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TAB 4.2 Εγχειρίδιο χρήσης   
  
Εισαγωγή  
 
Το λογισµικό πρόγραµµα ΤΑΒ 4.2  επιτρέπει την παρακολούθηση µιας διάταξης 
ελέγχου θερµοκρασίας – υγρασίας – πίεσης σε συνεργασία µε τα  αντίστοιχα 
περιφερειακά όργανα της εταιρίας LAE ELECTRONIC παρέχοντας τη δυνατότητα 
καταγραφής των δεδοµένων,  διαχείρισης των αλλάρµ και δυνατότητα επέµβασης 
στην παραµετροποίηση των συνδεδεµένων οργάνων µέσου της λειτουργίας του  
εικονικό όργανου. 
Τα χαρακτηριστικά του λογισµικού ΤΑΒ 4.2 περιγράφονται στο παρακάτω κεφάλαιο.   
 

1. ∆ιαµόρφωση Συστήµατος  
2. Καταγραφή πληροφοριών  
3. Εκτύπωση και αναγραφή πληροφοριών 

 
Ελάχιστες προϋποθέσεις συστήµατος  

• Λειτουργικό σύστηµα windows Vista/XP/2000, επεξεργαστής και ελάχιστος 
χώρος αποθήκευσης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του λειτουργικού 
συστήµατος, ποντίκι, θέση εργασίας cd/rom 

• Ελάχιστο 640x480 pixel ανάλυση οθόνης και 16 Βit ανάλυση  χρωµάτων. 
• Ελάχιστο 500MB ελεύθερο χώρο στον σκληρό δίσκο. 
• RS 232 επαφή  
• Μετατροπέας από RS 232 σε RS 485  MOD. LAE SBC 485.  

 
Εγκατάσταση 
Τοποθετούµε το κλειδί ενεργοποίησης του λογισµικού σε µία USB επαφή. Σε 
περίπτωση που το κλειδί δεν περιλαµβάνετε στην παραγγελία  (LAE TABLV 4.2) 
τότε το λογισµικό επιτρέπει µόνο την λειτουργία καταγραφής και αποθήκευσης 
των δεδοµένων.  
 
Πριν την εγκατάσταση του λογισµικού ΤΑΒ 4.2  θα πρέπει να κλείσουν όλα τα 
προγράµµατα του υπολογιστή. Εγκαθιστούµε το CD/ROM µε το πρόγραµµα στη 
θέση εργασίας CD/ROM του υπολογιστή και δίνουµε την εντολή εγκατάσταση 
από την αντίστοιχη επιλογή που εµφανίζετε στην οθόνη. Σε περίπτωση που δεν 
εµφανιστεί το παράθυρο µενού του CD αυτόµατα τότε εκτελούµε την εντολή    
Χ:\autorun.exe (όπου X είναι το γράµµα το οποίο αντιστοιχεί στο CD/ROM 
εργασίας στον υπολογιστή.) 
Κατόπιν ακολουθούµαι τις οδηγίες χρήσεως όπως αυτές παρουσιάζονται από το 
πρόγραµµα εγκατάστασης . 
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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκατάστασης, µπορούµε να ξεκινήσουµε 
το λογισµικό πρόγραµµα ΤΑΒ 4.2, πηγαίνοντας στο µενού έναρξη / προγράµµατα 
/ ΤΑΒ / TAB 4.2. 
 

 
 
1.∆ιαµόρφοση συστήµατος  
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του λογισµικού ΤΑΒ πρέπει να 
προχωρήσουµε στη διαµόρφωση του συστήµατος, που σηµαίνει ότι πρέπει να δοθεί 
µια σαφή περιγραφή όλων των µε το σύστηµα συνδεδεµένων οργάνων καθώς και των 
επιπλέον λειτουργιών όπως καταγραφή δεδοµένων και αποστολή SMS.   
Επιλέγουµε από το κεντρικό παράθυρο την εντολή configuration και στο παράθυρο 
που µας ανοίγει δίνουµε τον κωδικό 1.  
 
