤, die de laatste 100 starts registreert en deze regelmatige opslaat.
Daarnaast kan ook handmatig een statistiekbestand met de button [Manual Trigger] worden aangemaakt.
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ECB Mem

② ECB Mem registreert middels 1000 motorcycli (1500 o/min -> 1 motorcyclus = 80 ms) relevante gegevens.
Deze functie heette vroeger PBC Mem.

De functie wordt geactiveerd middels verschillende triggers, die via parameters in- en uitgeschakeld kunnen
worden (motor / bewaking / regelaarsbestanden / ECB):
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Met de button ②a kan een ECB Mem-bestand handmatig worden geactiveerd en middels de 'Trigger Cycle
Offset' ②b kan de triggerpositie binnen de registratie worden verschoven:

De standaardinstelling 0 betekent dat 900 cycli vóór de trigger en 100 cycli erna worden geregistreerd.

900 betekent dat 1000 cycli na de trigger worden geregistreerd

+100 betekent dat 1000 cycli vóór de trigger in het bestand worden opgeslagen.

②c Hier wordt de actuele status van de functie weergegeven. (zie hiervoor ③c, gelijke functionaliteit)

TCB Mem

③ TCB Mem registreert gedurende 20 s relevante gegevens. De functie wordt geactiveerd middels
verschillende triggers, die via parameters in- en uitgeschakeld kunnen worden (motor / bewaking /
regelaarsbestanden / TCB):

Met de button ③a kan een TCB Mem-bestand handmatig worden geactiveerd en middels de 'Trigger Time
Offset' ③b kan de triggerpositie binnen de registratie worden verschoven:
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De standaardinstelling 0 s betekent dat 10 s vóór de trigger en 10 s erna worden geregistreerd.

-10 s betekent dat 20 s ná de trigger worden geregistreerd

+10 s betekent dat 20 s vóór de trigger in het bestand worden opgeslagen.

③c Hier wordt de actuele status van de functie weergegeven:

de normale toestand is [Running],

zodra de trigger wordt geactiveerd, worden de laatste gegevens verzameld en verschijnt bij de toestand de
melding [Waiting], alsmede de opslagbalk.

Indien TCB Mem en ECB Mem tegelijk geactiveerd worden, kan de toestand [Locked] nog steeds verschijnen,
maar wordt alleen op de andere functie gewacht en vervolgens voortgezet.

Zodra alle gegevens zijn geregistreerd, wordt de gegevensstring aangemaakt.

Nadat de DianeXT4 de gegevensstring heeft opgeslagen, wordt nog gewacht op het moment dat de HMI het
bestand om te downloaden ter beschikking stelt. Daarna verandert de functie weer naar haar normale
bedrijfstoestand.
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Startstatistiek

⑤ De startstatistiek registreert 100 motorstarts en daarbij worden meerdere startkritieke tijden gemeten. Deze
tijden worden ook onder MAIN/statistiek in de linkerbovenhoek weergegeven.

Met de button ⑤a kan een bestand van de startstatistiek handmatig worden geactiveerd

Met de button ⑤b kunnen alle opgeslagen startstatistieken van de DianeXT4 worden gewist.

⑤c Hier wordt de actuele status van de functie weergegeven. (zie hiervoor ③c, gelijke functionaliteit, maar de
functie loopt niet op de achtergrond, daarom staat hier alleen [GEREED])

12.2.13 BUS - Module-overzicht
Dit scherm toont de actief gebruikte bussystemen, afhankelijk van de parameters 10178 [Engine/Coupling/
Type of coupling 1] en 10180 [Engine/Coupling/Type of coupling 2].

 Bus-module slot koppeling 1 Bus-module slot koppeling 1
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Voor elke actieve buskoppeling wordt het hardware-adres (geprojecteerde X20-buskaart) weergegeven. Dit kan
worden gebruikt om te controleren of het hardware-adres overeenkomt met het knooppuntnummer (X20-
buskaart).

 Bus-module slot koppeling 2 Bus-module slot koppeling 2

Voor elke actieve buskoppeling wordt het hardware-adres (geprojecteerde X20-buskaart) weergegeven. Dit kan
worden gebruikt om te controleren of het hardware-adres overeenkomt met het knooppuntnummer (X20-
buskaart).

12.2.14 BUS - Modbus RTU
Dit scherm toont de status van de Modbus RTU. Het scherm wordt weergegeven wanneer parameter 10178
[Engine/Coupling/Type of coupling 1] of 10180 [Engine/Coupling/Type of coupling 2] op 2 is ingesteld.

[Slave open] Slave openen:

Status Groen: Jenbacher Modbus RTU Slave klaar voor communicatie.
Status Rood: Zie [Slave open status] help-tekst voor meer informatie over
de nadere oorzaak van fouten.

[Slave open status] Slave openen status

Status moet 0 zijn als er geen B&R-help te zien is → DRV_mbus - 
Foutnummers

[Slave ID] Slave ID
[Slave communication parameter] Slave communicatieparameter
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[Communication status] Communicatiestatus

Zie [Communication status] help-tekst voor meer informatie over de
nadere oorzaak van fouten:

20220

Oorzaak: Time-out fout

Oplossing: Verbindingsparameters en frequentie van de oproepen
controleren, communicatiedeelnemers resp. verbindingen controleren

20291

Oorzaak:

Controleer de volledige communicatie (baudrate, stopbit, ....) via de
gebruikte interface, controleer de afsluitweerstanden, controleer de
leidingen, vervang eventueel de aansluitingen.

[Counter send/receive data] Teller gegevens verzenden/ontvangen. De waarde neemt toe wanneer
de communicatie loopt.

12.2.15 BUS - Modbus TCP
Dit scherm toont de status van de Modbus TCP. Het scherm wordt weergegeven wanneer parameter 10178
[Engine/Coupling/Type of coupling 1] of 10180 [Engine/Coupling/Type of coupling 2] op 3 is ingesteld.

