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6 Bedienen

6.1 Aanmelden met een wachtwoord

Toegangs-   
rechten

Elke gebruiker moet zich in het bedieningsniveau met zijn naam en wacht-
woord aanmelden. Naargelang de instellingen ontvangt elke gebruiker ver-
schillende toegangsrechten.

v Hoofdstuk 4.2.3 „Wachtwoord-administratie“

Aanmelden h F 10  indrukken of op de aanmeldbutton klikken

h Aanmelden aanklikken

h Gebruikersnaam en wachtwoord invoeren

h OK aanklikken
De naam van de gebruiker verschijnt rechtsboven in de statusregel.

Prioriteit Toegangsrechten Wat kan ik doen?

3 Parametreren,
Configureren en
Bedieningsniveau

Configureren onder F12,
Paremetreren onder F11 en 
Bedienen onder F2  

2 Parametreren en
Bedieningsniveau

Parametreren onder F11 en
bedienen onder F2.

1 Bedieningsniveau Bedienen onder F2 en setpointbepaling in
groepsbeelden
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6.2 Overzicht

6.2.1 Met toets F2

In dit menu kunnen groepen-, trend- en overzichtsschermen worden opgeroe-
pen. Deze zijn opgedeeld in algemene en processpecifieke beelden. Bevindt
men zich in een groepsbeeld dan kan met de toetsen PgUp en PgDn naar
volgende of voorgaande beelden overschakelen.

Algemene groepsbeelden
v Hoofdstuk 5.1 „Groepsbeelden (algemeen)“

Achtergrondbeeld
v Hoofdstuk 4..4.5 „Nieu-

we achtergrond en vrij
programmeerbaar beeld“

Processpecifiek groepsbeeld
v Hoofdstuk 5.3 „Groeps-

beeld“

Processpecifieke grafieken
v Hoofdstuk 6.4.4 „Grafiek openen“
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6.2.2 Met de knoppenbalk

Knoppen
activeren

In een willekeurig groepenbeeldobject kan men een knop (pijl) invoegen, die
naar een ander groepsbeeld overschakeld. Klikt men op de beschrijving van
een groepsbeeldobject kan in de onderste regel van de openstaande menu‘s
opgegeven worden, naar welk andere groepen- of overzichtsscherm gegaan
moet worden. 

h Overnemen aanklikken

Aanklikken

Aangeklikt schakeld 
deze knop naar het in-
gestelde groepsbeeld
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6.3 Algemene groepsbeelden oproepen
Algmene groepsbeelden dienen ertoe, een overzicht over het totale proces te
krijgen. Er kan bijv. een groepsbeeld zijn, die aantoont, welke instrumenten er
op dat moment in gebruik zijn.

h Toets F2 indrukken

h Gewenst groepsbeeld aanklikken

6.4 Groepsbeelden van het betreffende proces oproepen

h Gewenst proces aanklikken

h Toets groepsbeeld aanklikken

Alle groepsbeelden van het proces worden onder elkaar weergegeven.

h Gewenst groepsbeeld aanklikken

Venster sluiten

Selectie van de algemene groepsbeelden

Venster sluiten

Selectie van de groepsbeelden
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6.4.1 Grafiek vergroten

Staan er één of meerdere grafieken binnen een groepsbeeld dan kan deze met
de kleine knop rechts boven tot het hele beeldscherm vergroot worden.

Venster sluiten
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6.4.2 Instrumentfuncties

De bediening van de instrumentfuncties via SVS-2000 N gaat op dezelfde wij-
ze  als op het instrument zelf.