Κωδικοί   
 
Στο παράθυρο General Configuration  µπορεί να γίνει αλλαγή των κωδικών 1 και 2. 
Ο κωδικός νούµερο 1 εξυπηρετεί την διαµόρφωση του συστήµατος και στο κλείσιµο 
της εφαρµογής, ο κωδικός νούµερο 2 εξυπηρετεί στην παραµετροποίηση των 
οργάνων. Ο δεύτερος κωδικός είναι ιεραρχικά ανώτερος και µας επιτρέπει την 
πρόσβαση στις λειτουργίες για τις οποίες απαιτείτε ο πρώτος κωδικός. Μετά την 
επιλογή και την πιστοποίηση των κωδικών αυτοί αποθηκεύονται αυτόµατα και είναι 
έτοιµοι προς χρήσης χωρίς να απαιτείτε κάποια  επιπλέον αποθήκευση η 
επανεκκίνηση του προγράµµατος. 
 
Στο πάνω πεδίο του παραθύρου General Configuration δίνουµε τα στοιχειά της 
διάταξης όπως όνοµα τηλέφωνο ΦΑΧ κ.τ.λ. Πιέζοντας το πλήκτρο Text format data 
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logging ενεργοποιούµε τα δεδοµένα που έχουµε δώσει µε τη µορφή κειµένου και τα 
οποία µπορούνε να επεξεργαστούν και από άλλα προγράµµατα όπως π.χ. EXCEL 
κατά την καταγραφή των δεδοµένων από το πρόγραµµα. ( βλέπε σχετικά παρ. 
¨καταγραφή δεδοµένων¨) 
 

 
 
∆ιαµόρφωση οργάνων      
Το σύστηµα αποτελείτε από ένα συγκεκριµένο αριθµό οργάνων (π.χ. Χ αριθµός 
οργάνων συντήρησης) το καθένα από τα οποία είναι εφοδιασµένα µε ένα σύστηµα 
ελέγχου. Κατά τη διαµόρφωση το κάθε ένα από τα όργανα θα αποκτήσει µία δικιά 
του διεύθυνση  βάση του τύπου του ρυθµιστή το µέρος που είναι τοποθετηµένος και 
της λειτουργία του στη διάταξη. Για αυτό το σκοπό θα ήτανε αρχικά χρήσιµο η 
δηµιουργία λίστας των διαφόρων µεταξύ τους συνεργαζόµενων χαρακτηριστικών.  
 
Στο εξής είναι δυνατή η ενεργοποίηση (on) η απενεργοποίηση  (off) όλων των 
λειτουργιών που έχουν σχέση µε τον έλεγχο και την καταγραφή των δεδοµένων από 
το λογισµικό ΤΑΒ 4.2. Οι παραπάνω λειτουργίες οµαδοποιούνται σε δύο υποοµάδες 
για τη συντήρηση στην οµάδα Derrost Units µε λίστα µε τα αντίστοιχα όργανα (π.χ. 
ΑΤ-1, LF28……κ.τ.λ.) και στην οµάδα Mixed Unit  µε αντίστοιχα λίστα όλων µε τα 
λογισµικό συµβατών οργάνων της LAE ELECTRONIC (π.χ. COPS80, 
LTR5……κ.τ.λ.).  
Για την εισαγωγή ενός οργάνου στο σύστηµα πρέπει να ενεργοποιηθεί αρχικά η 
οµάδα στην οποία το αντίστοιχο όργανο ανήκει πιέζοντας είτε το πλήκτρο Derrost 
Units είτε το πλήκτρο Mixed Unit   
 Από την επιφάνεια διαµόρφωση οργάνων µπορούµε πλέον να δώσουµε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και στοιχεία ( περιγραφή, τύπος, περιφερειακή διεύθυνση)  για ένα 
όργανο σε κάθε σειρά και να ενεργοποιήσουµε η να απενεργοποιήσουµε την 
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λειτουργία τους  για να πετύχουµε  την καταγραφή πληροφοριών. Απενεργοποίηση  
δεν σηµαίνει διαγραφή των ρυθµιστών αλλά ότι η στο ΤΑΒ 4.2 εισερχόµενες 
πληροφορίες  δεν επεξεργάζονται από το λογισµικό.  
 