[IP address assign] Wijs een IP-adres toe. Het display is groen als de adresinstelling
succesvol was. Als het display rood is, bekijk dan de helptekst
onder ‘IP-adresstatus toewijzen’.

[IP address assign status] Status moet 65535 zijn, indien niet het geval, zie B&R-help
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[Subnet mask assign] Wijs subnetmasker toe. Het display is groen als de adresinstelling
succesvol was. Als het display rood is, bekijk dan de helptekst
onder ‘subnetmasker toewijzen status’.

[Subnet mask assign status] Status moet 65535 zijn, indien niet het geval, zie B&R-help
[Slave open] Slave openen:

Status Groen: Jenbacher Modbus TCP Slave klaar voor
communicatie.
Status Rood: Zie [Slave open status] help-tekst voor meer
informatie over de nadere oorzaak van fouten.

[Slave open status] Status moet 0 zijn, indien niet het geval, zie B&R-help
[Number of masters/clients are connected] Aantal verbonden master/clients
[Number of masters/clients currently
served]

Aantal master/clients die momenteel worden bediend

[Time spent waiting for response from
Master]

Wachttijd op antwoord van master

[Client/master IP address] Client/Master IP-adres
[Modbus function code] Uitgevoerde modbus functiecode
[Slave/Server Debug Message] Slave/Server debug-melding
[Slave/Server communication status] Slave/Server communicatiestatus
[Counter receive status] Teller ontvangen gegevens. De waarde neemt toe wanneer de

communicatie loopt.
[Counter send status] Teller verzonden gegevens. De waarde neemt toe wanneer de

communicatie loopt.
[Port open retries] Aantal herhaalde pogingen de port te openen
[Current step executed by the Slave FuB] Actueel door Slave FuB uitgevoerde stap
[Slave status] Slave status
[Client port connection 1 - 5] Client Port verbinding 1 - 5
[Client IP - address connection 1 - 5] Client IP - adres verbinding 1 - 5
[Client message connection 1 - 5] Client melding verbinding 1 - 5

12.2.16 BUS - Profibus DP
Dit scherm toont de status van de Profibus TCP. Het scherm wordt weergegeven wanneer parameter 10178
[Engine/Coupling/Type of coupling 1] of 10180 [Engine/Coupling/Type of coupling 2] op 4 of 5 is ingesteld.
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[Slave 1 (2) address assign] Wijs slave 1 (2) adres toe. 
Het display is groen als de slave adresinstelling succesvol was. Als
het display rood is, bekijk dan de helptekst onder ‘Slave 1 (2) adres
toewijzen status’.

[Slave 1 (2) address assign status] Status moet 65534 zijn, indien niet het geval, zie B&R-help
[Slave 1 (2) open] Slave 1 openen:

Status Groen: Jenbacher Profibus DP Slave gereed voor de
communicatie.
Status Rood: Zie [Slave 1 (2) open status] help-tekst voor meer
informatie over de nadere oorzaak van fouten.

[Slave 1 (2) open status] Status moet 65534 zijn, indien niet het geval, zie B&R-help
[Slave 1 (2) Communication change of state] Slave 1 (2) communicatie statuswijziging
[Slave 1 (2) Communication state] Slave 1 (2) communicatiestatus
[Slave 1 (2) Communication error] Slave 1 (2) communicatiefout
[Slave 1 (2) Communication error count] Slave 1 (2) Communicatiefoutteller

12.2.17 BUS - Profinet
Dit scherm toont de status van het Profinet. Het scherm wordt weergegeven wanneer parameter 10178
[Engine/Coupling/Type of coupling 1] of 10180 [Engine/Coupling/Type of coupling 2] op 6 is ingesteld.
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[Slave station address assign] Wijs slave stationsadres toe.
Status Groen: Stationsadres succesvol toegewezen. Status Rood:
Zie [Slave station address assign status] help-tekst voor meer
informatie over de nadere oorzaak van fouten.

[Slave station address assign status] Status moet 65534 zijn, indien niet het geval, zie B&R-help
[Slave open] Slave openen:

Status Groen: Jenbacher Profinet gereed voor de communicatie.
Status Rood: Zie [Slave open status] help-tekst voor meer
informatie over de nadere oorzaak van fouten.

[Slave open status] Slave openen status
[Slave Communication change of state] Slave communicatie wijzigingsstatus
[Slave Communication state] Slave communicatiestatus
[Slave Communication error] Slave communicatiefout
[Slave Communication error count] Slave communicatiefoutenteller

12.2.18 BUS - Bustester verzenden
In dit scherm kunnen de respectievelijk actieve bussystemen (Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus DP of
Profinet) worden getest.

Het scherm wordt weergegeven wanneer parameter 10178 [Engine/Coupling/Type of coupling 1] of 10180
[Engine/Coupling/Type of coupling 2] op > 0 is ingesteld.

Het forceren van decimale waarden (WORD/INT) of afzonderlijke bits (0-15) is mogelijk.
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[Bus 1/Bus 2] Keuzeschakelaar tussen buskoppeling 1 of 2.

Slechts één koppeling kan worden getest. Bij het omschakelen
tussen bus 1 <-> bus 2 wordt het startregister voor de weergave
gereset en worden alle geforceerde (forced) waarden op niet-
geforceerd (unforced) gezet.

[First register/data word] Definieert het eerste register/datawoord dat moet worden
weergegeven. Als het te testen bussysteem Modbus RTU of
Modbus TCP is, dan is het eerste register = 0. Als het te testen
bussysteem Profibus of Profinet is, dan is het eerste datawoord =
1

[Force active] Algemene activering van de bustest-functie.
[Unforce/Force All] [Force] of [Unforce] van alle registers / datawoorden, inclusief

degene die momenteel niet worden weergegeven.

[Remaining time] Geeft de resterende tijd aan hoe lang de bustester nog actief blijft
(zie parameter 14377). Wanneer [Force active] is ingesteld, start
de timer.

