
 

Version 2013_01 

Manual	“DRULO“	Trycklogger	

Version	3.0.4.49	eller	högre	

 



   
Sida 2 av 42 

 

HAMAFO Teknik AB, Box 1224, Kvarnbergsvägen 29, 141 45 Huddinge, Tel: 08-608 24 20 
Fax: 08-711 93 15, E-mail: info@hamafo.se, www.hamafo.se, org nr 556419-2069 

Innehåll	

Manual	“DRULO“	Trycklogger	...............................................	1	
Version 3.0.4.49 eller högre ................................................................................................... 1 

Innehåll	........................................................................................	2 

Lista	över	bilder	........................................................................	4 

Kontaktuppgifter	......................................................................	5 

1	Inledning	..................................................................................	6 

1.1 Allmän information .......................................................................................................... 6 

1.2 Översikt över kapitel ......................................................................................................... 6 

2	Programdesign	.......................................................................	7 

2.1 Meny ................................................................................................................................. 7 

2.2 Menylist ............................................................................................................................ 8 

2.3 Statuslist ........................................................................................................................... 8 

2.4 Fält .................................................................................................................................... 8 

2.4.1 Drulo och Mätning ......................................................................................... 9 

2.4.2 Mätkurvan .................................................................................................. 10 

3	Menyfunktioner	..................................................................	12 

3.1 Arkiv ................................................................................................................................ 12 

3.1.1 Öppna File ................................................................................................... 12 

3.1.2 Spara File .................................................................................................... 12 

3.1.3 Ange ytterligare information ......................................................................... 12 

3.1.4 Stäng ner programmet ................................................................................. 13 

3.2 Inställningar .................................................................................................................... 13 

3.2.1 Språk .......................................................................................................... 13 

3.2.2 Kommunikation ........................................................................................... 14 

3.2.3 Databas ...................................................................................................... 15 

3.2.4 Backupassistans ........................................................................................... 18 

3.3 Mode .............................................................................................................................. 22 

3.4 Hjälpmenyn .................................................................................................................... 23 

3.4.1 Programrelaterad Information ...................................................................... 23 



   
Sida 3 av 42 

 

HAMAFO Teknik AB, Box 1224, Kvarnbergsvägen 29, 141 45 Huddinge, Tel: 08-608 24 20 
Fax: 08-711 93 15, E-mail: info@hamafo.se, www.hamafo.se, org nr 556419-2069 

3.4.2 Avläsningsenhet .......................................................................................... 23 

3.5 Menylisten ...................................................................................................................... 24 

3.5.1 Läs av trycklogger   .................................................................................. 24 

3.5.2 Ställ in tiden i trycklogger   ....................................................................... 24 

3.5.3 Ta bort alla mätningar i trycklogger   ......................................................... 25 

3.5.4 Läs av löpande mätning   ......................................................................... 25 

3.5.5 Programera mätning   ............................................................................ 25 

3.5.6 Ändra språk I tryckloggern   ..................................................................... 30 

3.5.7 Stoppa pågående mätning   ..................................................................... 30 

3.5.8 Nollställ alarm   ...................................................................................... 31 

3.5.9 Skriva ut vald Mätning och PDF Export   ................................................... 31 

3.5.10 Exportera till Excel   .............................................................................. 33 

3.5.11 Ta bort vald mätning   ............................................................................ 33 

3.5.12 Överlappa mätkurvor   ......................................................................... 33 

3.5.13 Automatisk zoom   ............................................................................... 34 

3.5.14 Zooma in   ........................................................................................... 34 

3.5.15 Zooma ut   ........................................................................................... 34 

3.5.16 USB‐Mode   ....................................................................................... 34 

3.5.17 GSM‐Mode   ...................................................................................... 35 
 

4	Programmets	funktioner	.................................................	36 

4.1 Drulo och mätning .......................................................................................................... 36 

4.2 Mätkurva ........................................................................................................................ 37 

4.2.1 Pop-up meny ............................................................................................ 37 
4.2.2 Detaljerad vy ............................................................................................ 38 
4.2.3 Vy överlappande kurvor ............................................................................ 40 
4.2.4 Ytterligare Information .............................................................................. 42 



   
Sida 4 av 42 

 

HAMAFO Teknik AB, Box 1224, Kvarnbergsvägen 29, 141 45 Huddinge, Tel: 08-608 24 20 
Fax: 08-711 93 15, E-mail: info@hamafo.se, www.hamafo.se, org nr 556419-2069 

Lista	över	bilder	

Bild 2‐1: Arkiv .................................................................................................................................. 7 
Bild 2‐2: Inställningar ...................................................................................................................... 7 
Bild 2‐3: Mode ................................................................................................................................. 8 
Bild 2‐4: Hjälp .................................................................................................................................. 8 
Bild 2‐5: Menylist ............................................................................................................................ 8 
Bild 2‐6: Statuslist ........................................................................................................................... 8 
Bild 2‐7: Drulo och Mätning ........................................................................................................... 10 
Bild 2‐8: Mätkurva ......................................................................................................................... 11 
Bild 3‐1: Språk ............................................................................................................................... 13 
Bild 3‐2: Kommunikation ............................................................................................................... 14 
Bild 3‐3: Assistans avläsningsenhet ............................................................................................... 15 
Bild 3‐4: Inställnignar avläsningsenhet .......................................................................................... 15 
Bild 3‐5: Inställningar ‐> Databas ................................................................................................... 16 
Bild 3‐6: Databasassistans ............................................................................................................. 16 
Bild 3‐7: Databasmeddelande ........................................................................................................ 17 
Bild 3‐8: Databasfel 1 .................................................................................................................... 18 
Bild 3‐9: Databasfel 2 .................................................................................................................... 18 
Bild 3‐10: Backupassistans ............................................................................................................. 19 
Bild 3‐11: Backup ........................................................................................................................... 20 
Bild 3‐12: Återställning .................................................................................................................. 21 
Bild 3‐13: Menyinställningar ‐> Mode ............................................................................................ 22 
Bild 3‐14: Menylist vid USB‐Mode ................................................................................................. 22 
Bild 3‐15: Menylist vid GSM‐Mode ................................................................................................ 22 
Bild 3‐16: Information programversion .......................................................................................... 23 
Bild 3‐17: Info avläsningsenhet ...................................................................................................... 23 
Bild 3‐18: Inställningar Tid och Datum ........................................................................................... 24 
Bild 3‐19: Programera mätning ...................................................................................................... 26 
Bild 3‐20: TidsStyrd Mätning (TSM) ............................................................................................... 27 
Bild 3‐21: HändelseStyrd Mätning (HSM) ....................................................................................... 28 
Bild 3‐22: Ställ in alarm tryck ......................................................................................................... 30 
Bild 3‐23: Flersidig utskrift ............................................................................................................. 31 
Bild 3‐24: Dialogruta för utskrift .................................................................................................... 32 
Bild 3‐25: Menyrad utskrift ............................................................................................................ 32 
Bild 3‐26: Export ............................................................................................................................ 33 
Bild 3‐27: Val av mätkurvor ........................................................................................................... 34 
Bild 4‐1: Drulo och mätning ........................................................................................................... 36 
Bild 4‐2: Skalning ........................................................................................................................... 38 
Bild 4‐3: Dela upp kurvan i avsnitt ................................................................................................. 39 
Bild 4‐4: Bestämm skillnaden I tryck .............................................................................................. 40 
Bild 4‐5: Överlappa mätkurva ........................................................................................................ 41 
Bild 4‐6: Markering av section som skall exporteras ...................................................................... 41 
Bild 4‐7: Ytterligare information .................................................................................................... 42 

 



   
Sida 5 av 42 

 

HAMAFO Teknik AB, Box 1224, Kvarnbergsvägen 29, 141 45 Huddinge, Tel: 08-608 24 20 
Fax: 08-711 93 15, E-mail: info@hamafo.se, www.hamafo.se, org nr 556419-2069 

Kontaktuppgifter	

Företag 
F.A.S.T. GmbH 
Boessingerstr. 36 
D‐74243 Langenbeutingen, Germany 

 

Kontakt:   Mr Tilo Behrmann 
Tel:     +49 ‐ 7946‐92100‐25 
Fax:     +49 ‐ 7946‐7153 
E‐Mail:  info@fastgmbh.de 
      Behrmann@fastgmbh.de  
Web:    www.FastGmbH.de 



   
Sida 6 av 42 

 

HAMAFO Teknik AB, Box 1224, Kvarnbergsvägen 29, 141 45 Huddinge, Tel: 08-608 24 20 
Fax: 08-711 93 15, E-mail: info@hamafo.se, www.hamafo.se, org nr 556419-2069 

1 Inledning	

1.1 Allmän information 

Ledningsnät  som  levererar dricksvatten  kräver  särskild och mycket noggrann övervakning. 
Samlade  värden  av  trycket  avslöjar  viktig  information  och  höjer  leveranssäkerheten.  Att 
garantera leveranssäkerhet även under högtrafik kräver mätningar med trycklogger. 

Tryckloggers monteras på  flera olika ställen på  ledningsnätet. Olika  förbrukningar  leder  till 
en  situation  med  olika  trycknivåer  och  tryckmönster  på  ledningsnätet  och  avslöjar 
information  om  tillståndet  på  röret.  Grafisk  redigering  och  jämförbara  mät‐data  ger 
användaren en översikt över trycket på olika platser på ledningsnätet genom tryckloggern. 

FAST GmbH har utvecklat programvaran och tryckloggern DRULO för att hjälpa användaren 
att utvärdera mätdata som loggats.  