Προκειµένου να αποµακρύνουµε οριστικά ένα όργανο είναι απαραίτητο να σβήσουµε 
την περιγραφή του στο πεδίο µονάδα και κατόπιν πιέζουµε το πλήκτρο PURGE. 
Εάν επιθυµούµε να τοποθετήσουµε ένα όργανο  όχι στο τέλος του πίνακα άλλα 
µεταξύ δυο είδη προγραµµατισµένων µονάδων, θα πρέπει αρχικά µέσου του κόσνορα 
να πάµε στην αρχή της σειράς και κατόπιν πιέζουµε  το πλήκτρο insert. Σε αυτό το 
παράθυρο θα πρέπει επίσης να ορίσουµε την είσοδο ( COM) για την επικοινωνία µε 
το P/C, καθώς και τον χρόνο µετάδοσης των δεδοµένων. (5…10…30 λεπτά.) 
Μετά το τέλος της διαµόρφωσης, επιστρέφουµε στο προηγούµενο παράθυρο 
πιέζοντας το πλήκτρο ένδειξη OK. 
Με τον ίδιο τρόπο µπορούµε να διαµορφώσουµε όλα τα όργανα και στις δύο οµάδες.    
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η περιφερειακή διεύθυνση πρέπει υποχρεωτικά να είναι 
διαφορετική σε κάθε όργανο ανεξάρτητα από το σε ποια οµάδα οργάνων είναι 
τοποθετηµένο. Κατά την εισαγωγή του οργάνου στη λίστα διαµόρφωσης του 
λογισµικού θα πρέπει να προσέξουµε ώστε η περιφερειακή διεύθυνση που έχουµε 
δώσει στο όργανο να είναι ίδια µε αυτή που δίνουµε στην ταυτοποίηση του 
οργάνου κατά τη διαµόρφωση.           
 

 
 
Ταυτοποίηση των οργάνων 
Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγµα, για το πώς µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω 
µιας περιγραφής, µια αναλυτική παρουσίαση της λειτουργικής κατάστασης µιας 
µονάδας . 
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Π.χ. µια διάταξη συστηµάτων ψύξης σε µία επιχείρηση. 
Μέσω ενός αριθµογραµµικού συστήµατος κωδικοποίησης, όπως περιγράφεται 
παρακάτω, είναι δυνατόν να αναγνωρίσουµε άµεσα τα όργανα ρύθµισης µέσω του 
προγράµµατος ΤΑΒ 4.2. 
 
1.1α  > Λαχανικά = UC-65  σηµαίνει: σειρά 1, οµάδα βιτρίνας συντήρησης 1, πρώτη 
µονάδα (α), περιεχόµενο λαχανικά, τύπος βιτρίνας συντήρησης UC-65 ελέγχετε µέσω 
ενός ρυθµιστή ελέγχου LDU 15 µε περιφερειακή διεύθυνση ελέγχου 81 
1.1β > Φρούτα = UC-65 σηµαίνει: σειρά 1, οµάδα βιτρίνας συντήρησης 1, δεύτερη  
µονάδα (β), περιεχόµενο φρούτα, τύπος βιτρίνα ςσυντήρησης UC-65 ελέγχετε µέσω 
ενός ρυθµιστή ελέγχου LDU 15 µε περιφερειακή διεύθυνση ελέγχου 1. 
2.3α > Κατεψυγµένα τρόφιµα = GVA-2 σηµαίνει: σειρά 2, οµάδα βιτρίνας 
συντήρησης 3, πρώτη µονάδα (α), περιεχόµενο κατεψυγµένα τρόφιµα, τύπος βιτρίνας 
συντήρησης GVA-2 ελέγχετε µέσω ενός ρυθµιστή ελέγχου LCD 32 µε περιφερειακή 
διεύθυνση ελέγχου 14. 
Κατά τον ίδιο τρόπο µπορούµε να δηµιουργήσουµε και να λειτουργήσουµε µια δική 
µας διάταξη κωδίκων που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες µας. 
 
