Kamstrup termékek forgalmazója: COMPTECH Kft.
Tel.: (1)226-1585; Fax.: (1)228-0544 info@comptech-kft.hu www.multical.hu
Készült a: 5512-439 GB /02.2007/ Rev. A1. alapján.

Üzembehelyezési és felhasználói kézikönyv

MULTITERM Pro

Üzembehelyezési és felhasználói kézikönyv

MULTITERM Pro

www.multical.hu

\\Ctserver\users\peter\Peti\KAMSTRUP\Levelezés 2007\01 Fordítások 2007\Multiterm Pro\Multiterm pro szerkesztett.doc

Javítva: 2007. október 15.

1/47

Kamstrup termékek forgalmazója: COMPTECH Kft.
Tel.: (1)226-1585; Fax.: (1)228-0544 info@comptech-kft.hu www.multical.hu
Készült a: 5512-439 GB /02.2007/ Rev. A1. alapján.

Üzembehelyezési és felhasználói kézikönyv

MULTITERM Pro

Tartalom
1.

MULTITERM Pro ................................................................................................. 4
1.1. Gyors útmutató............................................................................................. 4
1.2. Termék áttekintése....................................................................................... 5
1.2.1.
Hardver specifikáció.............................................................................. 5
1.2.2.
A MULTITERM Pro által támogatott mérők ........................................... 5
1.2.3.
Frekvencia............................................................................................. 7
1.3. Kapacitás ..................................................................................................... 7
1.4. Adatvédelem ................................................................................................ 7
1.5. Szerzői jogok................................................................................................ 7
1.6. A rendszer helyreállítása.............................................................................. 8
1.7. Programfrissítés ........................................................................................... 8
2. Bevezetés............................................................................................................ 9
2.1. Windows beállítások..................................................................................... 9
2.1.1.
Helyi beállítások .................................................................................... 9
2.1.2.
Idő ....................................................................................................... 10
2.2. Navigáció a MULTITERM Pro-ban ............................................................. 10
2.3. A MULTITERM Pro elindítása és konfigurálása ......................................... 11
2.3.1.
Az akkumulátor behelyezése .............................................................. 11
2.3.2.
A kézi terminál bekapcsolása.............................................................. 11
2.3.3.
A kézi terminál kikapcsolása ............................................................... 12
2.3.4.
A program elindítása ........................................................................... 12
2.3.5.
Felhasználói konfigurálás.................................................................... 13
2.3.6.
Nyelv kiválasztása............................................................................... 15
2.3.7.
Dátum és idő beállítása....................................................................... 16
2.3.8.
Frekvenciák és útvonali kódok ............................................................ 17
3. A rendszer áttekintése....................................................................................... 20
3.1. Útvonal fogadás és küldés ......................................................................... 20
3.1.1.
Terminológia ....................................................................................... 20
3.1.2.
Útonalak fogadása .............................................................................. 20
3.1.3.
Adatküldés (útvonal fájlok) .................................................................. 22
3.2. Útvonal kiolvasása ..................................................................................... 22
3.2.1.
Terminológia ....................................................................................... 22
3.2.2.
Útvonal kiolvasása .............................................................................. 23
3.2.3.
Részletes információ a hőmennyiség mérőről..................................... 25
3.3. Rádiós kiolvasás ........................................................................................ 26
3.3.1.
Terminológia ....................................................................................... 26
3.3.2.
Rádiós kiolvasás (limitált).................................................................... 27
3.3.3.
A következő három kiolvasása............................................................ 30
3.4. Optikai kiolvasás ........................................................................................ 32
\\Ctserver\users\peter\Peti\KAMSTRUP\Levelezés 2007\01 Fordítások 2007\Multiterm Pro\Multiterm pro szerkesztett.doc

Javítva: 2007. október 15.

2/47

Kamstrup termékek forgalmazója: COMPTECH Kft.
Tel.: (1)226-1585; Fax.: (1)228-0544 info@comptech-kft.hu www.multical.hu
Készült a: 5512-439 GB /02.2007/ Rev. A1. alapján.

Üzembehelyezési és felhasználói kézikönyv

MULTITERM Pro

3.4.1.
Egy darab mérő kiolvasása ................................................................. 32
3.4.2.
Automatikus optikai kiolvasás ............................................................. 33
3.5. Kézi kiolvasás............................................................................................. 33
3.5.1.
Kézi kiolvasás (rádiós) ........................................................................ 34
3.5.2.
Kézi kiolvasás (optikai)........................................................................ 36
3.5.3.
Kézi kiolvasás (kézi bevitel = manual entry)........................................ 37
3.5.4.
Sablonok törlése ................................................................................. 38
3.6. Megjegyzések hozzáadása ........................................................................ 38
3.7. Keresés ...................................................................................................... 40
3.8. Mérő konfigurálása..................................................................................... 41
3.8.1.
Dátum/idő frissítése ............................................................................ 42
3.8.2.
Jel-zaj hányados mérése .................................................................... 43
3.8.3.
Mérőszám megváltoztatása ................................................................ 45
4. Felhasználói tapasztalatok, gyakran ismétlődő kérdések (GYIK)...................... 46
5. Képgaléria ......................................................................................................... 47

\\Ctserver\users\peter\Peti\KAMSTRUP\Levelezés 2007\01 Fordítások 2007\Multiterm Pro\Multiterm pro szerkesztett.doc

Javítva: 2007. október 15.