[No] Afhankelijk van de instelling onder [First register/data word]
worden de betreffende registers/datawoorden weergegeven.

[Force] Hier kunnen individuele registers / datawoorden worden
geselecteerd om te forceren. [Force] moet geactiveerd zijn om
waarden in te stellen.
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15 | 14 | ….. | 2 | 1 | 0 Instellen van individuele bit.

Bit en Integer worden automatisch gesynchroniseerd.
[WORD/INT] Instellen van Integer-waarden.

Bit en Integer worden automatisch gesynchroniseerd.

12.2.19 BUS - Bustester ontvangen
In dit scherm kunnen de respectievelijk actieve bussystemen (Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus DP of
Profinet) worden getest.

Het scherm wordt weergegeven wanneer parameter 10178 [Engine/Coupling/Type of coupling 1] of 10180
[Engine/Coupling/Type of coupling 2] op > 0 is ingesteld.

Het forceren van decimale waarden (WORD/INT) of afzonderlijke bits (0-15) is mogelijk.

LET OP:

Als [Auto bus cycle active] = TRUE, bit 0 = TRUE vanaf het eerste register/datawoord (IF 701),
bedrijfskeuzeschakelaar op AUTO en aanvraagkeuzeschakelaar op REMOTE, kan de motor via de bustester
worden gestart!

[Bus 1/Bus 2] Keuzeschakelaar tussen buskoppeling 1 of 2.

Slechts één koppeling kan worden getest. Bij het omschakelen tussen
bus 1 <-> bus 2 wordt het startregister voor de weergave gereset en
worden alle geforceerde (forced) waarden op niet-geforceerd
(unforced) gezet.
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[First register/data word] Definieert het eerste register/datawoord dat moet worden
weergegeven. Als het te testen bussysteem Modbus RTU of Modbus
TCP is, dan is het eerste register = 0. Als het te testen bussysteem
Profibus of Profinet is, dan is het eerste datawoord = 1

[Force active] Algemene activering van de bustest-functie.
[Unforce/Force All] [Force] of [Unforce] van alle registers / datawoorden, inclusief degene

die momenteel niet worden weergegeven.

[Remaining time] Geeft de resterende tijd aan hoe lang de bustester nog actief blijft (zie
parameter 14377). Wanneer [Force active] is ingesteld, start de timer.

[Auto bus cyle active] Activeert het pulssignaal (interfacelijst nr. 708)
[Custom toggle register active] Hier kan toggelen van twee waarden voor een register/datawoord

worden geactiveerd.
[Custom toggle register] Selectie van het register/datawoord
[Custom toggle value 1] Toggle-waarde 1
[Custom toggle value 2] Toggle-waarde 2
[Custom toggle time] Tijd tussen toggle-waarde 1 en 2

[No] Afhankelijk van de instelling onder [First register/data word] worden de
betreffende registers/datawoorden weergegeven.

[Force] Hier kunnen individuele registers / datawoorden worden geselecteerd om
te forceren. [Force] moet geactiveerd zijn om waarden in te stellen.

15 | 14 | ….. | 2 | 1 | 0 Instellen van individuele bit.

Bit en Integer worden automatisch gesynchroniseerd.
[WORD/INT] Instellen van Integer-waarden.

Bit en Integer worden automatisch gesynchroniseerd.

12.2.20 Versies - Controller Software
Dit beeldscherm toont de versies en statusinformatie van alle softwaremodules van de besturingssoftware
(Controller Software). Het dient ter controle van versies en voor de foutdiagnose.



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Copyrightverklaring van INNIO: VERTROUWELIJK! Op het gebruik of publiceren van de gegevens op deze pagina zijn de beperkingen van toepassing zoals vermeld in de instructie op het voorblad of
op de eerste pagina.

 Naam (beschrijving) van de softwaremodule

 Actueel geïnstalleerde versie van de softwaremodule

 Debug Status

1 tot 999 = OK / 1234 = systeem-opstart/ > 2000 = foutstatus

Debugstatus detailinformatie op aanvraag bij module-eigenaar.

 Statusinformatie of softwaremodule in bedrijf is (groen) of niet (wit)

Alle modules moeten in de normale situatie in bedrijf zijn → groene statusindicatie

 Statusinformatie of voor de softwaremodule alle benodigde parameters zijn geladen (plausibiliteitstest)

groen = OK / rood = parameter niet correct geladen (foutgeval) / wit = geen parameters plausibiliteitstest
noodzakelijk

 Basisversie (status bij levering) van de softwaremodule
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12.2.21 Versies - Hardwarecomponenten

Dit beeldscherm toont de versies van de verschillende hardwarecomponenten zoals

• hardware- en firmwareversie multi-meetomvormer

• versie ontstekingshardware en -software

• Gasdoseerklep 1 tot 4

• KLS 98

• MONIC

• B&R IPC serienummer en modulenummer

Afhankelijk van motortype en uitvoering worden alleen de aanwezige componenten weergegeven.

12.2.22 Systeemdiagnose trends
In dit menupunt wordt de volgende systeeminformatie als lijngrafiek (trend) in een tijdsverloop weergegeven.
Dit dient ter diagnose van het DIA.NE XT4-systeem.
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Performance

De volgende prestatiegegevens van het systeem worden in dit beeldscherm weergegeven:

[System Up Time] Weergave van de bedrijfsuren van het DIA.NE XT4-ysteem (IPC)
[Values Change Rate] Wijzigingssnelheid van gegevens, aantal gegevenswijzigingen per seconde die

het systeem moet verwerken.
[Values Change Rate Logging] Wijzigingssnelheid van gegevens voor de gegevensmeting, aantal

gegevenswijzigingen per seconde die het systeem moet verwerken.
[Database Size] Omvang van de database in Mbytes. Normale waarde maximaal 5.000 MB,

kritische waarde meer dan 8.000 MB
[Free Memory (RAM)] Vrij werkgeheugen in Mbytes. Normale waarde meer dan 500 MB vrij

geheugen, kritische waarde kleiner dan 200 MB
[CPU Usage] Gebruik van het totale processorvermogen dat beschikbaar is voor de

visualisatie (Windows) in procenten. Normale waarde bij motorbedrijf minder
dan 50%, kritische waarde meer dan 90% over een tijdsbestek van meerdere
uren.