1.2 Översikt över kapitel 

Denna  manual  har  fyra  kapitel.  Inledningen,  Programdesign,  Menyfunktioner  och 
Programfunktioner.  
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2 Programdesign	

2.1 Meny 

Olika menyalternativ  finns  i  "Arkiv",  "Inställningar",  "Mode"  och  "Hjälp". Menyn  "Arkiv" 
innehåller  funktioner  som  hjälper  dig  att  spara  eller  hämta  mätningar.  Dessutom  kan 
programmet  avslutas  i  denna  meny  eller  genom  att  trycka  på  "Ctrl"  +  "E" 
tangentkombinationen som en genväg. För en visualisering av den utvidgade menynivån, se 
Bild 2‐1 nedan 

 

Bild 2‐1: Arkiv 

I menyn  "Inställningar", kan olika  funktioner  i programmet ändras. En viktig  funktion  som 
kan ändras genom denna meny är vad som visas på skärmen, dvs språket och den grafiska 
utformningen av diagrammet. Dessutom kan parametrar konfigureras som styr datautbytet 
med DRULO. Denna meny ger dig också tillgång till GSM‐modemet. I denna meny (bild 2‐3) 
kan du gå till Databasassistenten som krävs för att initiera och uppdatera databasen. För en 
detaljerad beskrivning av de enskilda menynivåerna, se kapitel 3,2. 

 

Bild 2‐2: Inställningar 

I  menyn  "Mode"  kan  operatören  välja  mellan  två  lägen  i  programmets  överföring.  Det 
"seriella",  vilket  är  det  andra  läget  som  visas  i  Bild  2‐3,  är  standardläge  som  används  i 
programmet för att styra avläsningsenheten som är ansluten till USB. "GSM"‐läget används 
för  att  läsa  av  trycklogger  som  är utrustade med GSM‐modem. Dock måste GSM‐modem 
konfigureras  i förväg, och konfigurationsdata måste matas  in  i programmet.  Inställningarna 
för modemen kan konfigureras via "GSM‐modem lista" menynivå i menyn "Inställningar". 



   
Sida 8 av 42 

 

HAMAFO Teknik AB, Box 1224, Kvarnbergsvägen 29, 141 45 Huddinge, Tel: 08-608 24 20 
Fax: 08-711 93 15, E-mail: info@hamafo.se, www.hamafo.se, org nr 556419-2069 

 

Bild 2‐3: Mode 

En  annan  funktion  är  menyn  "Hjälp".  Här  kan  användaren  komma  åt  information  om 
programversion,  kontaktuppgifter  och  hårdvara‐relaterad  information  om 
avläsningsenheten. En detaljerad beskrivning om den information som finns tillgänglig finns i 
kapitel 3,4. Bild 2‐4 visar menyn när menyn har aktiverats.  

 

Bild 2‐4: Hjälp  

2.2 Menylist 

I menyraden under "Filer" och "Inställningar" erbjuds ytterligare funktioner. Denna menylist 
är  sammanhangsbaserad  och  därför  endast  tillgänglig  för  vissa  konstellationer.  När  vissa 
funktioner  inte  kan  användas  på  grund  av  detta  kommer  dessa  de‐aktiverade  funktioner 
skuggas i grått i menyraden. Bild 2‐5 nedan visar menyraden. För ytterligare information om 
de enskilda funktionerna, se avsnitt 3,5. 

 

Bild 2‐5: Menylist 

2.3 Statuslist 

Statuslisten informerar användaren om de olika processerna som sker. Å ena sidan kommer 
användaren att  se en  skriftlig beskrivning av utförd process och å andra  sidan, på vänster 
sida, kan användaren se processen som visas på ett grafiskt sätt. 

 

Bild 2‐6: Statuslist 

2.4 Fält 

Det  finns  två  områden  som  erbjuder  olika  funktioner  i  programvaran.  Dessa  två  fält  är 
"Trycklogger  och mätningar"  och  "Mätkurva". De  är  särskilda  funktioner  där  varje  fält  är 
sammanhangsbaserad och därför endast tillgänglig för vissa konstellationer. 
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2.4.1 Trycklogger och mätningar 

Detta  är  den  del  av  programmet  där mätningen  sparas  i  databasen  och  tryckloggern  är 
ansluten  till  avläsningsenheten  samt de  senaste mätningarna  visas  (Bild 2‐7). Användaren 
kommer  att  få detaljerad  information om  en  viss mätning  eller en  trycklogger  genom  att 
välja denna mätning eller  logger. Denna  information  kommer  sedan att  visas under  fältet 
"Trycklogger och mätningar", och kan användas  som ytterligare  information om det valda 
objektet (tabell 2‐1). 

Dessutom  kommer  sammanhangsrelaterade  funktioner  i menylisten  (kapitel  2,2)  visas  så 
snart som ett objekt har valts.  

Mätningar  Trycklogger 

Starttid  Serienummer 

Sluttid  Mätvärde 

Mätperiod  Mätningar 

Intervalltid  Programversion 

Mätvärde  Tryck sensor 

Volt batteri int./ext.  Kalibrering 

min Tryck  Volt batteri 

max Tryck   

absolut Max.   

absolut Min.   

absolut differ.   

min Temperatur   

max Temperatur 
 

 

Tabell 2‐1: Övrig information 
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Bild 2‐7: Drulo och Mätning 

2.4.2 Mätkurvan 

I  fältet "Mätkurva" visas de värden  som  förts över  från  tryckloggern som ett  linjediagram, 
med  Y‐axeln  som  visar  trycket  vid  en  särskild mätpunkt  och  tiden  på  X‐axeln  (Bild  2‐8). 
Tidsenheten är  timmar, minuter och sekunder  (hh: mm: ss). Tidsenheten kan också visas  i 
månader eller år beroende på intervall av den enskilda mätningen. 

Ytterligare funktioner i detta avsnitt kan aktiveras genom knapparna som visas i Bild 2‐8. När 
du tittar på en enda kurva och tänker dela denna kurva i flera kurvor eller för att bestämma 
skillnaden mellan det  lägsta  trycket och det maximala  trycket av en mätning, gå  till "Dela" 
respektive  "Beräkna"  knappen.  Även  flera  diffunderande  kurvor  kan  markeras  genom 
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"Överlappa"  respektive  "Markera"  knapparna,  och  vissa  mätsektioner  kan  väljas  och 
exporteras till Excel. För ytterligare information om de enskilda funktionerna i detta område, 
se kapitel 4. 

 

Bild 2‐8: Mätkurva 



   
Sida 12 av 42 

 

HAMAFO Teknik AB, Box 1224, Kvarnbergsvägen 29, 141 45 Huddinge, Tel: 08-608 24 20 
Fax: 08-711 93 15, E-mail: info@hamafo.se, www.hamafo.se, org nr 556419-2069 

3 Menyfunktioner	

Detta kapitel förklarar de enskilda menyer och deras undermenyer i detalj. Kapitel 3,1 börjar 
med de  funktioner  som  finns  i  "Arkiv"‐menyn, kapitel 3,2 avhandlar menyn  "Inställningar" 
och  kapitel  3,3  menyn  "Mode".  Kapitel  3,4  beskriver  funktionerna  i  menyn  "Hjälp". 
Menylisten samt de anslutna funktionerna beskrivs i kapitel 3,5. 

3.1 Arkiv 

3.1.1 Öppna File 

I programversion 1.0.1.5 och  senare kan du  spara mätningar  i en  separat  fil. Öppna en  fil 
med  ändelsen  ".dfl",  välj  "Öppna"  i  "Arkiv"‐menyn  eller  använd  "Ctrl"  +  "O"  genväg.  En 
dialogruta kommer då att visas där du kan välja den fil som ska öppnas. Klicka på "Öppna" 
för att läsa in filen i programmet. 

Observera att  inte alla  ".dfl"‐filer kan öppnas med programversion av Drulo.. Den  senaste 
programversionen  som  version  1.0.3.20  kan  öppna  data  som  sparats  av  någon  tidigare 
version (version 1.0.1.1 till 1.0.2.17). En tidigare version kan  inte öppna data från en nyare 
version. 

Laddning av filen kan ta några sekunder och beror på storleken på filen. När filen har laddats 
kan den ses  i "Trycklogger och mätningar" avsnitt  (kapitel 4,1). När du har öppnat  filen är 
mätningsrelaterad information sparad i databasen och visas varje gång programmet startas. 
Om  du  inte  vill  ha  denna  information  som  anges  vid  varje  start  av  programmet,  ta  bort 
mätningen som beskrivs i kapitel 3.5.11. 

3.1.2 Spara File 

För att göra laddningen av filer möjligt, måste mät‐relaterade filer ha ändelsen ".dfl". "Spara 
som" respektive genväg "Ctrl" + "S" hjälper dig att skapa sådana filer. 

Markera filen som ska sparas som beskrivs  i kapitel 4,1. När du har markerat filen kommer 
"Spara som"  i "Arkiv"‐menyn att finnas tillgänglig. En dialogruta visas där du kan välja plats 
för filen samt namnge filen på mätningen. När du har angett filnamnet och valt plats, klicka 
på  "Spara"  för  att  spara  mätningen.  När  en  mätning  har  sparats,  är  det  fortfarande 
tillgängligt i " Trycklogger och mätningar" avsnitt (kapitel 4,1). 

3.1.3 Ange ytterligare information 

Som  beskrivs  i  avsnitt  4.2.3  ges  möjligheter  att  spara  ytterligare  information  om  varje 
mätning  i databasen. Detta förfarande beskrivs  i kapitel 4.2.3. Från programversion 1.0.1.5, 
erbjuder  programmet  förenklad  tillgång  till  detta  informationsfönster  genom  "Ytterligare 
information"  i  "Arkiv"‐menyn. Observera att urvalsförfarandet  som beskrivs  i  kapitel 4.2.3 
fortfarande måste utföras. 
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3.1.4 Stäng ner programmet 

Välj  "Avsluta"  i  "Arkiv"‐menyn  eller  tryck  "Ctrl"  +  "E"  för  att  stänga  programmet. 
Mätningarna behöver  inte sparas separat, programmet sparar dem automatiskt. Endast de 
mätningar som visar ett rött utropstecken sparas inte på grund av läs‐fel. 