3/47

Kamstrup termékek forgalmazója: COMPTECH Kft.
Tel.: (1)226-1585; Fax.: (1)228-0544 info@comptech-kft.hu www.multical.hu
Készült a: 5512-439 GB /02.2007/ Rev. A1. alapján.

Üzembehelyezési és felhasználói kézikönyv

MULTITERM Pro

1. MULTITERM Pro
A MULTITERM Pro a Kamstrup legújabb generációs kézi terminálja. A Psion
Teklogix WORKABOUT PRO termináljához hasonlóan a MULTITERM Pro is mobil
munkaerő számára kialakított új platformmal rendelkezik.
Jelen kézikönyv tartalmazza a rendelkezésre álló funkciók részletes leírását.
Általános praktikus bevezetésként ajánljuk figyelmébe az alábbi Gyors útmutatót.

1.1. Gyors útmutató
A Gyors útmutató célja, hogy a felhasználót megismertesse a MULTITERM Pro
leggyakrabban használt gombjaival, vagyis a Gyors útmutató a mobil munkaerő által
a MULTITERM Pro leggyakrabban használt funkcióihoz tartozó gombokat mutatja
be.
MULTITERM PRO

Kiegészítő info:
ESC: Vissza/rádióüzenet kiolvasásának megszakítása
Fn, Enter (5 sek): Kézi terminál újraindítása
A: Minden útvonal kiolvasása rádió által (mérők és útvonalak)
B: Eseménykód (mérő esetében)
F: Státusz megváltoztatása (Mérő kiolvasása /nem kiolvasása)
R: Egy útvonal kiolvasása rádió útján (mérő esetében)
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1.2. Termék áttekintése
1.2.1. Hardver specifikáció
A Psion kézi terminál kialakításának köszönhetően többféle munkakörülmények
között is használható, felépítése masszív, és könnyen kezelhető. Az alábbi
tulajdonságai ezt alá is támasztják:
-

A terminál megfelel az IP 54-es szabványnak (víz- és porvédelem)
A terminál -10°C és +50°C között működőképes
Hő sokkhatás: +/ -20°Celsius tíz percig
Ejtéspróba 1,1 méterről betonra
Nappali fénynél is olvasható VGA kijelző
Compact Flash és SD / MMC kártya
Kibővített 3000 mAh akkumulátor (3 db Alkáli elem is behelyezhető)
Öt év élettartamú tartalék akkumulátor
A Kamstrup saját fejlesztésű integrált RF linkje

A Psion WORKABOUT PRO-hoz tartozik egy kibővített lítium elem is maximalizált
kapacitással. Továbbá, a tartalék akkumulátor biztosítja az áramot a kézi terminál
számára, arra az esetre, ha a főakkumulátort ki kellene cserélni.
A Psion WORKABOUT PRO olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeknek
köszönhetően a MULTITERM Pro kifejezetten felhasználó-barát. A kézi terminált
azonban, nagy áramszükséglete miatt, javallott a töltőn tartani, amennyit csak lehet.
Azon felhasználók számára, akik külső helyszíneken dolgoznak, javallott a CarKit
alkalmazása, amivel folyamatosan áram alatt lehet tartani a kézi terminált.
1.2.2. A MULTITERM Pro által támogatott mérők
-

Hőmennyiségmérők
o
o
o
o
o
o
o
o

-

MULTICAL® 601
MULTICAL® 601, 66C felső modullal
MULTICAL® 401
MULTICAL® Compact
MULTICAL® 66-CDE
MULTICAL® III
MAXICAL® III (kizárólag optikai szem)
MULTICAL® 41 (ultrahangos vízmérő)

Elektromos fogyasztásmérők
o 162/382
o 351 (nem tárol adatokat)
o 351A (nem tárol adatokat)

-

EVL mérők: (Magyarországon nincsenek forgalomban)
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o EVL 9
o EVL 10
o EVL 11
-

Landis+Gyr mérők:
o További információkért lépjen kapcsolatba a dán Kamstrup A/S-el a
forgalmazó Comptech Kft.-n keresztűl.