Setpoint opge-
ven /wijzigen

h In het groepsbeeld op het veld regelaarssetpoint SP klikken

h Setpoint invoeren

h Met OK bevestigen 

h Venster sluiten

Regelaar-
parameter
wijzigen

h Toets Parameter (indien aanwezig) aanklikken

Overschakelen 
naar andere 
beelden

v Hoofdstuk 6.2.2 „Knoppenbalk“
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6.4.3 PC-direct functies

Met deze functie is het mogelijk functies te activeren, zonder dat er een instru-
ment voor nodig is. Deze functies bevatten geen I/O variabelen, die via hard-
lock vrijgegeven worden.
Achter het instrument pc-direct gaan de volgende functies verborgen:

10 Analoge ingangswaarde

10 Analoge uitgangswaarde

10 Binaire ingangswaarde

10 Binaire uitgangswaarde

10 Alarm

Integrale uren, minuten
v Hoofdstuk 4.2.2 „Functie integrale

uren, minuten

Impulsteller

Omzetting van getal naar tekst

Min.- en max. waarde
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INTERN1 
rapport

De productgegevens kunnen via deze functie ingegeven worden en via deze
functie kan ook een rapport gestart worden.

h Toets  aanklikken (beeld zoeken)

Hier kunnen max. 8 verschillende chargegegevens ingegeven worden. Dit is bij
een rapport nodig, waarvan het proces gelijke start- en stopvoorwaarden be-
zit, maar uit verschillende producten samengesteld zijn, zoals bijv. bij het in-
branden van gelakte kunststofdelen van de verschillende fabricanten.   

h Parameter aanklikken (alleen aangevinkte instellingen worden weergegeven)

Uiterlijk van het 
invoervenster 
instellen

Starten en stoppen   

H Deze invoer kan later als zoekcriteria dienen en het zoeken naar
rapporten vergemakkelijken.

v Hoofdstuk 6.5 „Rapporten“
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Deze functie is nodig wanneer bij een rapport alleen informatie voor chargege-
gevens nodig is.

INTERN2 
Rapport

h Parameter aanklikken (alleen de geselecteerde instellingen worden weergegeven)

Rapport3-multi Deze functie voor registratie van de chargegegevens maakt het mogelijk een
continu-proces op te delen in verschillende rapporten.

h Nieuwe rapport aanklikken



6 Bedienen

141 12.03/SVS-2000 N

h Gegevens voor artikel 1 invoeren

h Met Ok bevestigen
Het rapport start en staat net zo lang in de lijst totdat het weer beëindigd 
wordt.

h Gefabriceerde artikel in de tabel aanklikken en op beëindigen drukken

De invoer verdwijnt uit de lijst en wordt in het rapportzoekscherm opgenomen.
 

Impulsteller De impulsteller telt binaire signalen en geeft deze in het beeldscherm weer. 
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In het configuratieniveau wordt de verbinding van de variabelen op dezelfde
wijze als bij de integrale functie gemaakt.

h Functie impulsteller activeren (vinkje)

h In de variabelenconfiguratie het gewenste formaat instellen

h Nieuwe wiskundige functie voor teller 1 aanmaken

h Telimpulsvariabele (ingangsvariabele) met een binair signaal verbinden

In dit voorbeeld verhoogt de teller bij het activeren van een binair pc-direct-si-
gnaal.
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Min_Max_ 
waarde

h Functie Min_Max_waarde activeren (vinkje)

h In de variabelenconfiguratie het gewenste formaat instellen

h Nieuwe wiskundige functie minmax1 aanmaken

h Gemeten waarde-ingang van de Min-Max-functie (uitkomstvariabele) met 
een analoog signaal verbinden

In dit voorbeeld neemt de Min-Max-functie een analoog pc-direct-signaal
waar
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6.4.4 Grafieken oproepen

Grafieken zijn tijdgebonden beelden van processpecifieke analoge- of digitale
signalen. In het configuratieniveau worden de gewenste variabelen geselec-
teerd en in het parameterniveau de visualisering vastgelegd, zoals bijv. kleuren
van de lijnen.
Hier wordt het bijbehorende trendbeeld op het totale beeldscherm weergege-
ven en kan met speciale functies beïnvloed worden.

Weergave,
vergroting

Op de X-as is de tijd en op de Y-as het meetbereik van de variabelen opgege-
ven. De variabelen verschijnen ononderbroken van rechts naar links in de in-
gestelde kleur.
.

h F2 indrukken

h Proces selecteren

h Trends aanklikken

h Dubbelklikken op het gewenste trendbeeld

Functielijst
Links van de grafiek; Biedt hulpfuncties 
en instelmogelijkheden voor de weer-
gave van de grafiek. 