3.2 Inställningar 

3.2.1 Språk 

Du kan välja önskat språk  i menyn "Inställningar"  ‐> "Språk". Programvaran stöder upp  till 
sjutton språk som visas  i Bild 3‐1. Så snart programmet har  installerats,  finns engelska och 
tyska omedelbart tillgängliga eftersom dessa två språk är  integrerat  i programmet och kan 
inte tas bort. Därför kan du bara välja engelska eller tyska i "Språk"‐menyn. 

 

Bild 3‐1: Språk 

Om  du  vill  välja  ett  annat  språk,  har  en  så  kallad  språkfil  skapat  i  förväg.  För  dig  skapar 
programmet en mall  för  språkfil  i  "lang"‐mappen när programmet  installeras. Den  "lang"‐
mappen  finns  i  installationskatalogen  för  Drulo.  Till  exempel,  om  du  har  installerat 
programmet på "C: \ Program" kommer installationskatalogen av programmet finnas på "C: \ 
Program \ Drulo" och mallen för språkfilen finns på "C: \ program \ Drulo \ lang ". När du har 
öppnat "lang"‐mappen, kommer du att se mallen som heter "Sprache.properties". Denna fil 
kan öppnas och redigeras antingen med "Editor" eller med "Wordpad". Men innan du börjar 
redigera  filen måste du göra en kopia av  "Sprache.properties"  filen och  spara kopian  i en 
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annan mapp som den ursprungliga mallen  för att  förhindra programfel. Så vänligen ändra 
aldrig mallen, ändra alltid bara kopian. 

Du kan skapa en kopia av filen genom att klicka på och markera filen med vänster musknapp. 
Flytta sedan markören över den markerade filen och tryck på höger musknapp för att öppna 
en så kallat pop‐up meny. Välj "Kopiera" och tryck på vänster musknapp  igen. Se till att du 
sätter kopian  i samma mapp genom att gå till "Redigera" och välja "förr". Du bör nu ha en 
annan språkfil  i "lang" mapp som heter "Kopia av Sprache.properties". Detta exemplar kan 
nu  anpassas  till ditt  språk. När  språket har  anpassats, har namnet på  språket  fil  som  ska 
anpassas så att programmet kan identifiera och ladda filen. Vänligen byt namn på kopian av 
din språkfil ("Kopia av Sprache.properties") enligt följande konvention: 

 Spanish ‐> “Sprach_es_ES.properties “ 

 Danish ‐> “Sprach_da_DK.properties“ 

 Norwegian ‐> “Sprach_no_NO.properties“ 

 Swedish ‐> “Sprach_sv_SE.properties“ 

 Portuguese ‐> “Sprach_pt_PT.properties“ 

 Chinesisch ‐>“Sprache_zh_CN.properties“ 

 Croatian ‐>“Sprache_hr_HR.properties“ 

 Slowenisch ‐>“Sprache_sl_SI.properties“ 

3.2.2 Kommunikation 

I  version  1.0.3.2  har  "Mode"‐menyn  utökats  och  erbjuder  nu  ytterligare 
konfigurationsparametrar för GSM kommunikation. "GSM‐modem" beskrivs i detalj i kapitel 
3.2.4  är  följande maskinvarukomponenter  direkt  ansluten  till  datorn  konfigureras  genom 
dessa menynivåer: Avläsningsenhet som används för att direkt  läsa av tryckloggern och ett 
modem som används för att överföra data till en trycklogger. 

 

Bild 3‐2: Kommunikation 

Innan du  läser data från tryckloggern genom avläsningsenheten  i Drulo programmet måste 
det  konfigureras.  Avläsningsenheten  ansluts  till  datorn  via  USB  och  genererar  en  virtuell 
gränssnitt i operativsystemet. Detta virtuella gränssnitt kallas "COM‐port". Om du klickar på 
"Inställningar" ‐> "Kommunikation" ‐> "Avläsningsenhet" kommer dialogen som visas i Bild 3‐
4. visas, och "COM‐port" kan väljas  i  första rutan. Alla parameterinställningar efter Comm‐
Port som visas  i Bild 3‐4 representerar standardvärden och bör  inte ändras.  Inställningarna 
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sparas genom att klicka på knappen "Spara". Tryckloggern kan sedan avläsas som beskrivs  i 
kapitel 3.5.1. För att välja  lämplig COM‐Port,  som avläsningsenheten har anslutits  till, kan 
assistenten för automatisk sökning tillämpas. Starta assistenten med den röda knappen (se 
bild 3‐4). Så snart en avläsningsenhet har upptäckts visas följande meddelande: 

 

Bild 3‐3: Assistans avläsningsenhet 

Klicka  på  "Nej"  om  du  vill  avbryta  fler  sökningar  "COM‐Port"  hittas  automatiskt  som  en 
inställning.  Om  du  klickar  på  "Ja",  kommer  assistenten  söka  vidare  efter  fler 
avläsningsenheter 

Om  COM‐port  inte  kan  väljas  i  denna  dialog  när  avläsningsenheten  har  anslutits  och 
programmet har startats, har drivrutinen för hårdvaran  inte  installerats.  I det här fallet ska 
du avsluta Drulo programmet och  installera USB‐drivrutinen från  installations‐CD. Ett annat 
skäl (endast på version 1.0.4.27 och lägre) varför COM‐port inte visas i dialogen kan vara en 
förändring  i  Java  periferin,  t.ex.  med  hjälp  av  en  uppdatering  eller  på  grund  av  en  ny 
anläggning. I detta fall ska du avsluta programmet och kör "ComFixPatch" från installations‐
CD. 

 

Bild 3‐4: Inställnignar avläsningsenhet 

När det gäller GSM modem hänvisar vi till den engelska manualen 

 

3.2.3 Databas 

Starta Assistans på "Inställningar"  ‐> "Databas"  (Bild 3‐11). Ett huvudfönster  för databasen 
kommer att öppnas. 
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Bild 3‐5: Inställningar ‐> Databas 

Initiera databasen 

Klicka på "Användare" för att ange användarnamn och lösenord för databasåtkomst (Bild 3‐
12) 

 

Bild 3‐6: Databasassistans 

För att  initiera databasen, klicka på "Acceptera" och sedan på "Initialisering". Detta startar 
skapandet av tabeller (Bild 3‐12). Om du  inte vill  initiera databasen, klicka på "Avbryt" och 
sedan på "Stäng". 

Anm: Eventuella befintliga data i databasen kommer att tas bort när du startar initialisering 
processen. Därför,  initiera databasen endast en gång efter att programmet har  installerats. 
Om du vid en senare tidpunkt, uppdatera databasen, kommer data som sparats i databasen 
inte tas bort.  
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Bild 3‐7: Databasmeddelande 

Om databasen redan finns, bekräfta meddelandet genom att klicka på "OK" för att fortsätta 
med assistenten. Observera att alla data som sparats i databasen kommer att raderas. Men 
om du vill avbryta databasinitiering vid denna punkt, klicka på "Avbryt". 
 

Uppdatering av databasen 

Ibland är det nödvändigt att uppdatera databasen när hela programmet har uppdaterats.  I 
detta fall kommer databassistans ge de funktioner som krävs för uppdatering av databasen. 
Om en programuppdatering har genererat meddelandet att databasen måste uppdateras, 
startas  uppdateringen  genom  "Update"‐knappen  som  visas  i  Bild  3‐12. Det  krävs  inte  att 
skriva  in  användarnamn  eller  nyckelordet  för  att  göra  uppdatering.  Dessutom  kommer 
uppgifter inte att raderas under en uppdatering av databasen. 

Möjliga fel som inträffar under uppdateringen 

Databasassistans  finner  inte rätt väg. Vänligen kontrollera om de angivna sökvägarna  finns 
(Bild 3‐14). Om sökvägen inte finns måste du installera programmet igen eller kontakta FAST 
GmbH. 
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Bild 3‐8: Databasfel 1 

Databasassistans kunde inte upprätta en anslutning till databasen. En möjlig orsak kan vara 
ett  felaktigt nyckelord eller "MySQL" avbröts  trafiken eller  felaktigt startat eller databasen 
blockeras av en brandvägg (Bild 3‐15). 

 

Bild 3‐9: Databasfel 2 

Kontrollera  om  du  har  angett  rätt  nyckelord  och  om  "MySQL"  har  påbörjats. Om  du  har 
installerat en brandvägg ska du hålla brandväggen inaktiverad under hela uppdateringen. 

3.2.4 Backupassistans 

Med  ”Backup  och  Återställ”  kan  operatören  skapa  säkerhetskopior  och  återställa  redan 
genererade  säkerhetskopior.  Säkerhetskopior  innehåller  projektmappen  och  alla mätdata 
som  finns  tillgängliga  i databasen när säkerhetskopian gjordes. Observera att mätdata kan 
förloras under  restaureringsprocessen  som data  sparas  i databasen  samt projektets mapp 
med  alla  dess  data  skrivs  över  vid  säkerhetskopiering.  Därför  rekommenderas  det  att 
säkerhetskopiera data regelbundet för att garantera en nästan‐up‐to‐date status på sparade 
data. 
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”Backup och Återställ” startas genom att databasassistansen öppnas via "Databas"  i menyn 
"Inställningar" (se kapitel 3.2.5). När databasassistansen har öppnats, bild 3‐12 som. I likhet 
med  i  databasen  initieringsprocessen  kräver  Backupassistansen  administratörstillgång  till 
databasen. Därför är det nödvändigt att trycka på "Användare" och mata  in användarnamn 
och  lösenord databasåtkomst. När  användarnamn och  lösenord har  godkänts  i databasen 
kommer  ”Backup och Återställ” aktiveras och Backupassistansen  kan  startas med den här 
knappen. 