Továbbá, a MULTITERM Pro az alábbiakat is támogatja:
-

RF M-Busz protokollátalakító kiolvasása (nem tárol adatokat)
MULTICAL® rádió-router modul kiolvasása.
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1.2.3. Frekvencia
A Kamstrup saját gyártmányú rádiókártyája a piacon hozzáférhető összes frekvenciát
támogatja, vagyis az alábbiakat:
-

EU
DK
SE
NO

1.3. Kapacitás
A kézi terminál a 40 MB-os lemezén tárolja az alkalmazásokat és az adatokat, ezért
a Kamstrup azt javasolja, hogy a kiolvasások összegyűjtése ne egy nagy
útvonalfájlba, hanem több útvonalfájlba történjen. Konkrétan az alábbiak szerint
megosztva:
-

max. 500 mérő útvonalanként
összesen max. 3000 mérő

Amennyiben nem követi a fenti javaslatot, előfordulhat, hogy a MULTITERM Pro
teljesítménye lecsökken.
Ha a javallott kapacitás elégtelen, fenn áll a lehetőség egy Kamstrup SD kártya
behelyezésére, amivel jelentősen megnövekszik a MULTITERM Pro kapacitása.
Figyelem! A Kamstrup SD kártyák kizárólag erre az alkalmazásra készültek!
Amennyiben igénybe kívánja venni ezt a lehetőséget, vegye ki az akkumulátort (lásd
a 2.3.1 fejezetet), és helyezze be az SD kártyát.

1.4. Adatvédelem
A MULTITERM Pro alkalmazások és adatok a Flash memóriában kerülnek tárolásra,
így nem veszhetnek el, például akkumulátorcserekor, vagy egyéb
áramkimaradásokkor.

1.5. Szerzői jogok
A MULTITERM Pro elindításához először integrálni kell a Kamstrup saját fejlesztésű
RF linkjét a WORKABOUT PRO-ba. Ebből kifolyólag a Kamstrup fenn tart minden
jogot az előre installált MULTITERM Pro program használatára a Kamstrup által
biztosított kézi terminálok esetében.
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Ehhez hasonlóan, a Kamstrup nem képes támogatni a kézi terminálon egy harmadik
fél által installált szoftvert, illetve orvosolni az ezen szoftver által okozott problémákat.

1.6. A rendszer helyreállítása
Ahogy azt említettük az „1.4 Adatvédelem” fejezetben, a kézi terminál nem tud
elveszíteni adatokat. Amennyiben a MULTITERM Pro program nem reagál a
szokásos adatbevitelekre, akkor a rendszer helyreállítására van szükség. Ez esetben
az alkalmazást be kell fejezni, és a programot (illetve az adatokat) újra be kell tölteni,
de az adatok nem vesznek el.
A rendszer helyreállításához 6-8 másodpercig tartsa lenyomva az ENTER billentyűt
és a kék funkcióbillentyűt. A rendszer helyreállítása után az „Óra és riasztások”,
valamint a „Helyi beállítások” menüpontokat manuálisan kell újra beállítania (lásd a
2.1.1 és 2.1.2 fejezeteket).

1.7. Programfrissítés
A programfrissítés e-mailen keresztül, illetve CD-ROM útján történik. Helyezze a
MULTITERM Pro-t a töltő állomásra és kétszer kattintson a frissítés fájlra. Ekkor a
frissítés fájl automatikusan felkerül a számítógépre, majd onnan a MULTITERM Prora a következő összehangoláskor. Ekkor fejezze be a MULTITERM Pro
alkalmazását, hogy a frissítések installálásra kerülhessenek.
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2. Bevezetés
2.1. Windows beállítások
A kézi terminált a Windows Mobile operatív rendszer működteti. A Windows Mobile
hasonló a többi konvencionális Windows rendszerhez, ezért a MULTITERM Pro
felhasználójának az alábbiakat kell beállítania a kézi terminálon:
2.1.1. Helyi beállítások
Kattintson a „Start”-ra, majd a „Beállítások”-ra (sttings):

Ezután válassza ki a „Helyi beállítások”-at a „Rendszer” fül alatt (a képernyő alján):

\\Ctserver\users\peter\Peti\KAMSTRUP\Levelezés 2007\01 Fordítások 2007\Multiterm Pro\Multiterm pro szerkesztett.doc

Javítva: 2007. október 15.

9/47

Kamstrup termékek forgalmazója: COMPTECH Kft.
Tel.: (1)226-1585; Fax.: (1)228-0544 info@comptech-kft.hu www.multical.hu
Készült a: 5512-439 GB /02.2007/ Rev. A1. alapján.

Üzembehelyezési és felhasználói kézikönyv

MULTITERM Pro

Ekkor kinyílik a „Helyi beállítások” menü. Ha a „Helyi beállítások”-ban az Egyesült
Királyságot kívánja kiválasztani, kattintson az „Egyesült Királyságra”.

2.1.2. Idő
Ha a kézi terminált – a Microsoft ActiveSync-en keresztül – hozzá csatlakoztatja a
PC-hez, a kézi terminál automatikusan átáll a PC-n beállított időre. A felhasználónak
az alkalmazás minden egyes elindításakor be kell állítania az időt.
Arra is lehetőség nyílik, hogy a MULTITERM Pro konfigurációs menüjében állítsa be
az időt. Lásd a „2.3.5 Felhasználói konfigurálás” fejezetet.
Figyelem! A kézi terminálra minden egyes kiolvasáskor felkerül egy időbélyeg, ezért
nagyon fontos, hogy a kézi terminálon helyesen legyen beállítva az idő.