Drive C

De volgende informatie van de interne gegevensdrager (interne gegevensdrager SSD of CFast) wordt in dit
beeldscherm weergegeven:
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[Power Cycle Count] Gemiddeld aantal verwijderacties van de blokken van de gegevensdrager. Met
dit type is een zeer hoog aantal van tot 30.000 verwijderacties mogelijk.
De Average Erase Count kan niet bij alle typen gegevensdragers worden
weergegeven.

[Power Cycle Count] Aantal systeem-inschakelacties
[Diskette Write Performance] Gegevensschrijfsnelheid in kB/s op de gegevensdrager, normale waarde bij

motorbedrijf ca. 50kB/s
[Power On Hours] Bedrijfsuren van de gegevensdragers
[Free Disk Space] Vrije geheugenruimte van de gegevensdrager, normale waarde meer dan 30

GB, kritische waarde minder dan 2 GB
[Wearness / Lifetime] Te verwachten levensduur in procenten. Normale waarde meer dan 70%,

kritische waarde minder dan 10%
De Average Erase Count kan niet bij alle typen gegevensdragers worden
weergegeven.

[Disk Temperature] Temperatuur van de gegevensdragers. Normale waarde ca. 40 °C, kritische
waarde meer dan 60 °C

Status

De volgende statusinformatie van de IPC (Panel PC DIA.NE XT4) wordt in dit beeldscherm weergegeven:

[IPC NumberBurnOn] Aantal inschakelacties van de IPC
[IPC Operation Hours] Bedrijfsuren van de IPC
[Temperature IPC Board] Temperatuur in ° C meetpunt CPU Board
[Temperature IPC CFast] Temperatuur in ° C meetpunt CFast Adapter
[Temperature IPC Chipset] Temperatuur in ° C meetpunt Chipset
[Temperature IPC Power
Supply]

Temperatuur in ° C meetpunt stroomvoorziening

[Temperature IPC Processor] Temperatuur in ° C meetpunt CPU

13 Alarmmanagement

De meldingsweergave kan worden geopend met hulp van de button  in de menubalk beneden rechts

of door te klikken op het alarmsymbool . Vervolgens wordt de lijst met de actueel geactiveerde
meldingen getoond.

13.1 Actuele meldingsweergave
De actuele meldingsweergave geeft een overzicht van de actuele meldingen. Een actuele melding geeft
informatie over de actuele toestand van de installatie. Een melding wordt gekenmerkt door het meldingstype
(primair alarm, alarm, waarschuwing en bedrijfsmelding), het tijdstip van de melding, het unieke
meldingsnummer en een dienovereenkomstige meldingstekst.

De meldingen zijn chronologisch gesorteerd, dus in de volgorde waarin ze zijn ontstaan. De meest recente
melding staat bovenaan in de lijst. De meldingen kunnen worden gefilterd naar meldingstype. Zij kunnen
worden gereset (reset op afstand) indien de gebruiker het hiervoor vereiste autorisatieniveau bezit. De
weergegeven meldingslijst kan naar een PDF-bestand worden gekopieerd en geprint. De weergegeven
meldingen kunnen ook voor verdere verwerking naar een MS Excel-bestand (*.xls) worden geëxporteerd. Voor
sommige meldingen staat ook extra informatie als cilindernummer, oorzaken en oplossingen ter beschikking.
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 Aanduiding meldingstype:

Er zijn verschillende typen resp. classificaties van meldingen. Deze worden door een desbetreffend icoon
gekenmerkt en hebben de volgende betekenis.

 Alarm: Alarmmeldingen signaleren storingen en hebben een automatische uitschakeling van de motor of
de betreffende installatiecomponent tot gevolg. De oorzaak dient te worden verholpen en vervolgens dient de
alarmmelding te worden gereset. Daarna kan de motor weer worden gestart.

 Primair alarm: Indien er sprake is van meerdere alarmmeldingen tegelijkertijd, kan - afhankelijk van
bepaalde patronen die zijn opgesteld op basis van ervaringscijfers uit het verleden met vele installaties - een
primair alarm worden bepaald dat de uitschakeling veroorzaakt. Zoals te zien wordt dit aangegeven met
behulp van een "P" voor primair in het alarmsymbool.

 Waarschuwing: Waarschuwingen signaleren buitengewone bedrijfstoestanden, hebben echter géén
directe automatische uitschakeling van de motor of de installatiecomponent tot gevolg. De oorzaak van de
waarschuwing dient echter zo snel als mogelijk te worden verholpen. Bij sommige waarschuwingen volgt -
indien na een bepaalde bedrijfstijd de storing niet is verholpen - een desbetreffende alarmmelding en wordt de
motor automatisch uitgeschakeld.

 Informatie: geeft buitengewone bedrijfstoestanden weer die echter niet kritisch zijn. De motor of de
installatiecomponent kan in dit geval gewoon verder worden geëxploiteerd zonder eerst de oorzaak van de
storing op te hoeven lossen. Het is aan te bevelen om bij de eerst volgende gelegenheid de oorzaak op te
lossen.

 Bedrijfsmelding: Bedrijfsmeldingen signaleren normale bedrijfstoestanden.

 Tijdstempel:
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Weergave van het tijdstip (datum en tijd) waarop de meldingsgebeurtenis is opgetreden. De tijd wordt in
milliseconden nauwkeurig weergegeven. De meldingsgebeurtenissen zijn gesorteerd op basis van deze
tijdstempel. De meest recente melding staat bovenaan in de lijst.