Observera:  MySOL  installationskatalogen  måste  föras  in  i  programmet  innan  första 
användningen av Backupassistansen så att assistenten kan utföra backupprocesser. För att 
genomföra den  inställda katalogen, klicka på "Server Sökväg:"  i det nedre vänstra delen av 
rutan  som  visas  i  Bild  3‐12.  Ett  fönster  visas.  I  dessa  fönster  kan  du  välja 
installationssökvägen.  Välja motsvarande  inställning  sökvägen  för  filen  "mysqldump.exe". 
Om  till  exempel,  MySOL  har  ställts  in  på  "C:  \  Program  \  MySQL",  katalogen  för  filen 
"mysqldump.exe" hittas på  "C:  \ Program  \ MySQL  \ bin".  Så  snart  rätt  katalog har  valts, 
kommer den önskade filen att visas i dialogrutan. Vänligen markera denna fil och tryck sedan 
på  "Öppna".  Om  sökvägen  har  valts  på  rätt  sätt,  kommer  vägen  att  visas  efter  "Server 
sökväg:" som visas i Bild 3‐12. 

När ”Backup och Återställ” har påbörjats, Bild 3‐10. Detta fönster har ett navigeringsfält till 
vänster med  knapparna  "Backup"  och  "Återställ".  Genom  att  trycka  på  någon  av  dessa 
knappar,  kan  operatören  välja  antingen  ”Backup”  eller  ”Återställ”.  Den  högra  delen  av 
fönstret är sammanhangsbaserad och kommer att förändras beroende på den valda backup‐ 
eller  återställnings‐funktion.  Du  kan  lämna  ”Backup  och  Återställ”  genom  att  trycka  på 
knappen "Stäng". 

   

Bild 3‐10: Backupassistans 

Backup 

Om  du  vill  säkerhetskopiera  data  genom  att  trycka  på  "Backup"  på  vänster  sida  på 
navigeringsfältet. Den högra delen  av  fönstret  (kontext‐orienterad)  kommer  att  förändras 
och erbjuder nu ytterligare funktioner för att stödja säkerhetskopieringen. Tryck "..." för att 
bestämma  lagringsplats  för  säkerhetskopian.  Knappen  "Återställ"  avaktiveras  under 
säkerhetskopieringen. Du kan  lämna Backupassistansen genom att  trycka på "Tillbaks" och 
återgå till huvudvyn i denna dialog (se illustration 3‐12). 
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Bild 3‐11: Backup 

"Starta  backup"  kan  inte  användas  förrän  operatören  har  valt  förvaringsplats  för 
säkerhetskopian.  Om  operatören  har  klickat  på  "Starta  backup"  utan  att  ha  bestämt 
förvaringsplats  för  säkerhetskopian,  kommer  ett meddelande  att  genereras  för  att  råda 
operatören att bestämma lagringsplats innan han kan fortsätta. Tryck på "OK" för att lämna 
meddelandefönstret och välj en lagringsplats för säkerhetskopian. Genom att klicka på "...", 
öppnas ett dialogfönster där operatören måste ange  lagringsutrymme för säkerhetskopian. 
Nu måste  en  väg  anges  där  säkerhetskopian  skall  sparas. Namnet  på  backup‐filen  skapas 
automatiskt av programmet och består av namnet på programmet  i samband med tid och 
datum samt Drulo programmets versionsnummer. 

Exempel: Backup_drulo_10‐12‐47_10.05.2010_Ver. 1.0.3.25.zip 

När operatören har valt önskad  lagringsplats skall han/hon trycka på knappen "Spara". Den 
valda vägen kommer att accepteras och kommer att visas i textfältet (Bild 3‐17). Dessutom, 
kommer  filnamnet  som  skapats  av  programmet  läggas  till.  Nu  kan  operatören  skapa 
säkerhetskopian  genom  "Start  Backup"‐knappen.  Så  snart  assistenten  har  skapat 
säkerhetskopian kommer ett meddelande att genereras av systemet. Klicka på "OK" för att 
stänga  fönstret  med  meddelandet  och  klicka  sedan  på  "Avbryt"  för  att  återvända  till 
huvudnavigering fönster (Bild 3‐12). 

Återställa data 

Tryck  på  "Återställ"‐knappen  på  höger  navigeringssida  om  du  tänker  återställa  data. Den 
högra  delen  av  fönstret  (sammanhangsbaserad)  kommer  att  förändras  och  nu  erbjuds 
ytterligare  funktioner  för  att  stödja  restaurering  processen.  Fönstret  och  funktioner  är 
analoga med dem som används för säkerhetskopieringen. Klicka på "Avbryt"‐knappen om du 
vill  återgå  till  huvudmenyn.  Den  "Backup"‐knappen  avaktiveras  under  återställningen. 
Genom att klicka på "..." kan du välja en tidigare säkerhetskopia fil för restaurering.  
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Bild 3‐12: Återställning 

Om  du  tryckte  på  "Starta  återställning"  innan  du  valde  säkerhetskopian,  kommer  ett 
meddelande  att  genereras  om  att  du  måste  välja  en  backup‐fil  först.  Stäng  detta 
meddelande fönster genom att trycka på "OK" och öppna en dialog filval genom att klicka på 
"..."‐knappen  där  du  kan  välja  den  önskade  säkerhetskopian.  Välj  den  säkerhetskopia  du 
begär och klicka på "Öppna". Säkerhetskopian du valt visas nu i textfältet (Bild 3‐18). För att 
starta  återställningen,  klicka  på  "Starta  återställning".  Observera  att  alla  data  som  är 
relevanta för programmet sparas i FAST katalogen samt alla värden som sparats i databasen 
kommer att raderas och kommer att skrivas över med de data som finns i säkerhetskopian. 
Operatören  tillfrågas  om  han/hon  avser  att  fortsätta  processen. Om  en  fortsättning  inte 
begärs, klicka på "Nej" och du kommer  tillbaka  till  fönstret  som visades  innan. Genom att 
klicka på "Ja" kommer att återställningen startas. Om operatören har valt en ogiltig backup‐
fil  kan  återställningsprocessen  inte  fortsätta  och  ett  felmeddelande  genereras.  Om 
Versionen  på  Backup‐filen  inte  har  samma  3:e  siffra  som  i  Program‐versionen  är  en 
återställningspunkt inte heller möjligt.  

Program‐version  Backup‐File   

1.0.3.24  1.0.3.20  Återställning möjlig 

1.0.3.24  1.0.2.16  Återställning ej möjlig 

3.0.4.49  2.0.4.49  Återställning ej möjlig 

Klicka  på  "OK"  och  välj  en  giltig  säkerhetskopia  för  att  återställa.  Om  säkerhetskopians 
version  inte är  identisk med den nuvarande programversionen kan återställningsprocessen 
inte startas och ett motsvarande felmeddelande kommer också att skapas. Klicka på "OK" för 
att  stänga  felmeddelandet  och  välj  en  giltig  säkerhetskopia.  Klicka  sedan  på  "Starta 
återställning" för att starta återställningen. Denna dataåterställning kommer nu skriva FAST 
katalog samt databasen med säkerhetskopian data. Progressionen Indikatorn visar graden av 
restaurering. När  återställningen  har  avslutats,  kommer  ett meddelande  genereras.  Stäng 
detta meddelande  genom  att  klicka  på  "OK"  och  du  har  avslutat  återställningsprocessen. 
Klicka på "Avbryt" för att återgå till huvudsidans meny. 
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3.3 Mode 

Programmet  erbjuder  två  kommunikationssätt  i  "Mode”.  Ett  läge  är  "Seriell  /  USB‐läge", 
vilket  är  standardläge  för  programmet. Den  "Seriell  / USB‐läge"  ställs  in  automatiskt  när 
programmet startas upp (Bild 3‐13). Alla tidigare versioner av programmet fungerar  i detta 
läge. 

 

Bild 3‐13: Menyinställningar ‐> Mode 

Detta  innebär  att  programmet  och  tryckloggern  kommunicerar  enbart  via  en  USB‐
avläsningsenhet  ansluten  till  datorn.  Den  andra moden  av  programmet  (tillgängligt  från 
programversion  1.0.3.20)  har  ett  så  kallat  "GSM‐läge".  Detta  läge  gör  det  möjligt  för 
programmet att kommunicera med ett trycklogger genom ett modem som har anslutits till 
datorn. Modemet  ansluts  till datorn, men måste  konfigureras  som beskrivs  i  kapitel 3.2.2 
innan  den  tas  i  drift. Naturligtvis måste modemets  avläsare  också  vara  utrustad med  ett 
GSM‐modem,  som måste  konfigureras  och  införas  i  programmet  innan  operationen  som 
beskrivs  i  kapitel  3.2.4.  Så  snart  som  dessa  två  konfigurationer  har  genomförts  kan 
utrustningen  fungera  i GSM‐läge. Själva driften av programmet  förblir densamma  i det här 
läget, men  kommunikationen  till  ett  trycklogger  sker  genom  ett modem  (se  även  kapitel 
3.5.1). Operatören kan växla mellan de två lägena efter behov. 

 

Bild 3‐14: Menylist vid USB‐Mode 

För operatörens visas det aktuella  läget  för programmet grafiskt  i menyraden (kapitel 3,5). 
Längst till höger i menyraden, kommer du att se en gul knapp (Bild 3‐14), vilket tyder på att 
programmet drivs  i "Serial / USB‐läge". Om programmet körs  i "GSM‐läge", kommer färgen 
på knappen i de förändringar menyraden och en rosa och en röd knapp att visas enligt bild 3‐
15. 

 

Bild 3‐15: Menylist vid GSM‐Mode 
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3.4 Hjälpmenyn 

3.4.1 Programrelaterad Information  

"Info program"  i menyn "Hjälp"  innehåller detaljerad  information om programmets version 
av det installerade programmet samt kontaktuppgifter om du vill komma i kontakt med FAST 
GmbH. Genom att klicka på "Info programmet" öppnar  fönstret som visas  i Bild 3‐16. Den 
första  raden  i  dialogfönstret  innehåller  programmets  version  av  det  installerade 
programmet. Följande rad innehåller våra kontaktuppgifter om du vill komma i kontakt med 
oss. Speciellt den angivna Internet‐adressen är viktigt för dig när du kan det ladda eventuella 
programuppdateringar. Observera att webbplatsen kommer att ge dig bra  information om 
de särskilda uppdateringarna.  