2.2. Navigáció a MULTITERM Pro-ban
A MULTITERM Pro programban pusztán a billentyűkkel is el lehet navigálni. Szinte
nincs is szükség a csatolt íróeszköz használatára (érintés érzékeny képernyőhöz
tartozó tollra), bár ez minden funkció esetében alkalmazható, ha a felhasználó úgy
kívánja.
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A MULTITERM Pro működtetéséhez pár billentyű is elegendő. A legfontosabb
gombok a következők:
A TAB gomb a
képernyő
bal
alján
található
gombnak
felel
meg.
Funkció billentyű
a navigációhoz
Kontraszt
tása

Az ESC gomb a
képernyő
alján
található jobb oldali
gombnak felel meg
Háttérvilágítás
beállítása

beállíENTER
Kék funkció
billentyű

2.3.

A MULTITERM Pro elindítása és konfigurálása

2.3.1. Az akkumulátor behelyezése
A Psion kézi terminálhoz tartozik egy új akkumulátor is, amit működésbe helyezés
előtt fel kell tölteni. Az alábbi illusztrációnak megfelelően vegye le a hátsó fedőlapot
és illessze be helyére az akkumulátort:

A kézi terminált (a beillesztett akkumulátorral együtt) helyezze fel a töltőállomásra,
hogy az akkumulátor feltöltsön.
Figyelem! Használat előtt, illetve mielőtt elindíthatná a MULTITERM Pro-t, a kézi
terminálnak legalább 10-15 percnyi töltésre van szüksége.
2.3.2. A kézi terminál bekapcsolása
A kézi terminál bekapcsolásához tartsa nyomva 2-3 másodpercig az ENTER gombot
(a piros gombot).
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2.3.3. A kézi terminál kikapcsolása
Nyomja le a kék funkció billentyűt [FN], majd ezt követően az [ENTER]-t.
2.3.4. A program elindítása
Kattintson a „Start”-ra:

Ezután válassza ki a MULTITERM Pro-t lefelé görgetve a menüpontokat a navigációs
gombbal, majd megnyomva az [ENTER]-t, illetve megérintve a képernyőt.
Ezáltal megnyílik a MULTITERM Pro főmenüje:

\\Ctserver\users\peter\Peti\KAMSTRUP\Levelezés 2007\01 Fordítások 2007\Multiterm Pro\Multiterm pro szerkesztett.doc

Javítva: 2007. október 15.

12/47

Kamstrup termékek forgalmazója: COMPTECH Kft.
Tel.: (1)226-1585; Fax.: (1)228-0544 info@comptech-kft.hu www.multical.hu
Készült a: 5512-439 GB /02.2007/ Rev. A1. alapján.

Üzembehelyezési és felhasználói kézikönyv

MULTITERM Pro

2.3.5. Felhasználói konfigurálás
A MULTITERM Pro „Alapértelmezés szerinti felhasználó”-ja gyárilag került
installálásra. Az alábbi ablakban látható, hogy az „Alapértelmezés szerinti
felhasználó” megváltozott „Felhasználó 1”-re, ami mostantól kezdve az
automatikusan megjelenő alapértelmezés szerinti felhasználó. Az alkalmazás
elindításakor lehetőség van egy új felhasználó név beírására az „MT Pro felhasználó
név” mezőbe. A felhasználói névnek egyeznie kell a PC-n rögzített nevek
valamelyikével. Miután beírt egy új felhasználó nevet, nyomja meg az [ENTER]
gombot a jóváhagyáshoz:

Ezt követően a MULTITERM Pro emlékezni fog a rögzített felhasználóra.
A MULTITERM Pro azt is lehetővé teszi, hogy a konfigurációs menün keresztül
változtassa meg a felhasználói nevet.
Válassza ki a „6”: Config” menüpontot:
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Válassza ki a „2: Kézi terminál konfigurálása” menüpontot:

Válassza ki a „2: Felhasználó megváltoztatása” menüpontot:

Verzió 2.3

Verzió 2.5

Miután így megváltoztatta a MULTITERM Pro felhasználói nevét, nyomja meg az
[ENTER] gombot.
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2.3.6. Nyelv kiválasztása
Minden rendelkezésre álló nyelv gyárilag került installálásra a MULTITERM Pro-n.
Figyelem! Ahhoz, hogy az újonnan kiválasztott nyelv alkalmazásra kerüljön, újra kell
indítani az eszközt.
A fő menü „6: Konfig” menüpontjában válassza ki a „2: Kézi terminál konfigurálása”
opciót:

Válassza ki a „1: Nyelv kiválasztása” menüpontot:
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Ezután válassza ki a kívánt nyelvet és hagyja jóvá az [ENTER] gomb
megnyomásával. Ezt követően az alkalmazás újraindul.