Vergroting
Indien aangeklikt wordt de gra-
fiek over het gehele SVS-beeld-
scherm vergroot.
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Grafiekvariabelen worden ononderbroken van rechts naar links weergegeven.

Cursor-
weergave

Stopt de actualisering van het trendbeeld

Verkleint het tijdbereik

Vergroot het tijdsbereik

Instellingen ongedaan maken

Speciale functies
Run, pause, verkleinen, vergroten, herstel-
len, historisch, printen

Sluiten
Sluit de grafiek

Actieve functie 

-verticale lijn
-pijl
-hulplijnen
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Maakt het bekijken van oude meetgegevens mogelijk (historische gegevens)

h Het kloksymbool indrukken

h Start- en eindtijd opgeven

h OK aanklikken

Gemeten    
waarde
weergeven

In de schaalverdeling op de Y-as wordt de gemeten waarde weergegeven,
welke voor de variabelen op de aangeklikte positie actueel zijn.
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Loep h Linker muisknop indrukken, vasthouden en een kader trekken

De waarden binnen het gemarkeerde kader worden op de tijd-as en in ampli-
tude richting vergroot weergegeven.

Tijdvenster h Linker muisknop indrukken en vasthouden

Het door de 2 lijnen begrensde bereik wordt op de tijd-as  vergroot afgebeeld.

Grafiek sluiten h Sluiten aanklikken

Speciale functies
Kleurinstellingen van 
de weergegeven cur-
ven, richtlijn Y-as
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6.5 Rapporten

Rapporten maken het mogelijk een blik in het verleden te werpen. 
In het bovenste gedeelte van het beeldscherm zijn talrijke zoek- en sorteermo-
gelijkheden weergegeven die speciaal door JUMO ontwikkeld zijn om rappor-
ten makkelijk terug te vinden.

6.5.1 Zoeken

Charge-          
gegevens

De charge-gegevens kunnen gewijzigd worden maar moeten wel logisch bij de
ingestelde variabele blijven passen. Alleen hier in het bedieningsniveau kun-
nen andere charge-gegevens ingesteld worden.
Deze gegevens worden automatisch in de volgende beeldschermen overge-
nomen:

- Rapport-print

- In de 3 pc-direct rapport-functies Manu1-, Manu2-, 3-Multi

- Rapport-zoek-venster

Zoekgegevens

Speciale functies Print- en exportmenu

Gevonden procesgegevens en grafieken

Zoeken starten

Charge-
gegevens
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Deze functie zoekt rapporten met behulp van meerdere instelmogelijkheden.
Het is mogelijk m.b.v. 5 verschillende criteria te zoeken.

- Processen, waarin de charge geproduceerd werd

- Elk van de 3 ingestelde charge-gegevens

- Tijdsvlak

Charge-gegevens wijzigen
Indien aangeklikt wordt een venster geopend voor het invoeren van nieuwe 

gegevens

Proces selecteren
Knop voor processelectie aanklikken

Tijdbereik
Begrensd het tijdsvlak
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Naar proces-
sen zoeken

h Knop voor processelectie aanklikken

h Gewenst proces selecteren

h Met OK bevestigen

h Eventueel bekende chargegegevens invoeren

Tijdbereik
begrenzen

h Tijdbereik Van instellen aanklikken

h Periode invoeren, waar vanaf het rapport gezocht moet worden

h Met OK bevestigen

h Invoer voor het tijdbereik Tot r instellen herhalen

In de lijst verschijnen alle processen, die voldoen aan de opgegeven specifica-
ties.
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6.5.2 Zoekresultaten weergeven

h Gegevens invoeren, die het rapportzoeken begrenzen (tijdbereik, productn-
aam)

h Knop zoeken aanklikken

In het zoekvenster worden in een lijst alle rapporten weergegeven, welke
voldoen aan de zoekcriteria bij het geselecteerde proces.