 

Bild 3‐16: Information programversion 

3.4.2 Info avläsningsenhet 

Innehåller  information  om  avläsningsenheten  som  är  ansluten  till  enheten.  Denna 
information  krävs  om  du  tänker  utföra  programuppdatering.  Vissa  nya  funktioner  i 
programmet kräver en tidigare uppdatering av avläsningsenheten och trycklogger. 

Denna funktion visas i Bild 3‐17. Det här fönstret innehåller en del information om mjukvara 
och hårdvarans status och kommer endast att visas om avläsaren är ansluten till datorn. 

 

Bild 3‐17: Info avläsningsenhet 
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Som redan nämnts ovan kan en uppdatering för tryckloggern krävas om du tänker utnyttja 
alla funktioner som erbjuds av programmet. De nya funktionerna för tryckloggern (se kapitel 
3.5.3 och kapitel 3.5.4) begära  tillämpning av minst version 1,4  för  tryckloggern och minst 
version 1,3 för avläsningsenheten. 

3.5 Menylisten 

Följande kapitel förklarar de enskilda funktionerna  i menylisten.  I  likhet med de funktioner 
som beskrivs  i  kapitel 2,2, beror  tillgängligheten  av  funktionerna på objektet  väljs  genom 
"Trycklogger  och  mätningar"  (kapitel  2.4.1).  Funktionerna  "Läs  av  trycklogger"  och 
"Mätkurva" omfattas inte av ett visst sammanhang och finns permanent. 

3.5.1 Läs av trycklogger   

Klicka  på  denna  symbol  för  avläsning  av  trycklogger.  Observera  att  tryckloggern  måste 
anslutas  till  programmet,  antingen  via  avläsningsenheten  eller  via  ett  modem.  Om  du 
använder en avläsningsenhet för att läsa ut data från tryckloggern, se till att alla drivrutiner 
och  COM‐Portar,  som  beskrivs  i  kapitel  3.2.2,  har  installerat  och  konfigurerats.  Om 
programmet  fungerar  i USB‐läge  kommer  avläsningsenhet  starta omedelbart efter det  att 
operatören  har  klickat  på  knappen.  Status  på  avläsningsenhet  kan  observeras  genom 
statusfältet  som  beskrivs  i  kapitel  2,3.  Så  snart  den  processen  har  avslutats,  kommer  en 
tryckloggersymbol visas  i " Trycklogger och mätningar ". Om  tryckloggern har sparat några 
mätningar kommer symbolen för tidigare mätningar också att visas. 

3.5.2 Ställ in tiden i trycklogger   

Precis  som  "Inställning  av  tid  i  trycklogger"  kräver  denna  funktion  en  anslutning  av  en 
trycklogger till datorn via en avläsningsenhet eller en GSM‐anslutning.  (se kapitel 4.1). Om 
detta ges kommer ett nytt fönster öppnas efter att du klickat på "Tid och datum". I det här 
fönstret  kan du  ställa  in  tid och datum  för  trycklogger. De  inställningar du  valt måste nu 
överföras  till  trycklogger.  För  att  göra  det  klickar  du  på  "Spara".  Om  du  vill  avbryta  de 
angivna uppgifterna, klicka på "Avbryt". 

 

Bild 3‐18: Inställningar Tid och Datum 
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3.5.3 Ta bort alla loggermätningar   

Med  denna  funktion  kan  operatören  ta  bort  alla  slutförda  mätningar  som  sparats  i 
tryckloggern. De mätningar  som  fortfarande  ska utföras eller  som kommer att utföras  (se 
kapitel  3.5.5)  tas  inte  bort  och  det  speciella  data  är  tillgänglig.  Sådana  uppgifter måste 
uttryckligen raderas genom tryckloggerns display, om så önskas. Observera att de villkor som 
anges i kapitel 3.5.1 måste vara uppfyllda för att tillämpa denna funktion. 

3.5.4 Övervaka aktuell mätning   

En  annan  ny  funktion  i  programversion  1.0.1.5  eller  högre  är  i  realtidsfunktion.  Denna 
funktion  gör  det möjligt  för  operatören  att  noga  följa  en mätning  som  sker  direkt. Detta 
innebär att tryckloggern används på ett sätt som liknar en skrivare. 

3.5.5 Programmera mätning   

Denna funktion programmerar tryckloggern, antingen med fem TidStyrd Mätning (förkortat 
TSM)  eller med  en HändelseStyrd Mätning  (förkortat HSM),  som  sedan  kan  läsas  av med 
programvaran. Dessa två typer av mätningar skiljer sig avsevärt åt: TidStyrd Mätning kräver 
förinställning av tid och starttid för mätningen, dvs tidsrelaterade data (starttid och sluttid) 
för själva mätningen klart definierad av operatören genom  fastställda  intervall och antalet 
mätvärden. För HändelseStyrd Mätning (HSM), kan operatören bestämma endast början av 
processen. Starten av den faktiska mätningen inleds om det inställda övre trycket överskrids 
eller om trycket faller under det  inställda gränsvärdet för minsta tryck. Om någon av dessa 
två  tryckgränser  har  över‐  eller  underskridits  kommer  tryckloggern  att  förvärva  5  500 
mätvärden per mätning. 

Observera att  tryckloggern är utrustad med en  ringbuffert vilken är kapabel att  spara 240 
000 möjliga mätvärden. Detta innebär att tidigare mätningar skrivs över så snart som antalet 
240  000  värden  överskrids.  De  för  närvarande  sparade  mätningar  samt  motsvarande 
mätvärden visas i "Programmera mätning" (Bild 3‐19) under som visar mätningarna som ska 
programmeras.  

Inställning av mätparametrarna 

Den  vänstra  delen  av  fönstret  (Bild  3‐19)  visar  en  kalender  som  visar  aktuell  månad. 
Kalendern  ger  också  tidtabellen  för  inställning  av  datum  för  de  särskilda mätningar.  Bara 
flytta markören till önskat datum i kalendern och skugga viss dag genom att klicka på vänster 
musknapp.  
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Bild 3‐19: Programera mätning 

Om ett visst datum har valts kan du öppna fönstret som visas i Bild 3‐20 genom att klicka på 

 och ställa in parametrarna för en TSM‐mätning. Genom att klicka på   kommer det att 
öppna  upp  fönstret  som  visas  i  Bild  3‐21,  där  du  kan  programmera  en  HSM‐mätning. 
Observera att  två olika  typer av mätlägen  inte kan kombineras med varandra, dvs du kan 
programmera  antingen  ett  HSM‐mätning  eller  högst  fem  TSM‐mätningar.  Inställning  av 
mätparametrarna beskrivs i detalj i de följande två avsnitten. 

Parameterinställning TidsStyrd Mätning (TSM)   

I  den  övre  delen  av  "TSM  fönstret"  (Bild  3‐20)  kan  du  se  den  dag  då mätningen  startar. 
Starttiden  kan  ändras efter dina behov  genom  att  klicka  i  rutan  som  ska  ändras  (timmar, 
minuter, sekunder) och genom att sätta de begärda värdena genom pilknapparna på höger 
sida. 

Samma  förfarande  krävs  för  att  ändra  parametrarna  i  "sluttid"  (datum  och  tid)  och 
"Intervall" (tiden mellan två mätningar). När det gäller intervallen innebär detta att ju högre 
intervallet  tiden är  inställd, desto  färre mätvärden kommer att vara  tillgängliga  för en viss 
bestämd mättid. 

Klicka på "Acceptera"  för att acceptera den  inställda mätningen och på "Stäng"  (Bild 3‐20) 
för att avbryta processen. Om du har klickat på "Acceptera", kommer mätningen att visas  i 
tabellen i huvudfönstret (Bild 3‐19) och dagen för mätningen är markerad blå i kalendern.  
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Bild 3‐20: TidsStyrd Mätning (TSM) 

Parameterinställning HändelseStyrd Mätning (HSM)   

Om du vill ställa in en HändelseStyrd Mätning (HSM) kan du använda fönstret som visas i Bild 
3‐21. I den övre delen av fönstret kan du se startdatum för tryckövervakning. I rutorna under 
kan du ändra detta datum och även avgöra slutet på övervakningen. Observera att trycket 
övervakas  (och  registreras,  om  tillämpligt)  genom  tryckloggern men  endast  tiden mellan 
starttid och sluttid. Om du tänker ändra mätprocessen starttid och sluttid, antingen mata in 
lämpliga  uppgifter  i  de  särskilda  textrutor  eller  öka  / minska  de  uppgifter  som  tidigare 
angetts genom att trycka på pilknapparna på höger sida. 

Samma  förfarande  tillämpas  när  du  ändrar  data  för  "Maximum",  "Minimum", 
"Lagringsintervall mätning" och "Övervakningsintervall mätningar". I "Larmnivå i mBar" finns 
förbestämda  värden,  som  anges  genom  att  klicka  på  triangeln  till  höger.  Den  lista  som 
kommer upp då erbjuder de valbara värden. 

För en HSM‐mätning kan du bara bestämma början av tryckövervakningen men inte slutet av 
mätningen  själv  då  du  har  ställt  in  de  övre  och  nedre  tryckgränser  i  "Minimum"  och 
"Maximum". Om det maximala trycket överskrids eller om det  lägsta tryckets tröskelvärdet 
inte  nås,  börjar  tryckloggern  registrera  tryckdata.  Enheten  för  värdena  är  mBar  så,  till 
exempel motsvarar 1,5 bar 1,500 mbar. Övervakningsintervallet visas  i sekunder och avgör 
efter hur många sekunder en mätning förvärvas och sparas. 
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Bild 3‐21: HändelseStyrd Mätning (HSM) 

Eftersom antalet värden per händelse är begränsad till 5 500 kan du logga data efter att en 
händelse har inträffat för högst 15 timmar och 15 minuter om du lämnar "Lagringsintervall" 
till 1. Genom att öka  "Lagringsintervall" kan du  förlänga övervakningen. Upp  till  var 10: e 
värde kan således sparas av tryckloggern. Om du även ställer  in övervakningsintervallen till 
10  sekunder, högst  100  sekunder  är det  längsta möjliga  intervallet mellan  två mätvärden 
som ska sparas. Vidare är det möjligt att spara medelvärde som  inte kan sparas och sedan 
spara  denna medelvärde  som  ett mätvärde. Du  kan  aktivera  denna  beräkning  genom  att 
klicka på "Ja" i "Medelvärden". 