2.3.7. Dátum és idő beállítása
A felhasználói névhez hasonlóan, a dátum és idő is megváltoztatható. A fő menü „6:
Konfig” menüpontjában válassza ki a „3: Dátum és idő beállítása” opciót:
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Ezután megváltoztathatja az adott dátumot és időt:

2.3.8. Frekvenciák és útvonali kódok
A „2: Kézi terminál konfigurálása” menüpontban válassza az „5: Frekvencia
beállítása” opciót:
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Ezután válassza ki a megfelelő ország frekvenciáját:

A különböző országok kódjai lényeges frekvenciákat tartalmaznak a Kamstrup mérők
és modulok számára, amelyek esetében az alábbi frekvenciák jöhetnek szóba:
- EU
- DK
- SE
- NO
Ezen felül a MULTITERM Pro lehetővé teszi a rádióüzenetek kiolvasását optimalizált
teljesítmény mellett. Az NRZ* csatornán keresztül, ez lehetővé teszi, hogy a
Kamstrup optimalizált sebesség mellett olvassa az adatokat, például magasabb
bitsebesség és kommunikáció útján, riasztás nélkül.
A „2: Kézi terminál konfigurálása” menüpontból válassza ki a „4: NRZ konfiguráció”
opciót. (NRZ Configuration; Digitális jelek kódolása: NRZ Non Return to Zero Nullára vissza nem térő)
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Ekkor a MULTITERM Pro lehetővé teszi az NRZ ki- és bekapcsolását.

Figyelem! Az alapbeállítás szerint az NRZ be van kapcsolva, mivel ez a csatorna
biztosítja a mérők / modulok legjobb teljesítményét.
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3. A rendszer áttekintése
3.1. Útvonal fogadás és küldés
3.1.1. Terminológia
A MULTITERM Pro olyan útvonalakra épít, amelyek tartalmazzák a kiolvasás
menetét. Ez alatt az adott mérők leírását értjük az alábbiak vonatkozásában:
-

Melyik mérőtípust kell kiolvasni?
Mely regisztereket kell kiolvasni (PcBase II-ben meghatározva)?
Milyen típusú kiolvasás?

A MULTITERM Pro a útvonalfájl, illetve az ez alapján létrehozott PC fájl
információinak megfelelően jár el.
A kiolvasás végeztével a útvonalfájl felkerül a PC-re, „feltöltve” a kiolvasás során
mért adatokkal.
3.1.2. Útonalak fogadása
A „Útonalak fogadása” / „Adatküldés” fejezetek esetében a felhasználónak szem
előtt kell tartania a MULTITERM Pro teljesítményhatárát (lásd az „1.3 Kapacitás”
fejezetet).
Válassza ki a főmenüből a „4: Vonalak fogadása” opciót:
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A MULTITERM Pro ekkor belép a csatlakoztatott PC útvonal könyvtárába, ahol
láthatóvá válnak a begyűjthető útvonalfájlok.

Válassza ki a begyűjtendő fájlokat az [ENTER] gomb megnyomásával:

A kijelölt útvonalak begyűjtéséhez válassza a „Útvonalak begyűjtése” opciót.
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3.1.3. Adatküldés (útvonal fájlok)
Amikor az útvonalfájlokat vissza kívánja küldeni a MULTITERM Pro-ról a PC-re,
válassza az „5: Adatküldés” opciót:

Ekkor megjelenítésre kerülnek a továbbításra készen álló útvonalak.
Válassza ki a továbbküldendő útvonalakat az [ENTER] gomb megnyomásával, majd
válassza a „Útvonalak küldése” opciót. Ekkor a kiválasztott útvonalak adatai
bekerülnek a PC útvonalkönyvtárába, amelyet előre meg kell határozni a PcBase
rendszerben.

3.2. Útvonal kiolvasása
3.2.1. Terminológia
A MULTITERM Pro a PcBase rendszerben meghatározott útvonalak szerint helyezi
el az adott kiolvasásokat. A kiválasztott útvonalak a felhasználó által kiolvasni kívánt
mérőknek felelnek meg. Ezek lehetnek optikai vagy kézi kiolvasások, illetve
történhetnek rádió útján is.
Ha a kiolvasást például rádió útján végzi, akkor a kiválasztott mérők kiolvasása előbb
történik meg, mint az optikai mérők optikai kiolvasása.
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3.2.2. Útvonal kiolvasása
Válassza az „1: Útvonal kiolvasása” opciót:
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Ekkor megjelenítésre kerülnek a MULTITERM Pro-ban hozzáférhető útvonalak:

Nyomja meg a „Kiválaszt” (Select) gombot, és ekkor megjelennek a útvonal fájl
egyes hőmennyiség mérői:

! Az ikonok alapján tudni lehet, hogy milyen
típusú kiolvasás van beállítva.
Optikai kiolvasás
Rádiós kiolvasás
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3.2.3. Részletes információ a hőmennyiség mérőről
A megjelenítésre került útvonal hőmennyiség mérőjéről az ablak alsó harmadában
találhatóak elsődleges információk. Ha az összes hozzáférhető információt látni
szeretné, akkor nyomja meg a D gombot.
Az alábbi két ablak közül a baloldali mutatja a mérő elsődleges információit, a
jobboldali pedig a „D” gomb megnyomásával megjelenített összes hozzáférhető
információt.