 Meldingsnummer:

Elke melding bezit een uniek meldingsnummer.

 Meldingstekst:

Elke melding met behulp van een meldingstekst beschreven.

 Filteropties meldingstype:

Door te klikken op de betreffende button met het icoon voor het telkens relevante meldingstype kunnen de
filteropties worden ingesteld. Blauw gemarkeerde buttons geven aan dat de lijst meldingen van dit
meldingstype bevat.

 Resetten meldingen:

 Met behulp van deze button kunnen meldingen worden gereset die niet langer actueel zijn.

Meldingen van het type "Alarm", "Primair alarm" en "Waarschuwing" moeten altijd (verplicht) worden gereset.
Deze blijven net zolang actief totdat de storing is verholpen en er op de resettoets is gedrukt.

Let op: een reset kan uitsluitend plaatsvinden wanneer een gebruiker is ingelogd (tenminste gebruikersrol
"Klant"). Meldingen van het type "Alarm" of "Primair alarm" kunnen alleen worden gereset in de bedrijfswijze
"Uit" (positie bedrijfskeuzeschakelaar).

Het resetten van de storingsmeldingen kan normaliter alleen op het paneel zelf worden uitgevoerd. De reset-
button is in dit geval op de afstandsbediening (DIA.NE XT4 HMI Client) niet zichtbaar.

Als optie kan ook een "Reset op afstand" orden besteld. In dat geval is de reset-button ook op de
afstandsbediening (DIA.NE XT4 HMI Client) zichtbaar. Maar zelfs dan kunnen alleen bepaalde alarmmeldingen
op afstand worden gereset. Uit veiligheidsoverwegingen is voor kritische alarmen ook in dit geval een reset ter
plekke noodzakelijk. Dergelijke kritische, niet op afstand te resetten meldingen blijven daarom - ondanks het
gebruik van de reset-button op de afstandsbediening - gewoon actief. De motor kan niet worden gestart.

 … Oproepen van de meldingshistorie

 … Oproepen van help-informatie (oorzaken en oplossingen)

 ...Exporteren van de meldingslijst naar een MS Excel-bestand (*.xlsx) (* alleen op PC Client)

Melding extra informatie:

Door de meldingsregel te selecteren kan voor deze melding eventuele beschikbare extra informatie worden
opgeroepen. Bij deze extra informatie kan het bijvoorbeeld gaan om het cilindernummer bij cilinderspecifieke
meldingen of bepaalde meetwaarden ten tijde van het ontstaan van de melding. Wanneer extra informatie
beschikbaar is, wordt de regel automatisch uitgebreid zoals bovenstaand is te zien.

13.2 Weergave meldingshistorie
In deze weergave worden de historisch in de database opgeslagen meldingsgebeurtenissen voor een bepaalde
periode getoond. Bij het oproepen van de meldingshistorie worden de alarmen en waarschuwingen van de
afgelopen 24 uur in chronologische volgorde weergegeven. De meest recente melding staat bovenaan in de
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lijst. Het gewenste tijdsbereik kan vrij worden gekozen. Afgezien van de functies die reeds bij de actuele
meldingsweergave zijn beschreven, staan hier nog een tekstfilter voor de meldingstekst alsmede verschillende
sorterings- en groeperingsfuncties ter beschikking.

 Tekstfilter meldingstekst:

Door een zoektekst in te voeren wordt de meldingslijst gefilterd en worden alleen die meldingen getoond
waarbij de ingevoerde tekst in de meldingstekst voorkomt.

 Tijdselectiebalk

Door de tijden in te voeren, kan het gewenste tijdsbereik voor de getoonde meldingen worden gewijzigd.
Wanneer deze weergave wordt opgeroepen, is als tijdsduur standaard de afgelopen 24 uur geselecteerd. Door
de gewenste tijden te wijzigen, kan het gewenste tijdsbereik worden aangepast.

 … Terug naar de actuele meldingsweergave

 Sortering

Door te klikken op de kopregel van de gewenste kolom [Type], [Date/Time] of [No.] kan de sorteervolgorde
worden geselecteerd. Een pijlsymbool geeft de momenteel ingestelde sorteervolgorde aan. Er kan oplopend of
aflopend worden gesorteerd op het tijdstip van het ontstaan van de melding, het meldingstype of het
meldingsnummer.

 …. Voorbeeld: sortering aflopend op meldingsnummer

 Extra beeldscherm van de bedienacties
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 … Met behulp van deze button kunnen naast de meldingen ook de opgeslagen bedienacties in de lijst
worden weergegeven. Alle wijzigingen van waarden, besturingscommando's en gebruikersaanmeldingen
worden geregistreerd en kunnen in deze lijst worden weergegeven. Voor de betreffende bedienactie wordt de
relevante informatie getoond, zoals gebruiker, oude waarde, nieuwe waarde, enz.

Groepering

Door de kopregel van de kolom [Type], [Date/Time] of [No.] naar het bovenste deel van de lijst te slepen (zie
gele pijl), kan de gewenste kolominformatie worden gegroepeerd. Door de meldingsnummers te groeperen kan
daarmee eenvoudig een meldingsfrequentie voor een bepaald tijdsbereik worden weergegeven. Door
meerdere kolomkoppen naar dit deel van de lijst te slepen, kan ook een meervoudige groepering worden
weergegeven.

14 Berichtenportaal

Het berichtenportaal kan met hulp van de button  in de menubalk rechts beneden worden geopend.

Met behulp van het berichtenportaal kan aan alle op de controller (DIA.NE XT4 Server) ingelogde gebruikers een
bericht worden gestuurd. Het berichtenportaal kan ook worden gebruikt om een bericht achter te laten voor
volgende gebruikers. Een bericht kan tevens van fotomateriaal worden voorzien.