I  "Mätningar"  kan  du  bestämma  hur  många  mätningar  som  ska  sparas.  Detta  nummer 
indikerar  frekvensen av  förekomsten av överträdelser av  tryckgräns under övervakningen, 
dvs under tiden mellan mätningens starttid och mätprocessen sluttid. Om trycket över‐ och 
underskrids  under  en  viss  mätperiod  (tryckövervakningsperioden),  innebär  det  inte 
automatiskt  att  detta  leder  till  en  ny  mätning.  Tryckloggern  kommer  först  att  avsluta 
pågående mätprocess. Eftersom tryckloggern kan hantera upp till 40 mätningar, skrivs den 
äldsta mätningen över om du ställer in enheten på HSM‐mätning. 

Ta bort mätning   

Om du  inte vill skicka meddelandet till tryckloggern kan du även ta bort en mätning direkt 
från  tabellen.  Endast  de  mätningar  som  anges  i  tabellen  kommer  att  överföras  till 
tryckloggern när du klickar på  "Acceptera"  (Bild 3‐19). Om du vill  ta bort en mätning  från 
tabellen, måste du markera den mätning som ska tas bort genom att klicka på linjen i vilken 
mätningen är noterad. Klicka sedan på "Ta bort mätning från listan" för att radera mätningen 
från  tabellen. Om  inga mätningar anges  i  tabellen och du  trycker på "Acceptera", kommer 
alla mätningar där  startdatum måste  skrivas  in  i  tryckloggern att  tas bort. Det  innebär att 
med denna  funktion har operatören möjlighet att  ta bort en  felaktigt programmerad  lista 
från tryckloggern.  
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Programmera en mätning 

Programmering av mätning i tryckloggern startas genom att klicka på "Acceptera" (Bild 3‐25) 
och kommer att slutföras endast om minst en och högst fem TSM‐mätningar finns i tabellen. 
När fem mätningar finns i listan, kommer TSM‐knappen inte aktiveras. Radera en eller flera 
mätningar  från  tabellen  för  att  aktiverar  TSM‐knappen  och möjliggör  för  användaren  att 
lägga  till  en  eller  flera  mätningar  tills  totalt  fem  mätningar  anges  (se  Inställning  av 
mätparametrar).  Samma  sak  kommer  att  hända  med  HSM‐knappen  om  du  har 
programmerat  en  HändelseStyrd  Mätning.  Och  i  motsats  till  de  TSM‐mätningarna,  kan 
endast  en  HSM‐mätning  läggas  till  parameterlistan.  När  alla  förutsättningar  är  uppfyllda, 
kommer mätningarna  att  överföras  till  trycket  loggern  så  snart  "Acceptera"‐knappen  har 
klickats. När  alla mätdata  har  överförts  korrekt  kommer  starttiden  för  nästa mätning  att 
visas. 

"Repetitioner"  

Med  knappen  "Upprepningar”  (Bild  3‐19),  kan  användaren  upprepa  en  TSM‐mätning. 
Observera att det begärda intervallet ("Daglig" och "Veckovis") måste ställas in innan första 
mätningen  läggs  till. Om en mätning  redan  lagts  till  i  tabellen, kan  inställningen ovan  inte 
ändras längre. Emellertid kan antalet repetitioner ställas in innan mätparametrar bestäms. 

När alternativ "daglig" för en viss mätning har valts, kommer mätningen att upprepas varje 
dag  vid  samma  tidpunkt.  "Antalet"  rutan  visar  antalet  dagar  då mätningen  upprepas.  Till 
exempel, om "0" väljs i denna ruta kommer mätningen att utföras en gång på den speciella 
dagen  som  valts,  men  det  kommer  inte  att  upprepas  på  någon  annan  dag.  Om  "4" 
upprepningar  har  valts,  kommer  den  initiala mätningen  utföras  som  valts,  och  dessutom 
kommer  ytterligare  4  upprepningar  av  samma  mätning  utföras.  Detta  innebär  att 
användaren kommer att få totalt fem mätningar, som utförs på följande 5 dagar. Detsamma 
gäller "Veckovis" där mätningen upprepas på veckobasis  istället  för på en daglig basis. Om 
standardinställningen  för  "Antal" boxen hålls  till  "Konstant"  (se  illustration 3‐19),  kommer 
tryckloggern om och om  igen på nytt börja på en ny mätning när en mätning har slutförts. 
Om bara ett visst antal mätningar ska genomföras, ta bort till "Konstant" och markera önskat 
antal mätningar  registreras  i "antal"  rutan. Så snart  inställda antalet mätningar har utförts 
stoppar loggern automatiskt. 

Observera: Om en mätning har ställts in och en upprepning har bestämts för denna speciella 
mätning kan  ingen ytterligare mätning ställas  in för tiden mellan den första mätningen och 
en upprepning av mätningen. Att utföra två mätningar vid samma tidpunkt är inte möjlig. 

Ställ in alarm    

Tryckloggern är utrustad med  funktionen att utlösa och spara ett  larm så snart trycket har 
fallit  under  den  lägsta  inställda  tryckgränsen  och  så  snart  trycket  överstiger  det  inställda 
gränsvärdets maxtryck, oavsett vilken typ av mätning (HSM eller TSM). Om tryckloggern är 
sammankopplad  med  ett  GSM‐modem  kan  alla  larmsignaler  sändas  till  en  mobiltelefon 
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automatiskt (se kapitel 3.2.4) så snart trycket har sjunkit under eller överskridit gränserna för 
inställt tryck. 

 

Bild 3‐22: Ställ in alarm tryck 

För  att  aktivera  alarmet,  klicka  på  ikonen  som  visas  i  Bild  3‐19  "Ställ  in  alarm".  Så  snart 
ikonen har klickats kommer dialogen som visas i bilden Bild 3‐22 att visas. Med denna dialog 
kan  tryckgränser  ställas  in  och  larmövervakning  resp  aktiveras  och  avaktiveras. 
Intervallgränsen för annullering av larm avgör hur många mätpunkter som måste efterfrågas 
när trycketnivån är tillbaka på det normala för att återställa larmet. 

Genom  att  klicka  på  "Acceptera"  kommer  nu  data  att  sparas  tillfälligt, men  kommer  inte 
överföras  till  tryckloggern.  När mätningslistan  har  överförts  till  tryckloggern  (se  kapitel> 
Programmering  mätning  <),  kommer  larmets  utlösande  parametrar  laddas  upp  i 
tryckloggern. Genom att klicka på "Stäng" sparas inte något larm till tryckloggern. 

3.5.6 Byt språk I tryckloggern   

Denna  funktion gör att du kan ändra språket på displayen på  tryckloggern och anpassa  till 
ditt  eget  språk  så  länge  ditt  modersmål  stöds  av  tryckloggern.  Språkinställningarna  för 
tryckloggern  kan  inte  ändras  på  den  fysiska  enheten  utan  bara  genom  programmet. 
Firmware  2,1  eller  3,1  stöder  för  närvarande  tyska,  engelska,  franska,  slovenska  och 
italienska. Det obegränsade utnyttjandet av denna  funktion gör det nödvändigt att alla de 
krav som anges i kapitel 3.5.1 är helt uppfyllda. 

3.5.7 Stoppa pågående mätning   

Om en mätlista har sparats i tryckloggern (kapitel 3.5.5), kan denna funktion hjälpa dig att ta 
bort den programmerade mätlistan från loggern. På så sätt raderas inte bara alla mätningar 
på mätlistan  (dvs. de mätningar  som  ska utföras) utan även pågående mätningar  stoppas, 
och motsvarande värden sparas i tryckloggern. 
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3.5.8 Nollställ alarm   

Alarm som ställts in i Programmera mätning kan tas bortStäll in alarm    Denna funktion 
hjälper dig att ta bort sparade larmsignaler och återställning av alarm. 

3.5.9 Skriva ut vald Mätning och PDF Export   

Denna funktion är också en sammanhangsbaserad funktion och tillhandahåller ett antal olika 
resultat  beroende  på  valda  objekt  i  "Trycklogger  och mätningar"  (avsnitt  2.4.1).  Om  en 
trycklogger har valts kan  information om  trycket  i sig skrivas ut. Om en mätning har valts, 
kommer diagrammet som visas i "Mätkurva" att skrivas ut samt den ytterligare information 
som matades  in  i  "Ytterligare  information"  (avsnitt 4.2.3). Så  snart klick på  "Skriv ut valda 
mätning"  sker,  visas  dialogfönstret  som  i  Bild  3‐24  nedan.  Detta  fönster  är  främst  en 
förhandsgranskning av dokumentet som ska skrivas ut. 

Om det visade diagrammet ändras kommer ändringen att behandlas av utskriftsfunktionen 
när utskriften skapas. Särskilt zooma in (se kapitel 3.5.14) eller skalning av resultaten i grafen 
splittras upp på flera sidor. 

Så snart du har klickat på "Skriv ut vald mätning", kommer dialogfönstret som visas i Bild 3‐
23 visas med utvidgningen inställd för grafen. Denna dialogruta tillåter utskrift av en flersidig 
rapport och informerar dig om hur många sidor dokumentet har. 