A kiolvasást követően, a bővített ablakban (baloldalt) láthatóvá válnak azok a
regiszterek, amelyeket az adott kiolvasási folyamat tartalmaz.
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3.3. Rádiós kiolvasás
3.3.1. Terminológia
A Kamstrup háromféle rádiós kiolvasást tesz lehetővé, amelyek mind különböző
felhasználói igények kielégítéséhez lettek kialakítva a korábbi kézi terminálok
tapasztalatai alapján.
1. Rádiós kiolvasás (limitált): Ez a fajta kiolvasás megkeresi az összes elérhető
mérőt (amik a MULTITERM Pro útvonalain találhatóak), és folyamatosan végzi
a kiolvasást. A feladat végeztével a MULTITERM Pro további, még ki nem
olvasott mérők után kutat. Ezt a típusú kiolvasást akkor a legérdemesebb
alkalmazni, ha a felhasználó nem tudja pontosan hány mérő van a
rendszerben. A MULTITERM Pro maximum 12 mérőt találhat, majd miután
ezeket kiolvasta, további mérők után kutat azokon az útvonalakon, amiket
még nem olvasott ki (lásd a 3.3.2 fejezetet).
2. Rádiós kiolvasás (bővített): Ez a fajta kiolvasás megkeresi az összes elérhető
mérőt (amik megtalálhatóak a MULTITERM Pro-n), de nem kezdi el a
kiolvasást, amíg meg nem találta az összes mérőt a rendszerben. A feladat
végeztével a MULTITERM Pro további, még ki nem olvasott mérők után kutat.
Ezt a típusú kiolvasást akkor a legérdemesebb alkalmazni, ha a rendszerben
sok mérő van. Ha például 80 mérő van a rendszerben, akkor a kiolvasás
megkezdése előtt a MULTITERM Pro először összegyűjti az összes mérőt
(lásd a 3.3.3 fejezetet).
3. A következő három kiolvasása: Ez a fajta kiolvasás – ha lehetséges – mindig
a soron következő három mérőt olvassa ki az útvonalon. Ezt a típusú
kiolvasást akkor a legérdemesebb alkalmazni, ha az adott útvonalat pontosan
kell követni (lásd a 3.3.4 fejezetet).
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3.3.2. Rádiós kiolvasás (limitált)
A rádiós kiolvasás elindítható az útvonal, illetve a mérő áttekintésekor az A
gyorsbillentyűvel. Az alábbi illusztrációk közül a jobboldali a útvonal (Kaersangervej
dán utcanév példaként) ablaka, amely a baloldali ablakból került megnyitásra.

Az A gyorsbillentyű megnyomása után kezdetét veszi a rádiós kiolvasás:
Ebben az ablakban a következő információk
kerülnek megjelenítésre:
-

Kiolvasott mérők száma
Új mérők (még ki nem olvasottak)
Éppen melyik mérő van kiolvasás alatt
Az adott mérő részletes adatai (név,
mérőszám, stb.)
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Lehetőség van rá, hogy folyamatosan nyomon kövessük a kiolvasott hőfogyasztás
mérők számát, milyen „új” mérőket talált a program, illetve mindig láthatjuk az adott
mérő részletes adatait.
A kiolvasást a „Kiolvasás leállítása” (Stop reading) gombbal lehet leállítani.
Jegyzetek:
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Rádiós kiolvasás (bővített)
A limitált rádiós kiolvasáshoz hasonlóan a bővített rádiós kiolvasás is elindítható a
útvonal, illetve a mérő áttekintésekor.
Ahogy azt már említettük a 3.3.1 fejezetben, a bővített rádiós kiolvasás először
összegyűjti a rendszerben fellelhető összes rendelkezésre álló mérőt és csak utána
kezdi el a kiolvasásukat. Így lehetőség nyílik optimalizálni a nagy számú
mérőmennyiséget magába foglaló rendszer kiolvasásának teljes idejét.

Az „A” gyorsbillentyű megnyomását követően kezdetét veszi a rádiós kiolvasás. Ha
újra megnyomja az „A” gyorsbillentyűt, elindul a bővített rádiós kiolvasás.
Figyelem! Ezen kiolvasási eljárás esetében hosszabb ideig tart a rendelkezésre álló
rádiós mérők összegyűjtése a kiolvasás megkezdése előtt, viszont maga a kiolvasás
sokkal gyorsabban zajlik.
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Ebben az ablakban a következő információk
kerülnek megjelenítésre:
-

Kiolvasott mérők száma
Új mérők (még ki nem olvasottak)
Éppen melyik mérő van kiolvasás alatt
Az adott mérő részletes adatai (név,
mérőszám, stb.)

