
GALAX
Sterowanie, monitorowanie, archiwizacja, 
raportowanie



Agenda:
● Topologia
● Aplikacja
● Linie ręczne
● Linie automatyczne
● Ustawienia pozycji
● Wsady (procesy)
● Raporty
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Topologia
Sterowanie lokalne

Prostownik
PT-100

Poziomy

Magistrala RS-485PLC

Elektro zawory

Kontrolki



Okno główne programu (linia ręczna)



Okno główne programu (linia automatyczna)



Okno główne programu



Dane pozycji
Nazwa pozycji

Pole zawiera numer oraz nazwę pozycji w systemie



Dane pozycji
Status stanowiska

Wolne – można pracować
Alarm – na stanowisku występuje stan alarmowy
Praca – na stanowisku trwa proces



Dane pozycji
Stan włączenia wanny

Pozwala włączyć / wyłączyć pozycję
Wyłączona pozycja nie zgłasza i nie archiwizuje alarmów



Dane pozycji
Sygnalizacja poziomu kąpieli na pozycji

Gdy poziom kąpieli spadnie poniżej niskiego: blokowana jest praca pomp,nagrzewania itp.
zgłaszany jest też alarm dla pozycji.



Dane pozycji
Ustawienia pozycji

Wyświetlane są wartości aktualne oraz zadane:
- Czas procesu
- Temperatura
- Napięcie oraz prąd



Dane pozycji
Numery wsadów

Numery aktualnie obrabianych na pozycji wsadów
Możliwa jest obróbka do 5 różnych wsadów w ramach jednego procesu



Dane pozycji
Przyciski: „Temperatura” oraz „Ustawienia stanowiska”

Temperatura wyświetla wykres temperatury z ostatnich 12 godzin
Ustawienia stanowiska wyświetla ekran ze szczegółowymi ustawieniami
Dla danej pozycji.



Okno główne programu



Ustawienia pozycji
Ramka „Alarmy”

Wyświetla dokładną przyczynę pojawienia się alarmu dla wskazanej pozycji



Ustawienia pozycji
Ramka „Temperatura”

Pozwala zadać temperaturę oraz histerezę dla grzania / chłodzenia.



Ustawienia pozycji
Ramka „Temperatura”

Pozwala ustawić dozwolone dla wanny temp. alarmowe.



Ustawienia pozycji
Ramka „Sterowanie”

Przyciski pozwalają włączać wybrane urządzenia dla pozycji
Kontrolki po lewej stronie wskazują stan załączenia urządzenia



Ustawienia pozycji
Ramka „Sterowanie”

Kontrolki wyświetlają stan procesu oraz stan czujników poziomu



Karta wsady
Nowy wsad

Pozwala operatorowi utworzyć nowy wsad w systemie na podstawie informacji
z przewodnika.

Utworzony wsad otrzymuje 
kolejny wolny numer z systemu.

Numer ten od tej chwili zostaje
powiązany  z informacjami
wprowadzonymi wraz ze wsadem

Po zamknięciu wsadu numer
wsadu wraca do puli wolnych
numerów.



Karta wsady
Aktualne wsady

Zawiera listę numerów wsadów aktualnie otwartych w systemie.
Po kliknięciu wybranego numeru wsadu jego dane pojawią się w polu „szczegóły wsadu”.

Obecność na liście oznacza
że dany numer jest zajęty.



Karta wsady
Zakończ wsad:

Zakończenie wsadu jest równoznaczne z zakończeniem jego obróbki.
Po zakończeniu numer wsadu jest gotowy do ponownego wykorzystania.



Wsady
Wprowadzanie

System z numerami wsadów wprowadzono aby operatorzy nie musieli zapamiętywać 
długich numerów. Typowo wykorzystywana liczba wsadów jest mniejsza niż 20.

Po zamknięciu wsadu numer ten staje się znowu dostępny dla kolejnych wsadów,
wewnętrznie system nadaje każdemu wsadowi unikalny numer jednoznacznie
identyfikujący dany wsad

Pulpity operatorskie na wannach posiadają możliwość wprowadzenia do 5 numerów 
wsadów na każdej z pozycji.



Karta raporty
Lista wsadów:

Wszystkie zamknięte wsady dostępne są na liście.
Zawiera ona wszystkie informacje na temat każdego ze wsadów.



Karta raporty
Wyszukiwanie wsadów:

Istnieje możliwość przeszukiwania wg zadanych kryteriów (numer/nazwa części, numer 
wyrobu, numer przewodnika itd.)



Karta raporty
Eksport danych:

System w czasie pracy archiwizuje najważniejsze dane procesowe takie jak:
- temperatura
- napięcie
- prąd
- ph
- konduktancja

Istnieje możliwość eksportu
wybranych parametrów do
Pliku .csv możliwego do
otwarcia w dowolnym arkuszu
kalkulacyjnym



Karta raporty
Raport wsadu:

Po wybraniu wsadu można wygenerować dla niego raport w postaci pliku pdf 
zawierającego wszystkie podstawowe informacje o wsadzie oraz wykresy parametrów 
procesowych.
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