 

Bild 3‐23: Flersidig utskrift 

Här kan du välja om du vill ha en graf eller en split på  flera sidor eller om du vill skriva ut 
endast den aktuella vyn. Om du inte har skalat upp grafen, kommer denna dialog inte visas, 
och  dialogen  visas  omedelbart.  Denna  dialogruta  är  främst  en  förhandsvisning  av 
dokumentet som ska skrivas ut. 
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Bild 3‐24: Dialogruta för utskrift 

Det  finns  flera  funktioner  för  ytterligare  dokumenthantering  via  menyraden  (Bild  3‐31). 
Knapparna  med  förstoringsglas  förstorar  eller  förminskar  storleken  på  dokumentet  i 
förhandsgranskningen.  Om  det  dokument  som  ska  skrivas  ut  har  mer  än  en  sida,  kan 
användaren bläddra särskilda sidor med "<" och ">" knapparna. Den tredje rutan (Bild 3‐25, 
från vänster till höger) öppnar en dialog där användaren kan ställa in parametrarna för sidan 
som  ska  skrivas  ut.  Här  kan  användaren  bestämma  storleken  på  sidan  och  formatet  på 
papperet (horisontellt eller  liggande format). Tryck på den andra knappen om du vill skriva 
ut dokumentet. 

 

Bild 3‐25: Menyrad utskrift 

Med den första knappen på menyraden kan du skapa ett PDF‐dokument direkt från utskrift. 
Detta dokument kan sedan öppnas med en kompatibel PDF Viewer. Efter att ha klickat på 
knappen, behöver du bara välja en plats att spara (Bild 3‐25) och ett nytt namn på filen (om 
tillämpligt) för att spara utskriften som en pdf‐fil. 
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3.5.10 Exportera till Excel   

Här kan du exportera vissa mätvärden med kolonseparerade värden ‐ CSV‐fil. CSV separerar 
enskilda mätvärden med semiklon i en fil som kan bearbetas vidare i Excel. Genom att klicka 
på "Exportera vald mätning" öppnas ett fönster där lagringsplatsen och där filnamnet på den 
exporterade filen måste bestämmas. Genom att klicka på "Spara" avslutas den exporterande 
processen. Funktionaliteten i denna knapp är direkt tillgänglig i den detaljerade vyn (avsnitt 
4.2.1). I skuggad version är det dock nödvändigt att definiera det avsnitt som ska exporteras i 
förväg. För ytterligare information om denna export i skuggat läget, se avsnitt 4.2.2. 

 

Bild 3‐26: Export 

3.5.11 Ta bort vald mätning   

Mätningar som inte behövs längre kan tas bort. Markera mätningen som ska raderas genom 
att klicka på den med vänster musknapp. Bekräfta sedan på knappen "Ta bort vald mätning" 
för att radera den speciella mätningen från databasen. 

3.5.12 Överlappa mätkurvor   

Om du tänker överlappa vissa mätkurvor, måste du använda den här knappen. Det gör att du 
kan visa mätkurvors olika starttider och att likställa vissa mätpunkter och överlappa kurvorna 
i ett diagram. Så snart du har klickat på "Överlappa mätkurvor" kommer ett nytt fönster att 
öppnas där du kan välja kurvorna som ska överlappa (Bild 3‐27). Du måste markera kurvorna 
som ska visas  i diagrammet som visas  i Bild 3‐27. Klicka sedan på knappen "Acceptera" för 
att  förhandsgranska ditt val  i "mätkurva"  fältet. Om "Urval" visar alltför många mätningar, 
kan  du  sortera  tabellen  genom  att  klicka  på  huvudet.  Kriterierna  är:  "starttid",  "sluttid", 
"intervall",  och  "id".  För  ytterligare  information  om  de  funktioner  som  beskrivs  ovan,  se 
avsnitt 4.2.2. 
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Program Version 1.0.3.20 kan för närvarande endast byta TSM‐mätningar, dvs dialogen som 
visas  i Bild 3‐37 visar  inte några HSM‐mätningar att välja mellan. Därför är HSM‐mätningar 
ännu inte är möjligt. 

 

Bild 3‐27: Val av mätkurvor 

3.5.13 Automatisk zoom   

Om du har ändrat zoomningsområdet för diagrammet i "Mätkurvan" kan du återställa zoom 
för  diagrammet  med  denna  funktion.  Mätkurvan  kommer  då  att  visas  med  alla  sina 
mätvärden  i diagrammet. Denna  funktion  är dock bara  tillgänglig om en  viss mätning har 
valts i "Trycklogger och mätningar". 

3.5.14 Zooma in   

I "Zooma  in" funktionen kan du förstora skalan för diagrammet så att fler detaljer avslöjas. 
Diagrammet har en vertikal och en horisontell axel så det finns två symboler på menyraden, 
en  för varje axel. Med den  första "zooma  in"  symbolen kommer du  förstora den vertikala 
axeln (tryck axel), och med den andra symbolen kommer du förstora den horisontella axeln 
(tidsaxeln). 

3.5.15 Zooma ut   

Motsatsen  till  ovanstående  funktion  är  att minska  skalan  (zooma  ut).  Även  här  erbjuder 
programmet två symboler, en för varje axel. Båda axlarna kan justeras separat enligt samma 
mönster som beskrivits ovan i "Zooma in"‐avsnittet. 

3.5.16 USB‐Mode   

Som redan beskrivits i kapitel 3,3, kan programmet användas i två olika lägen. I "Serial / USB‐
läget",  kan  tryckloggern  avläsas  genom  avläsningsenheten  ansluten  direkt  till  datorn. Det 
nuvarande kommunikationsläget för programmet visas genom denna knapp. Dessutom kan 
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du även växla  från ett  läge  till det andra genom att klicka på den här knappen, och även 
genom menyn som beskrivs i kapitel 3,3. 

3.5.17 GSM‐Mode   

Se Engelsk manual. 
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4 Programmets	funktioner	

Följande  kapitel  ger  dig  en  överblick  av  funktionaliteten  av  programmet.  I  avsnitt  4,1 

förklaras "Trycklogger och mätningar". Här läses datan ut från tryckloggern och motsvarande 

mätvärden  indikeras. 4,2 förklarar "Mätkurva" där mätvärdena förvärvats från tryckloggern 

och visas grafiskt som ett linjediagram. 

4.1 Trycklogger och mätningar 

Detta  fält  visar  tryckloggern  och  mätningar  som  är  anslutna  till  avläsaren  (Bild  4‐1,  på 

vänster sida). Alla mätningar som redan  förts  in  i databasen kommer att visas automatiskt 

under den särskilda symbolen för tryckloggern vid start av programmet. De har gröna ikoner 

som  ska  symboliseras med  ett  pappersdokument. De  tryckloggers  som  har  lästs  av  listas 

enligt de sparade mätningarna och har en blåaktig  ikon som ser ut som en  logger. Om det 

finns några nya mätningar som anges på tryckloggern som ännu inte har sparats i databasen 

kommer dessa mätningar att läsas ut automatiskt av programmet och placeras under logger‐

ikonerna på displayen.  

     

Bild 4‐1: Trycklogger och mätningar 

Vid eventuella fel inträffade under avläsningsprocessen, kommer programmet visa detta fel 

till  användaren  genom  ett  felmeddelande  på  skärmen.  Under  vissa  omständigheter  kan 

detta meddelande genereras under avläsningsprocessen. Om ett dataset av en mätning har 

lästs  ut  ofullständigt  kommer  särskilda mätningen markeras med  en motsvarande  ikon  i 

programmet. Dessa ikoner innehåller en röd triangel och ett vitt utropstecken. Du bör sedan 

läsa ut data igen genom att välja särskilda mätningen igen. 

Observera: Programmet  kommer  inte  att  spara  någon mätning med  en  ikon med  en  röd 

triangel och ett vitt utropstecken. Detta  innebär att så snart datorn startas, kommer denna 

speciella mätning inte anges igen då det inte har sparats i databasen. 
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Efter att programmet startats, klicka på "Läs av trycklogger". Knappen "Överlappa Mätkurva" 

kommer aktiveras  i menyraden (avsnitt 3,5) om varken en trycklogger eller en mätning har 

valts. Därför kan du  läsa ut endast  trycklogger  i detta  läge som har sparats med avläsaren 

(avsnitt 3.5.1). 

För  att  kunna  använda  ytterligare  funktioner  på menyraden  kan  du  antingen markera  en 

mätning eller en trycklogger. Om du redan har markerat en mätning genom att klicka på den 

med  vänster  musknapp,  kommer  funktionerna  "Skriv  ut  vald  mätning"  (avsnitt  3.5.7), 

"Exportera  till  Excel"  (avsnitt  3.5.10)  och  "Ta  bort mätning"  (avsnitt  3.5.11)  kommer  att 

finnas tillgängliga. Om du redan har markerat ett trycklogger, kommer funktionerna "Tid och 

datum"  (avsnitt  3.5.2)  och  "Programmera  mätning"  (avsnitt  3.5.5)  kommer  att  finnas 

tillgängliga.  Dessutom  funktionerna  "Ta  bort  alla  mätningar"  (kapitel  3.5.3),  "Övervaka 

aktuell mätning" (kapitel 3.5.4) och "Ändra språk" (kapitel 3.5.6) att tillgå. Funktionerna "Läs 

av trycklogger" och "Överlappa Mätkurva" är inte sammanhangsbaserad och är därmed inte 

tillgängliga oavsett valet på displayen. 

Detaljerad  information visas nedanför "Trycklogger och mätningar" (Bild 4‐1 på höger sida) 

efter  att  en  trycklogger  eller  en  mätning  har  valts.  Denna  information  beror  på  det 

markerade objektet (se även avsnitt 2.4.1). 