A kiolvasást a „Kiolvasás leállítása” (Stop reading) gombbal lehet leállítani.
3.3.3. A következő három kiolvasása
Ezt a típusú kiolvasást akkor a legérdemesebb alkalmazni, ha az adott útvonalat
pontosan kell követni. A funkció elindításához a útvonal fájlban keresse meg a kívánt
kezdési pontot. Így a felhasználónak nem kell végigfuttatnia a útvonal fájl kiolvasását
az elejétől a végéig.
Lépjen be az útvonal áttekintésbe és válassza ki azt az útvonalat, ahol a kiolvasást
végre kívánja hajtani, majd nyomja meg a „Kiválaszt” (Select) gombot:
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A navigációs gomb (navigation button) segítségével az útvonalon könnyen kijelölheti
azt a pontot, ahol el szeretné kezdeni a kiolvasást:

Ezután nyomja meg az „R” gombot (rádiós kiolvasás = radio reading), és ekkor
kezdetét veszi a következő három mérő kiolvasása a kijelölt ponttól (lásd a példát,
ahol ennek a pontnak az elnevezése Sneppevej 10):

A kiolvasást a „Vissza” gomb megnyomásával szakíthatja meg. Ezután az útvonalon
választhat egy másik kiindulási pontot, és újra elindíthatja a kiolvasást.
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3.4. Optikai kiolvasás
3.4.1. Egy darab mérő kiolvasása
Optikai kiolvasás esetén, először ki kell választania egy olyan útvonalat, amelyiken
lehetséges az optikai kiolvasás.

Ez a jelzés (ikon) mutatja, hogy az
út vonalon van lehetőség optikai
kiolvasásra

Ezután az optikai kiolvasás elindításához nyomja meg az ENTER gombot .
Figyelem! Ellenőrizze, hogy az optikai szem (régebbi szóhasználattal: optikai fej)
megfelelően van-e ráhelyezve a mérőre!
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3.4.2. Automatikus optikai kiolvasás
Az automatikus optikai kiolvasás automatikusan megkeresi a mérőt az útvonal
fájlban, így nem a felhasználónak kell megkeresnie az adott mérőt az útvonal fájlban.
Akárcsak az egy adott mérő kiolvasása esetében (lásd 3.4.1 fejezetet), a kiolvasást a
kézi terminál útvonal fájlában kell elindítani, majd megnyomni az „O” gombot (nem
összetévesztendő a nullával: 0). A MULTITERM Pro ekkor automatikusan megkeresi
az adott mérőt, és kezdetét veszi a kiolvasás.

3.5. Kézi kiolvasás
A MULTITERM Pro lehetővé teszi a kézi kiolvasást is. Kézi kiolvasással azokat a
mérőket lehet kiolvasni, amelyek NEM szerepelnek a kézi terminál által hozzáférhető
útvonalakon.
Lépjen be a főmenübe és válassza a „2: Kézi kiolvasás” (manual reading)
menüpontot:
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Ekkor az alábbi opciók közül választhat:

Az „1. Rádió” opciót akkor ajánlatos választani, ha egy adott rádiós mérőt kíván
kiolvasni a felhasználó, illetve pontosan tudja, mi a mérő száma. Ugyanez vonatkozik
a „2. Optikai” opcióra is. A „3. Kézi” opciót akkor ajánlatos választani, ha a
leolvasandó mérő értékeit manuálisan kell felvinni a kézi terminálra. Ezt a funkciót
például akkor érdemes választani, ha egy meghibásodott mérőt akarunk kiolvasni,
vagyis amikor az egyetlen módja a kiolvasásnak, ha a felhasználó manuálisan viszi
be a mérő kijelzőjén megjelenő értékeket a kézi terminálra.
3.5.1. Kézi kiolvasás (rádiós)
Válassza az „1. Rádiós” opciót. Ekkor láthatóvá válnak a hozzáférhető sablonok.
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A sablon kiválasztásakor a felhasználónak be kell írnia a mérő számát:

Nyomja meg az ENTER gombot, és ekkor kezdetét veszi a kiolvasás.
Figyelem! Ilyen módon csak a PcBase II-ben meghatározott
használhatóak.

sablonok

3.5.2. Kézi kiolvasás (optikai)
A kézi rádiós kiolvasáshoz hasonlóan, láthatóvá válnak a hozzáférhető sablonok,
amit az alábbiakban az „MC66 Long data package” (hosszú adat csomag) illusztrál:

Miután kiválasztotta a sablont, a MULTITERM Pro megkezdi a kiolvasást.
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3.5.3. Kézi kiolvasás (kézi bevitel = manual entry)
Ezt a funkciót akkor a legérdemesebb használni, ha NEM lehetséges se az optikai,
se a rádiós kiolvasás alkalmazása.
Válassza a „3. Kézi” (manual) opciót. Ekkor láthatóvá válnak a hozzáférhető
sablonok:

Ha például a felhasználó kiválasztja a „1. Long data package” (hosszú adat csomag)
opciót, akkor az alábbi sablon jelenik meg:

Ily módon a felhasználó manuálisan be tudja vinni a mérő adatait.
Figyelem! Miután az utolsó rubrikába (a fenti mintaablak esetében a T1 rubrikába) is
beírta az adatokat és megnyomta az ENTER gombot, a feladat befejeződött (és az
adatok elmentésre kerültek).
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3.5.4. Sablonok törlése
A kézi terminálról úgy lehet sablonokat (sablon= template) törölni, ha a felhasználó
megnyomja a narancssárga funkcióbillentyűt, majd az „l” gombot (Del).