Opmerking: Elk bericht is zichtbaar voor elke gebruiker. Er is geen sprake van een beperkt leesrecht op basis
van autorisatieniveaus.
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 De blauwe cirkel geeft de aanwezigheid aan van een of meerdere ongelezen berichten. Het aantal
komt overeen met het aantal ongelezen berichten. In dit geval is er dus sprake van twee ongelezen berichten.

 Tijdstempel van het geselecteerde bericht

Geeft aan wanneer het bericht is opgesteld.

 Tekst van het geselecteerde bericht

Geeft de geschreven berichttekst weer.

 Gebruikersnaam en -rol van het geselecteerde bericht

Geeft aan door wie het bericht is opgesteld.

 Aanduiding foto's in bijlage

Aanduiding van de foto's (bestandsnaam) van de aan het bericht toegevoegde foto's. Door te dubbelklikken op
het desbetreffende bestand wordt de foto beeld getoond.

 ... Button om het bericht als gelezen te markeren

 ... Button om het bericht als ongelezen te markeren

 Button om het bericht te wissen

Met behulp van deze button kunnen geschreven berichten weer worden gewist. Berichten kunnen uitsluitend
door de auteur van het bericht (de gebruiker dus die het bericht heeft geschreven) worden gewist.

 Lijst van alle geschreven berichten
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Alle geschreven berichten worden voorzien van een tijdstempel, gebruikersnaam en -rol van de auteur en de
meldingstekst (verkort) in de vorm van een lijst. In deze lijst kan vervolgens het gewenste bericht worden
geselecteerd, waarna deze dan blauw wordt gemarkeerd. De achtergrondkleur "geel" geeft aan dat het bericht
nog ongelezen is, en dus nog niet met behulp van "gelezen" is gemarkeerd.

Er kunnen maximaal 100 berichten worden opgeslagen.

 Invoerbereik berichttekst (* alleen op PC Client)

Hier kan de gewenste berichttekst worden ingevoerd.

 ... Button om het bericht te versturen

 Button voor het toevoegen van fotomateriaal aan het bericht (* alleen op de PC Client)

Door op deze button te klikken kan een foto worden geselecteerd en aan het bericht worden toegevoegd. Het
is ook mogelijk meerdere foto's aan het bericht toe te voegen. Ondersteund worden de bestandstypen *.png,
*.jpg en *.bmp. De maximale omvang van het bestand is 500 kByte.

 Button voor het toevoegen van screen shots aan het bericht (* alleen op de PC Client)

Hoewel op het paneel geen berichtteksten kunnen worden opgesteld (er is geen toetsenbord), kunnen wel
screen shots als bericht worden verstuurd. Klik daartoe - zodra het gewenste beeldscherm wordt weergegeven

- op de button met het symbool van het fototoestel  links boven aan de rand van het beeld. Vervolgens
kunt u met de button [Attach screen] de genomen foto als bericht versturen.

 ... Beeld in bijlage wissen

15 Afstandsbediening met DIA.NE XT4 HMI-software
Voor het bedienen en bewaken van de installatie op afstand staat de DIA.NE XT4 HMI-software ter beschikking.
Na installatie van deze software op een PC met een MS Windows-besturingssysteem kan daarmee via een
bestaand netwerk een verbinding worden gelegd met de installatie (DIA.NE XT4 Server) en kan de visualisering
worden geopend. Met uitzondering van zeer specifieke functies, die om veiligheidsredenen uitsluitend lokaal
(on-site) mogen worden uitgevoerd, staat met DIA.NE XT4 HMI Client zowel op het Touchpanel als op de
afstandsbediening de volledige lokale functionaliteitsomvang ter beschikking. Met behulp van de optie
myPlant™ kan de bediening op afstand ook via het internet worden uitgevoerd. Toepassingsmogelijkheden voor
DIA.NE XT4 HMI zijn storingsdiagnose op afstand, bewaking van de installatie in een centrale bedieningsruimte
of van thuis uit of onderweg. Met de optie "Aanvraag op afstand" kan ook met behulp van DIA.NE XT4 HMI de
installatie worden geactiveerd en gedeactiveerd.

15.1 Systeemeisen
De PC moet aan de onderstaande eisen voldoen teneinde de DIA.NE XT4 HMI-software op de PC te kunnen
installeren en gebruiken.

Display: Resolutie tenminste 1024*768
Invoer: Toetsenbord met muis of Touch Screen
Besturingssysteem: Windows 7, Windows 8, Windows 10;
Grafische kaart: ondersteuning DirectX 9.0c of hoger en tenminste 64 MB grafisch geheugen
Geheugen: 1 Gbyte RAM minimum
Vrij geheugen op harddisk: 100 Mbyte
Netwerk: indien tussen de DIA.NE XT4-Server en de Remote Client een firewall

aanwezig is, dient de TCP - Port 4330 vrijgegeven te zijn.
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15.2 Installatie
Het bestand voor het installeren van de DIA.NE XT4 HMI-software op uw PC kan worden gedownload vanaf
https://www.innio.com/.

Daar staat telkens de meest actuele versie van de DIA.NE XT4 HMI-software ter beschikking. Ga voor het
actualiseren van het programma op dezelfde manier te werk als bij de initiële installatie.

Start vervolgens dit bestand door er op te dubbelklikken en vervolgens de installatie-instructies te volgen.

Als default installatie-directory wordt "C:\DianeXT4\Client" gebruikt. Desgewenst kan dit echter tijdens de
installatie worden gewijzigd.

15.3 Start
Na afloop van de installatie bevindt zich het symbool om het DIA.NE XT4 HMI-programma te starten op uw
desktop. U kunt het programma starten door op dit symbool te dubbelklikken.

Het programma kan tevens worden gestart door in Windows Explorer te dubbelklikken op bestand C:
\DianeXT4\Client\GE.Diane.Client.exe/.

15.4 Verbinding maken
Na het starten verschijnt de dialoog voor het maken van de verbinding met de controller (DIA.NE XT4 Server)
van de installaties.