4.2 Mätkurva 

"Mätkurva" visar värdena från tryckloggern som ett diagram som har valts i "Trycklogger och 

mätningar"  (Bild  4‐1).  Emellertid  blir  det  ingen  information  som  visas  i  "Trycklogger  och 

mätningar". Mätvärdena visas som ett  linjediagram. Y‐axeln visar trycket, och X‐axeln visar 

tiden i timmar, minuter och sekunder (HH: MM: SS) för en mätkurva. Om flera mätkurvor ska 

överlappas,  kan  tidsenhet  också  ändras  till månader  eller  år  beroende  på  tiden  mellan 

starttiderna för de speciella mätningen. Detta fält gör det också möjligt för användaren att få 

detaljerad information om ett visst mätvärde genom att placera markören på värdet i fråga 

för en kort  stund. Programmet kommer  sedan att utfärda ett  så kallat "Verktygstips"  som 

avslöjar  datumet  för mätningen  och  det  exakta  värdet  som  förvärvats  vid  den  speciella 

mätpunkten. 

Ytterligare funktioner är tillgängliga via "Dela", "Beräkna", "Överlappande" eller "Markera"‐

knapparna.  Avsnitt  4.2.1  beskriver  "Dela"  och  "Beräkna"  och  dessa  funktioner  är  endast 

tillgängliga för denna vy, medan punkt 4.2.2 beskriver de återstående två funktionerna. 

4.2.1 Pop‐up meny 

Diagrammet har en så kallad "popup‐meny" (Bild 4‐2), som kan aktiveras genom att klicka på 

bilden med  höger musknapp. Denna meny  hjälper  dig  att  förändra  omfattningen  av  den 

vertikala  axeln  och  transformera  de  tryck‐relaterade  värdena  i  höjdangivelser.  Inte  bara 
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storlek, utan också enheten för den vertikala axeln kommer att ändras från "mbar" eller bar i 

"höjd". 

   

Bild 4‐2: Skalning 

En annan funktion som erbjuds genom denna meny är "kurvutjämning", som visas i Bild 4‐2. 

(höger sida). Funktionen ger 20 olika värden som kan användas för att plana ut kurvan, med 

faktor  5  är  kurvan minst  och  100 mest. Om  du  väljer  "ingen"  i  denna meny  kommer  de 

ursprungliga mätvärdena (utan att utsättas för någon flackare faktor) visas igen. Funktionen 

genomsnittsmätvärden erhålls genom särskilda mätningar och därmed minskar de positiva 

och  negativa  trycktoppar  visas  flackare  i  diagrammet.  Observera  att  platta  till mätkurva 

ändrar mätvärden och resultaten kommer inte att visa de verkliga mätvärdena. 

4.2.2 Detaljerad vy 

Ytterligare funktioner för detta fält är tillgängliga via knapparna som visas i Bild 2‐1. Om du 

arbetar  i den detaljerade vyn, det vill säga arbetar på visning av en enda mätkurva, kan du 

använda  "Dela"  och  "Beräkna"  för  att  dela  upp  mätkurvan  i  flera  kurvor  eller  för  att 

bestämma  skillnaden  i  tryck mellan den högsta  trycknivån och den  lägsta  trycknivån  som 

inträffade under mätproceduren.  

Dela upp mätkurvan i avsnitt 

"Dela" funktionen ger möjlighet att extrahera en viss del eller flera delar av en kurva. Klicka 

på knappen och flytta markören till raden i diagrammet. En bruten vertikal blå linje kommer 

att skapas  i diagrammet. Denna  linje följer den horisontella rörelsemarkören och definierar 

både  gränser  (början  och  slut)  i  avsnittet  som  ska  extraheras.  När  du  nu  klickar  på 

diagrammet med vänster musknapp och flyttar markören åt vänster, kommer programmet 

att skapa ett gult fält i diagrammet. Detta gula fält kan förstoras eller förminskas genom att 

flytta markören. Ett klick på diagrammet avslutar skapandet av avsnittet som ska extraheras. 

Nu är det endast den blå linjen som följer rörelserna hos markören. Du kan upprepa denna 

process ett par gånger för att extrahera ett antal sektioner i en separat mätkurva. 
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Bild 4‐3: Dela upp kurvan i avsnitt 

När alla sektioner som skall extraheras och har markerats  (Bild 4‐3), klicka  igen på "Dela"‐

knappen  för  att  stänga  processen.  De  markerade  avsnitten  kommer  att  tas  bort  från 

diagrammet och de nya mätningarna kommer att integreras i "Trycklogger och mätningar". 

Bestäm skillnaden i tryck 

Denna  funktion gör det möjligt  för användaren att bestämma skillnaden  i  tryck  för en viss 

mätkurva. Du behöver två valområden i diagrammet: ett rött som svarar mot högt tryck och 

ett  grönt  område  för  lågt  lufttryck.  Alla mätvärden  inom  ett  urvalsområde  kommer  att 

användas för att fastställa tryckskillnaden. Denna skillnad i tryck beräknas på grundval av det 

genomsnittliga mätvärdet för det speciella valet  i området. Bild 4‐4 visar de två markerade 

områden.  När  beräkningen  är  klar,  kommer  resultaten  att  visas  i  "Trycklogger  och 

mätningar" (se bild 2‐7). 

För att starta beräkningen, klicka på "Beräkna" och flytta markören till raden i diagrammet. 

Detta kommer att generera en bruten blåaktig  linje  i diagrammet. Denna  linje kommer att 

följa den horisontella markörens rörelser och representerar de två avsnittsgränserna (början 

och slut).  
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Bild 4‐4: Bestäm skillnaden I tryck 

Klicka på diagrammet med vänster musknapp. När du flyttar markören åt vänster, kommer 

en röd yta att skapas som kan förstoras eller förminskas genom att flytta markören. Genom 

att klicka på diagrammet igen avslutas skapandet av den märkta sektionen. Mätvärdena som 

krävs för att bestämma den höga trycknivån har markerats nu. Nu är det den blå linjen igen 

som följer markören rörelser. Nästa steg är att skapa det gröna området i diagrammet för att 

bestämma låga trycks medelvärde, vilket kräver samma förfarande som beskrivits ovan med 

det  röda  området.  När  du  klickar  på  diagrammet  för  andra  gången  för  att  stänga 

markeringens område, raderas  funktionen automatiskt de markerade områdena och anger 

de beräknade värdena som visas i Bild 2‐7. 

4.2.3 Vy överlappande kurvor 

I  detta  läge  kan  flera  diffunderande  mätkurvor  överlappas  genom  att  använda 

"överlappning" eller "Markera"‐knapparna. Dessutom kan vissa uppgiftssektioner väljas och 

sedan exporteras till Excel. Följande avsnitt beskriver ovanstående funktioner i detalj. 

Överlappa 

Så snart du har valt visningsläge med olika mätserier  (avsnitt 3.5.12), har du möjlighet att 

överlappa flera mätkurvor. Denna funktion gör att du kan överlappa eventuella mätpunkter 

för mätserier  (en mätpunkt  per mätserie). Markera  bara mätpunkterna  som  överlappar 

genom att klicka på dem och på så sätt markera dem med vänster musknapp. Nu kommer en 

vertikal röd  linje som korsar den markerade punkten att skapas  i diagrammet. Märkning av 
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annan mätserie  kräver  samma  förfarande.  Setet markeringar  enligt  bild  4‐5  kan  tas  bort 

genom  att  klicka  med  vänster  musknapp  på  den  tomma  delen  av  diagrammet. 

Markeringarna  du  satt  tas  bort  och  du  kan  börja  på  nya markeringar.  Så  snart  alla  nya 

markeringar har ställts in, kan du börja överlappa de uppmätta kurvorna genom att klicka på 

"överlappa"‐knappen. 

 

Bild 4‐5: Överlappa mätkurva 

Markering 

Denna överlappning ger också möjlighet att exportera potentiella mätvärden, men endast de 

värden exporteras som har markerats i förväg. Som standard har funktionen "Exportera vald 

mätning"  (avsnitt  3.5.10)  i  den  här  vyn  inte  aktiverats  och  kan  inte  aktiveras  innan  de 

speciella mätvärden har markerats.  

 

Bild 4‐6: Markering av sektion som skall exporteras 
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För att aktivera  funktionen, klicka på "Markera"‐knappen. Nu kommer en vertikal streckad 

blå  linje skapas  i diagrammet och  följer den horisontella markörens  rörelser när markören 

flyttas  över  diagrammet.  Denna  linje  definierar  gränser  (början  och  slut)  av 

märkningsområdet.  När  du  nu  klickar  på  diagrammet med  vänster musknapp  och  flytta 

markören åt vänster, kommer programmet att skapa en gråzon i diagrammet. Denna gråzon 

kan förstoras eller förminskas genom att flytta markören. Ett klick på diagrammet kommer 

att  avsluta  skapandet  av  utrymme  för  märkning  (Bild  4‐6).  Funktionen  "Exportera  vald 

mätning" är tillgängligt för användaren nu. Vid export av det markerade området, gör som 

beskrivs  i avsnitt 3.5.10 ovan. När du har klart den exporterande proceduren kan du  lämna 

märkningen funktionen genom att klicka på "Markera"‐knappen. Det skapade utrymmet för 

märkning kommer att raderas  från diagrammet, och  funktionen "Exportera valda mätning" 

är inte längre tillgänglig. 

4.2.4 Ytterligare Information 

Den detaljerade  vyn  kan  användaren  (avsnitt Detaljerad  vy)  lämna  ytterligare  information 

om ett visst  schema med databasen. Denna ytterligare  information kommer att  skrivas ut 

när diagrammet skrivs ut  (se Bild 3‐24). Om det  inte  finns någon mätrelaterad  information 

lämnats in motsvarande fält i mätprotokoll förblir tomma och kan kompletteras manuellt vid 

en senare tidpunkt, om så krävs. 

Om  du  vill  lägga  till  viss  information  till  en  mätning,  välj  den  särskilda  mätningen  i 

"Trycklogger och mätningar". Dubbelklicka sedan på diagrammet med vänster musknapp för 

att öppna  "Ytterligare  information"‐fönstret. Nu kan du komplettera den  information  som 

krävs  i  fönstret.  Bekräfta  genom  att  klicka  på  knappen  "Acceptera"  kommer  att  spara  i 

databasen.  

 

Bild 4‐7: Ytterligare information 