3.6. Megjegyzések hozzáadása
A mérőkkel kapcsolatban háromfajta megjegyzést lehet rögzíteni a rendszerben:
-

Információk a mérőről
Információk a ügyfélről (fogyasztóról)
Megjegyzések

Ezt a funkciót a „B” gomb megnyomásával tudja kiválasztani a mérő áttekintésekor.
Ekkor megjelenik a fenti három lehetséges megjegyzés opció:

\\Ctserver\users\peter\Peti\KAMSTRUP\Levelezés 2007\01 Fordítások 2007\Multiterm Pro\Multiterm pro szerkesztett.doc

Javítva: 2007. október 15.

38/47

Kamstrup termékek forgalmazója: COMPTECH Kft.
Tel.: (1)226-1585; Fax.: (1)228-0544 info@comptech-kft.hu www.multical.hu
Készült a: 5512-439 GB /02.2007/ Rev. A1. alapján.

Üzembehelyezési és felhasználói kézikönyv

MULTITERM Pro

A megfelelő opció kiválasztásával információkat vihet be a rendszerbe a mérőről, az
ügyfélről (fogyasztóról), illetve a felhasználó a saját megjegyzéseit is rögzítheti itt.
Az 1-es és a 2-es opció a PcBase II-ben meghatározott kódokat tartalmazza. Ha
például a felhasználó mérővel kapcsolatos információkat kíván bevinni a rendszerbe,
akkor a „2. Mérőkód kiválasztása” opciót kell választani. Ekkor megnyílik az alábbi
ablak:

Ekkor kiválaszthatja például az „1. Törött mérő” (Meter broken) kódot.
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3.7. Keresés
A kézi terminálon található mérőadatokra rá lehet keresni. Ehhez a főmenüből
válassza a „3: Keresés” (search) opciót:

Egy másik lehetőség, ha a felhasználó megnyomja az S gombot, ami egy olyan
gyorsbillentyű, ami a MULTITERM Pro összes menüjében működik.
A keresés (search) menü a következőképpen néz ki:
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A kézi terminál intelligens kereső funkcióval rendelkezik. Ha például beírja a kereső
mezőbe, hogy „király” (King), a program kidob minden „király”-lyal kezdődő
szókapcsolást (Király utca, Király kert, stb).
A keresést végigfuttathatja a címek között, a felhasználószámok között, illetve a
megjegyzésekben.

Figyelem! A keresés a kézi terminál összes elérhető vonalán végigfut.

3.8. Mérő konfigurálása
A MULTITERM Pro 2.0 verziója lehetővé teszi a mérők bizonyos mértékű
konfigurálását:
1. Dátum/idő frissítése
2. Ügyfélszám (fogyasztó szám) megváltoztatása
3. Jel-zaj hányados mérése (SNR; Signal/Noise Ration)
Figyelem! Az 1-es és 2-es opció kizárólag optikai kommunikáció útján végezhető el.
A mérő konfigurálásához a főmenüben (main menu) válassza ki a „6: Konfigurálás”
(configure) opciót, majd ezen belül az „1: Mérő konfigurálása” (configure meter)
opciót.
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3.8.1. Dátum/idő frissítése
Amennyiben az adott mérő esetében frissíteni kell a dátumon/időn, (date/idő)
válassza az „1: Dátum/idő frissítése” opciót:

Figyelem! A mérő dátumának/idejének regisztrációja, amire a mérő be lett állítva,
NEM történik meg, amíg a frissítés regisztrációja be nem következik.
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3.8.2. Jel-zaj hányados mérése
Az „1: Mérő konfigurálása” (configure meter) opcióban válassza a „2: Jel-zaj
hányados mérése” (SNR; Signal/Noise Ration) opciót:

Ezután írja be a mérő számát:
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Ekkor a MULTITERM Pro megméri a jel-zaj hányadost a rádió modul, illetve az
integrált rádiómodul tekintetében is, majd egy az alábbihoz hasonló ablak nyílik ki:

A fenti ablakban a legfrissebb mérés a két felső, vastagon szedett számnak felel
meg.
Figyelem! A MULTITERM Pro-nak 5-10 másodpercre van szüksége ahhoz, hogy
elvégezze a jel-zaj hányados mérését.
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3.8.3. Mérőszám megváltoztatása
A mérőszám frissítéséhez válassza a „3: Mérőszám megváltoztatása” (change meter
number) opciót:
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4. Felhasználói tapasztalatok, gyakran ismétlődő kérdések
(GYIK)
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5. Képgaléria

MULTITERM Pro dokkoló állomásban, optikai fejjel.
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