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1 WSTĘP.
Przyrząd pomiarowy PAMAR-MS jest dwukanałowym, mikroprocesorowym
urządzeniem do pomiaru, rejestracji i analizy sił występujących w układzie napęd
zwrotnicowy-zwrotnica. Przyrząd ten został wyposażony w rozbudowany interfejs
użytkownika oraz w niezbędne do poprawnej pracy i prostej obsługi interfejsy
komputerowe. Dokumentacja techniczno-ruchowa ma za zadanie przybliżyć
użytkownikowi parametry przyrządu jak i jego obsługę.

2 PRZEZNACZENIE PRZYRZĄDU POMIAROWEGO PAMAR-MS.
Przyrząd pomiarowy PAMAR-MS jest urządzeniem umożliwiającym pomiar i analizę sił
występujących w układzie napęd zwrotnicowy – zwrotnica. Stosuje się go do pomiaru siły
nastawczej, oporów przestawiania rozjazdu a także siły trzymania (z wykorzystaniem
zewnętrznego źródła wymuszenia siły). Można również wykorzystać przyrząd pomiarowy
PAMAR-MS do pomiaru siły oddziaływania zwrotnicy na napęd zwrotnicowy podczas
przejazdu taboru jak również określać wartość siły oddziaływania iglic rozjazdu na napęd
zwrotnicowy w stanie ustalonym.

3 DANE TECHNICZNE I FUNKCJONALNE MIERNIKA.
Klasa dokładności przyrządu – 1.
Mierzona wielkość - siła w kN.
Rozdzielczość – 50 N.
Zakresy mierzonych sił – -15 kN do +15 kN (inne wartości na żądanie).
Częstotliwość próbkowania – od 300Hz, do 1200Hz (regulacja punktowa, 300, 600
i 1200 Hz, domyślnie 300 Hz).
Urządzenie wskazujące - wyświetlacz graficzny 128x64 piksele.
Element pomiarowy – tensometryczny przetwornik siły.
Zasilanie – wewnętrzny akumulator (7,2 V, 2100 mAh).
Czas pracy ciągły – ok. 12h, czuwania – ok. 3 miesiące.
Wymiary - wysokość: 210 mm, szerokość: 110 mm, grubość: 40 mm.
Przyrząd współpracuje z każdym trzpieniem pomiarowym dostarczonym przez
producenta (automatyczna identyfikacja trzpieni przez miernik).
Zakres temperatury pracy od –10ºC do +40ºC (od 263K do 310K).
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie całości lub fragmentów dokumentu w jakiejkolwiek postaci oraz
przekazywanie osobom trzecim bez zgody PAMAR zabronione.

PAMAR
Opracował

J. Młyńczak
Sprawdził

Dokument
DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA
Przyrząd pomiarowy PAMAR-MS

Strona
4 z 32

M. Pawelak
Zatwierdził

M. Pawelak

Data
Nr dokumentu
28.02.2009 PAMAR-MS/DTR/001

Wersja Plik
B
PAMAR-MS _dtr.doc

Urządzenie umożliwia pomiar a także rejestrację wszystkich mierzonych sił. Ponadto
w urządzeniu rejestrowana jest data i godzina wykonania pomiaru, temperatura
i wilgotność powietrza a także pokazany jest przebieg graficzny rejestrowanej siły w funkcji
czasu.
Przyrząd umożliwia wykonanie wydruku (na opcjonalnej drukarce) mierzonych
parametrów (np. na papierze samoprzylepnym) i zachowanie ich jako protokołu pomiaru.
W przyrządzie wszystkie mierzone parametry przypisywane są do wcześniej
przygotowanych lokalizacji (umieszczonych w bazie danych wykonanej na komputerze PC
w dostarczonym przez producenta oprogramowaniu).
Wyniki wykonanych pomiarów są przechowywane w bazie danych zawartych
w oprogramowaniu na komputerze PC. Program ten umożliwia przegląd wyników
pomiarów a także porównywanie uzyskanych wyników. Wyniki pomiarów pokazywane są
w sposób graficzny na wykresie w funkcji czasu oraz w sposób tabelaryczny. Na
wykresach pokazywane są również graniczne wartości mierzonych parametrów
(odpowiadające typowi napędu zwrotnicowego i rozjazdu).
Widok ogólny przyrządu PAMAR-MS przedstawia rysunek 1.