Processen
Hier verschijnen de gevonden processen, waarvan een rapport 
werd opgeslagen

Grafieken
Hier worden grafieken in een lijst opgesomd, wanneer voor het 
gezochte proces een trendbeeld gedefiniëerd is.

Start en einde van het rapport
Dag, maand, jaar, tijd

Charge-gegevens te wijzigen
v Hoofdstuk 6.5 „Rapporten“
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6.5.3 Speciale functies 

Chargengegevens
Achteraf invoeren en wijzigen van charge-gegevens

Wist geselecteerde rapporten
Alleen na opgave van het wachtwoord mogelijk

Sjabloon
Instelbaar ontwerp voor regelmatig terugkerende 
commentaarteksten waaraan het rapport gekoppeld is
v Hoofdstuk 6.5.4 „Printen“

Gebeurtenis
Logfile van de geselecteerde rapporten verschijnt

Commentaar
Vrij te wijzigen tekst als extra informatie bij het rapport

Hardcopy
Drukt beeldscherm af
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6.5.4 Printen

Deze functie configureert de print van een rapport en voert deze ook uit. 

Configureren h Configureren aanklikken

H Pas wanneer een print geconfigureerd is, kan deze geprint worden.

Printmenu
Configuratie

Handmatig
Print van hierboven geselecteerde rapporten

Voor alle aangevinkte processen wor-
den de rapporten automatisch geprint
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h Aanklikken, van welk proces het opgeslagen rapport automatisch na rap-
porteinde geprint moet worden (vinkje).

h Configuratie aanklikken

h Met OK bevestigen

h Printen aanklikken

Het geselecteerde rapport wordt zoals ingesteld afgedrukt.

Commentaar
Eventuele commentaartekst wordt afge-
drukt

Logfile
Drukt gebeurtenislijst af

Lijst
Meetwaarden op tijd geordent in ta-
belvorm

Grafiek
Gewenste grafieken worden afgedrukt 

Grafieken
Zijn er voor het proces grafieken 
beschikbaar, dan verschijnen deze 
hier, en kunnen eventueel geprint 
worden wanneer deze aangevinkt 
zijn. Voorwaarde is, dat dit ook on-
der “numerieke waarden” aangege-
ven wordt. 
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Commentaar

Gebeurtenissen
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Grafiek
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Lijst
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6.5.5 Exporteren

Indien de meetwaarden in andere programma‘s verder verwerkt moeten wor-
den dan kunt u deze exporteren in een bestand. 

h Configuratie aanklikken

h Aanklikken welk proces automatisch geëxporteerd moet worden.

h Pad opgeven

H Alleen indien „exporteren“ geconfigureerd is, kunt u exporteren.

Exportmenu
Configuratie

Handmatig
Export van het hierboven geselecteerde rapport



6 Bedienen

159 12.03/SVS-2000 N

h Configuratie aanklikken

h Bestandnaam opgeven

h Met OK bevestigen

Exporteren Het geselecteerde rapport wordt geconfigureerd en naar een bestand met de
aangegeven naam geëxporteerd. 
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6.6 Gebeurtenissen 

Alle grensoverschrijdingen van analoge variabelen en binaire schakelfuncties
worden in de eventlijst in chronologische volgorde geregistreerd. De schakel-
grens bij analoge variabelen en de schakelflank bij binaire variabelen, alsook
de tekst daarbij worden in het configuratieniveau ingesteld.

v Hoofdstuk 4.3.7 „Variabelenformaat instellen“

Globaal In deze lijst worden alle gebeurtenissen geregistreerd, afkomstig van het totale
proces.