2.ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
 
Η καταγραφή των δεδοµένων  αποτελεί και την κύρια λειτουργία του λογισµικού 
ΤΑΒ 4.2.  Η επικοινωνία ενεργοποιείτε αυτόµατα µε την εκκίνηση του προγράµµατος 
για τα είδη συνδεδεµένα όργανα.   
Στο κεντρικό παράθυρο υπάρχει φωτεινή ένδειξη βάση της οποίας ελέγχουµε την 
λειτουργική κατάσταση του συστήµατος (αναβοσβήνη όταν το σύστηµα είναι ενεργό)    
Μπορούµε να διακόψουµε τη ροή και καταγραφή των δεδοµένων πιέζοντας το 
πλήκτρο STOP και δίνοντας τον κωδικό 1 για επαναφορά της ροής και καταγραφής 
των δεδοµένων πιέζουµε το πλήκτρο START. 
Εάν έχουµε ενεργοποίηση και τις δύο οµάδες οργάνων  (Defrost Unit & Mixed 
Unit) τότε έχουµε αυτόµατα µε την ενεργοποίηση του λογισµικού την εµφάνιση δύο 
παραθύρων ένα για κάθε οµάδα οργάνων ώστε να έχουµε τη δυνατότητα γρήγορου 
σχηµατισµού σαφής γνώµης και αξιολόγησης των παρεχοµένων πληροφοριών, τα 
εισερχόµενα δεδοµένα ανανεώνονται συνεχώς ( η συχνότητα ανανέωσης των τιµών 
εξαρτάτε από το πλήθος των οργάνων που είναι συνδεδεµένα η δε καταγραφή και 
αποθήκευση ορίζετε βάση της τιµής που έχουµε δόση κατά τη διαµόρφωση του 
συστήµατος.    
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Στο παράθυρο όργανα απόψυξης (συντήρηση) εµφανίζονται η θερµοκρασία, 
ενδεχόµενη κατάσταση DEFROST, αλλαρµ, πρόβληµα στην επικοινωνία.  Ο 
εµφανιζόµενος πίνακας µε τα όργανα µπορεί να κινηθεί προς τα κάτω η προς τα πάνω 
είτε µε την χρήση του ποντικιού του P/C είτε µε το βελάκι πού υπάρχει δεξιά στο 
παράθυρο      
 

 
 
Στο παράθυρο διάφορα όργανα  εµφανίζονται τα προς µέτρηση µεγέθη (θερµοκρασία 
– υγρασία – πίεση) ανάλογα µε τον τύπο του οργάνου που χρησιµοποιείτε. 
 
3.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ. 
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Από το κεντρικό παράθυρο µπορούµε πιέζοντας το πλήκτρο Defrost Unit η Mixed 
Unit να  κάνουµε ανάκληση των αποθηκεµένων δεδοµένων. 
Αρχικά θα πρέπει να επιλεχτεί το όργανο τα δεδοµένα του οποίου θέλουµε να 
ανακαλέσουµε, ορίζουµε την ηµεροµηνία και ώρα (έναρξη και τέλος)   και πιέζοντας  
LOAD ανακαλούµε της πληροφορίες.     
Για να ορίσουµε την ηµεροµηνία και τον χρόνο πιέζουµε το εικονίδιο που υπάρχει 
δίπλα από το πεδίο ηµεροµηνία και χρόνος, στο παράθυρο που ανοίγει ορίζουµε την 
επιθυµητή ηµέρα, µήνα, έτος και ώρα. 
Η παρουσίαση των δεδοµένων µπορεί να γίνει είτε µε τη µορφή γραφήµατος είτε µε 
την µορφή πίνακα πιέζοντας το αντίστοιχο πλήκτρο πάνω αριστερά TABLE.     
Πιέζοντας το πλήκτρο PRINT µπορούµε να εκτυπώσουµε τον αντίστοιχο πίνακα η 
γράφηµα.  
 

 