 Gebruikerslicentie aanvragen

https://www.innio.com/en/
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Wanneer u nog niet beschikt over een gebruikerslicentie (alleen voor globale gebruikers) kan nu ook - zonder
verbindingsopbouw met een DIA.NE XT4 Server - de licentie voor myPlant™ worden aangevraagd resp.
geactualiseerd.

 Verbinding maken met de verbindings-button

Alle controllers (DIA.NE XT4 Server) die automatisch in lokale netwerken worden gevonden, worden met hun
modulenaam in deze lijst weergegeven. "M01" is standaard voor Module resp. Motor 1. Door op de
desbetreffende button te klikken, wordt de verbinding gemaakt.

 Verbinding (afstandsverbinding) maken via internet (myPlant™)

Met behulp van myPlant™ (optie) kan via internet verbinding met de installatie worden gemaakt. Nadat de
myPlant™-verbinding met de installatie is opgebouwd, kan met deze button de DIA.NE XT4-verbinding met de
afstandsbediening van de installatie worden gemaakt. Meer documentatie over het creëren van een remote-
verbinding door middel van myPlant™ is te vinden in het helpgedeelte van de myPlant™-webapplicatie.

 Verbinding maken door IP-adres in te voeren

Als alternatief kan de verbinding ook worden gemaakt door het IP-adres in te voeren en op de button
[Connect] te klikken. Dit is noodzakelijk wanneer de controller (DIA.NE XT4 Server) vanwege netwerktechnische
redenen niet automatisch in het netwerk kan worden gevonden.

192.168.123.11 is bijv. het adres voor de eerste module resp. motor. 192.168.123.12 voor de tweede, etc.

15.5 Gebruikersaanmelding
Nadat het programma DIA.NE XT4 HMI is gestart en er verbinding met de controller (DIA.NE XT4 Server) is
gemaakt, verschijnt het onderstaande venster voor de gebruikersaanmelding. Voor de toegang op afstand met
behulp van DIA.NE XT4 HMI moet altijd authenticatie plaatsvinden.

Alle lokale gebruikers van de installatie en alle licenties (globale) gebruikers worden op de PC weergegeven.
Selecteer de gewenste gebruiker en voer vervolgens uw gebruikerscode van 6 posities in. Vervolgens verschijnt
het startscherm van de visualisering.

Met behulp van [Refresh] kan de weergave worden geactualiseerd.

Met behulp van [Request license] kan rechtstreeks een licentie worden aangevraagd of geactualiseerd.
Daarvoor dient uw PC over een internetverbinding te beschikken.

15.6 Dialoogvenster configuratieverbinding
Dit dialoogvenster voor de verbinding met de installatie kan gebruikersspecifiek worden aangepast. Daartoe
staat bestand ConfigurableStartup.xml in de programma-directory (C:\DianeXT4\Client) ter beschikking.

U kunt dit bestand met een editor bewerken en zo de gewenste aanpassingen overnemen zoals beschreven.

<StartupScreenConfiguration>
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<ShowRequestLicense>true</ShowRequestLicense>

“true” … Button “Request License“ wordt getoond

“false” … Button “Request License” wordt niet getoond

<ShowDiscoveredEngines>true</ShowDiscoveredEngines>

“true” … automatisch zoeken en weergeven van de gevonden module wordt uitgevoerd

“false” … automatisch zoeken en weergeven van de gevonden module wordt niet uitgevoerd

<!--<EngineList>

Hier kan een lijst met voorgedefinieerde modules (motoren) met naam en adres worden geconfigureerd.

Voor elke invoer wordt altijd een verbindings-button getoond.
<EngineInfo> … Module 1

<Name>M01</Name> … Naam

<EndPointAddress>192.168.123.11</EndPointAddress> … IP-adres
</EngineInfo>

<EngineInfo> … Module 2
<Name>M02</Name> … Naam

<EndPointAddress>192.168.123.12</EndPointAddress> … IP-adres
</EngineInfo>

……
</EngineList>-->

<ShowConnectUsingMyPlant>true</ShowConnectUsingMyPlant>

“true” … Button „Connect using myPlant“ wordt getoond

“false” … Button „Connect using myPlant“ wordt niet getoond

<ShowConnectUsingAddress>true</ShowConnectUsingAddress>

“true” … button "Connect" en IP-adresinvoer wordt getoond

“false” … button "Connect" en IP-adres wordt niet getoond
</StartupScreenConfiguration>

16 OPC-interface (optioneel)

16.1 Algemeen
OPC is een standaardinterface waarmee toegang kan worden verkregen tot Windows-georiënteerde
applicaties in de automatisering. OPC is momenteel gebaseerd op Microsoft Distributed Component Object
Model (DCOM).

Op de DIA.NE XT4 Server worden diverse proceswaarden aan een OPC-interface ter beschikking gesteld. De
DIA.NE WIN Server functioneert daarbij als OPC-server.

Voor de toegang tot de procesgegevens ondersteunt de OPC-server de specificaties OPC Data Access versie
1.0, 2.0 en 3.0.

Deze interface is verantwoordelijk voor het integreren (weergeven) van gegevens van onze installatie in externe
visualiserings- of besturingssystemen. Daartoe dienen deze systemen wel over een dienovereenkomstige OPC-
interface (OPC-Client) te beschikken. De interface is niet geschikt voor tijdkritische en veiligheidskritische
functies.

Met de DIA.NE XT4 OPC Server beschikken onze klanten desgewenst over een comfortabele mogelijkheid om de
gegevens van onze installatie in een reeds bestaand visualiserings- en/of besturingssysteem te integreren.