Proces-
specifiek

In deze lijst worden alleen nog gebeurtenissen geregistreerd, die van het ge-
selecteerde proces afkomstig zijn.
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Functies van de
menulijst

Inschakelen
Weergave van een actief, onbeantwoord alarm

Inschakelen
Weergave van eenactief beantwoord alarm

Uitschakelen
Weergave van een niet actief, onbeantwoord alarm

Uitschakelen
Weergave niet actief, beantwoord alarm

Ongeldig
Weergave van alle ongeldige gebeurtenissen

Uitschakelen door operator
Weergave ongeldige gebeurtenissen, die door gebruiker onderdrukt 
zijn

Alarmen aan
Activeert de geselecteerde gebeurtenis

Bit aan

Alarmen uit
Onderdrukt de geselecteerde gebeurtenis

Bit uit

Bit(s) ongeldig

Programma zenden

Zenden

Alarm beantwoording

Aan-, afmelden

Filter tijdkenmerk
v Hoofdstuk 6.6.1 „Filter tijdkenmerk“

Printen
Print van het geselecteerde alarm
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6.6.1 Filter tijd

h Kloksymbool aanklikken

h In de kalender het tijdstip instellen, waarvanaf de gebeurtenissen in de lijst 
weergegeven moeten worden
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6.7 Alarm

In de alarmlijst worden de grensoverschrijdingen van analoge variabelen en bi-
naire alarmfuncties geregistreerd. Hier wordt alleen de laatste situatie van het
alarm weergegeven. Beantwoorde alarmen worden niet weergegeven. In te-
genstelling tot gebeurtenislijsten, die alle gebeurtenissen om de zoveel tijd
meeschrijft.

Beantwoorde 
alarmen

Of een variabele bij overschrijding in de alarmlijst opgenomen wordt, wordt in
het configuratieniveau ingesteld. Ook de schakelgrens bij analoge variabelen
en de schakeflank bij binaire variabelen, alsook de tekst daarbij worden daar
ingesteld.

v Hoofdstuk 4.3.7 „Variabelen-formaat instellen“
Binaire variabelen wijzigen

Globaal In deze lijst worden alle alarmmeldingen geregistreerd, die in alle processen
zijn voorgevallen.

Proces-
specifiek

In deze lijst staan alleen de alarmmeldingen die van dit proces afkomstig zijn.
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Functies van de
menulijst

6.7.1 Uitleg van de kleuren

Rood knippe-
rend 

Alarmvoorwaarde actief, onbeantwoord

Oranje Alarmvoorwaarde niet actief, onbeantwoord

Groen Alarmvoorwaarde niet actief, beantwoord

Inschakelen
Weergave actieve, onbeantwoorde (rood/zwart knipperend)

Inschakelen
Weergave actieve beantwoorde alarmen

Uitschakelen
Weergave niet actieve, onbeantwoorde alarmen (groen)

Uitschakelen
Weergave niet actieve beantwoorde alarmen

Modus
2 Groene pijlen naar beneden: Alarm is in de lijst geregistreerd
1 Rode pijl naar beneden: 

Ongeldig
Weergave van alle ongeldige alarmen (roze)

Uitgeschakeld door de operator
Weergave van ongeldige alarmen, die door gebruiker onderdrukt zijn

Beantwoorden
Beantwoorden van de geselecteerde alarmen

Alles beantwoorden
Beantwoorden van alle geselecteerde alarmen

Uitschakelen
Onderdrukt het geselecteerde alarm

Inschakelen
Activeert het geselecteerde alarm

Printen
Print van het geselecteerde alarm



6 Bedienen

165 12.03/SVS-2000 N

6.8 Recepten

Hier wordt opgegeven naar welk proces recepten moeten worden overgedra-
gen en op welk tijdstip deze gezonden moeten worden.

h F7 printen

h Proces selecteren
Hier verschijnen alle beschikbare recepten voor dit proces

h Gewenst recept aanklikken

Met Zenden meteen zenden of per datum of tijdstip zenden

Zenden

Per datum en 
tijdstip

h Datum in aangegeven formaat invoeren

h Tijdstip in aangegeven formaat invoeren

h Geselecteerd recept met toets > overnemen

h Actief aanklikken
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Er kan voor hetzelfde proces nog een tweede starttijd voor een ander recept
ingevoerd worden, die ook zoals net beschreven geactiveerd moet worden.

Actief
Is het recept verzonden, dan verdwijnt de x 
en i.p.v. de opgegeven tijd staat er 00:00:00
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