Ten behoeve van de OPC-communicatie dient het externe programma (OPC-Client) netwerktechnisch met de
interface van de klant ETH3 van de DIA.NE XT4 Server te wordenverbonden.
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16.2 Networking schema

16.3 Gegevens
Bij het automatisch doorzoeken (browsen) worden alle op de OPC-server beschikbare gegevenspunten
weergegeven. De aangeboden procesgegevens kunnen alleen worden uitgelezen (read only). Alleen indien er
een speciale overeenkomst wordt gesloten, kan een schrijfautorisatie (write) voor de gedefinieerde gegevens
worden verkregen.

OPC-server:
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OPC data items (sample):

De ter beschikking staande gegevens worden vermeld in de interfacelijst. Zo worden o.a. meetwaarden
aangeboden voor het generatorvermogen, de oliedruk, olietemperatuur, koelwaterdruk, koelwatertemperatuur,
cilinder- en uitlaatgasverzameltemperaturen, diverse tellerstanden, alle storingsmeldingen en
waarschuwingen alsmede enkele bedrijfsmeldingen die informatie verschaffen over de toestand van de
installatie.

16.4 DCOM Settings
De OPC-client (besturingssysteem van de klant) kan bij de DIA.NE WIN Server (OPC-server) uitsluitend gegevens
opvragen wanneer op de client-computer DCOM is geactiveerd (Enable Distributed COM on this computer) en
het autorisatieniveau (Default Authentication Level) door DCOM op "Geen" (None) is ingesteld. De DCOM-
instellingen van uw systeem kunnen worden doorzocht met behulp van het programma "Dcomcnfg". Om dit
programma te kunnen uitvoeren, dient de gebruiker te beschikken over administratorrechten op de PC.
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Indien op de client-PC Windows XP draait, dient er rekening te worden gehouden met enkele
veiligheidstechnische instellingen (Windows XP software-firewall, DCOM-beperkingen) die voor de
communicatie via DCOM dienen te worden vrijgegeven. Zie voor meer informatie over het toepassen van OPC
onder Windows XP en over OPC.

16.5 Specificatietekst
OPC-gegevensinterface van het INNIO Jenbacher GmbH & Co OG visualiserings- en besturingssysteem DIA.NE
XT4 voor besturingstechniek van de klant via ETHERNET 100/1000Base-T.

Software-interface:

Ondersteunde OPC-specificaties: OPC DA 1.0, 2.0 en 3.0

Toegangstype: Lezen

Actualiseringsfrequentie v/d gegevenspunten: 100 ms

OPC is gebaseerd op Microsoft Distributed Component Object Model (DCOM). Alle beperkingen van DCOM zijn
daarmee ook van toepassing op deze interface!

Verzonden gegevens:

Ter beschikking staan o.a. meetwaarden voor het generatorvermogen, de oliedruk, olietemperatuur,
koelwaterdruk, koelwatertemperatuur, cilinder- en uitlaatgasverzameltemperaturen en diverse tellerstanden,
alle storingsmeldingen en waarschuwingen alsmede enkele bedrijfsmeldingen die informatie verschaffen over
de toestand van de installatie.

Grens van de leveringsomvang INNIO Jenbacher GmbH & Co OG :

interface 100/1000Base-T met RJ45 op de controller in de modulebesturingskast.

Wat is OPC?

OPC betekent niet meer alleen "Object Linking Embedding for Process Control" – het inzetten dus van de
gestandaardiseerde Windows-interface OLE resp. DCOM (Distributed Component Object Model) voor het
uitwisselen van procesgegevens – maar wordt veeleer als "Openess, Productivity and Connectivity"
geïnterpreteerd, hetgeen de nieuwe mogelijkheden symboliseert die hiermee worden gecreëerd.
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17 Bijlage

17.1 Tips voor het gebruik van deze handleiding
Opties

Wellicht zijn niet alle in deze handleiding genoemde pagina's, beeldschermen en invoergegevens voor uw
motoren ook daadwerkelijk aanwezig!

Afhankelijk van het aantal motoren, motortypes, het aantal cilinders en het uitrustingsniveau van de module en
de besturing zal DIA.NE XT alleen de voor uw motoren relevante schermen tonen!

Neem, indien u vragen heeft over het uitrustingsniveau van uw module of besturing, contact op met onze
afdeling verkoop of onze serviceafdeling (www.gejenbacher.com).

Referentieteksten

[text]

De teksten in de beeldschermen zijn altijd in het Engels gesteld. Wanneer in de beschrijving van een scherm
wordt verwezen naar een dergelijke tekst, wordt deze tussen vierkante haken weergegeven in een vet
lettertype.

17.2 Vervanging accu bij ICP041
De batterij heeft een levensduur van 2-5 jaar. Wanneer de status-LED voor de laadtoestand van de batterij op
de controller ROOD oplicht, dient de batterij te worden verwisseld.

 … Weergave 'Laadtoestand van de batterij'

Licht GROEN op ➔ Normaal bedrijf
Licht ROOD op ➔ Laadtoestand onder grenswaarde, batterij dient te worden vervangen.

Ga als volgt te werk:

1. Zet de motor stil.

2. Schakel de voeding van de controller uit of haal deze los.

3. Verwijder de afdekking van de controller (4 schroeven)
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4. Verwijder de oude batterij.

5. Plaats de nieuwe batterij.

6. Monteer de afdekking weer en sluit de voeding aan.

17.3 Vervanging accu bij Panel PC910
De interne realtimeklok wordt gevoed door een lithiumbatterij (3 V, 950 mAh). Deze bevindt zich aan de
achterzijde van de Panel PC. De batterij is bevestigd in een speciale batterijhouder, wat het verwisselen
gemakkelijk maakt.

De batterijlevensduur bedraagt minstens 4 jaar (bij 50°C, 8,5 µA verbruik door de geleverde componenten en
een zelfontlading van 40%). Indien er een SRAM Interface-optie is geïnstalleerd, bedraagt de levensduur slechts
2,5 jaar. De batterij heeft een beperkte levensduur en dient regelmatig te worden vervangen (uiterlijk na de
aangegeven levensduur).

SprungMarke!!!27021617734448523
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