Rys.1 Widok ogólny przyrządu PAMAR-MS
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4 WARUNKI EKSPLOATACJI MIERNIKA.
Podczas

zabudowy

trzpienia

pomiarowego

należy

unikać

wbijania

trzpienia

pomiarowego do otworów pomiarowych młotkiem. W przypadku, gdy występują problemy
z prawidłowym osadzeniem trzpienia pomiarowego należy dokonać przestawienia
zwrotnicy ręcznie do pozycji, w której trzpień pomiarowy będzie wchodził do otworów
pomiarowych bez problemu. Po prawidłowym osadzeniu trzpienia należy dokonać (o ile
zajdzie potrzeba) zerowania trzpienia. Po wykonaniu tych czynności należy doprowadzić
zwrotnicę do krańcowego położenia i rozpocząć pomiary.
Podczas pomiarów należy unikać stosowania w pobliżu pracującego przyrządu urządzeń
nadawczo-odbiorczych (w odległości mniejszej niż 100 cm).

5 BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA.
Przyrząd pomiarowy PAMAR-MS składa się z następujących podzespołów:
Trzpienia pomiarowego (dwa kanały);
Nakładki redukcyjnej do pomiarów między iglicą a opornicą;
Uchwytu przedłużającego;
Okablowania zewnętrznego (RS232, USB Master, USB Slave);
Ładowarki;
Drukarki (opcja);
Dodatkowych trzpieni pomiarowych (bez ograniczeń ilościowych);
Układu rejestrującego składającego się z:
-mikrokontrolera;
-dwóch niezależnych kanałów przetwarzania danych z trzpieni pomiarowych;
-klawiatury;
-ekranu wyświetlacza;
-układu zasilania;
-układu pomiaru temperatury i wilgotności.
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Schemat blokowy przyrządu pomiarowego PAMAR-MS przedstawia rysunek 2.

Trzpień pomiarowy
Kanał-2

Wyświetlacz

Trzpień pomiarowy
Kanał-1

Mikrokontroler

Klawiatura

RS 232
USB-Slave
USB-Master
Rys. 2. Schemat blokowy przyrządu pomiarowego PAMAR-MS.
Przyrząd dokonuje pomiaru siły chwilowej, maksymalnej i minimalnej. Ponadto,
z wyświetlacza przyrządu można odczytać datę, godzinę, temperaturę, wilgotność, w jakiej
dokonywany jest pomiar, miejsce pomiaru oraz stan baterii.
Przyrząd jest urządzeniem analizująco-rejestrującym. Umożliwia on dokonanie
rejestracji mierzonych parametrów. W pamięci przyrządu można zapisać min. 300
pomiarów (około 5h). Ilość zapamiętanych pomiarów zależy od czasu trwania każdego
z nich, nie mniej przy takich możliwościach zapisu nie ma dużych ograniczeń, co do ich
czasu trwania. Każdy pomiar przypisany jest do wcześniej zdefiniowanego obiektu (obiekt
jest zdefiniowany przez nazwę stacji, okręg nastawczy, nr rozjazdu, typ rozjazdu, typ
napędu zwrotnicowego. W programie głównym (na komputerze PC) dane te są
poszerzane m.in. o dane dotyczące pozostałych parametrów obiektu takich jak: nr linii, km
linii, czy rozjazd jest wyposażony w stabilizator iglic, czy w rozjeździe występuje
mechaniczne sprzężenie zamknięć nastawczych.
Przyrząd pomiarowy PAMAR-MS zapamiętuje wartość sił w czasie do 2 s przed
uruchomieniem rejestracji. W ten sposób zapewniona zostaje rejestracja naprężeń
w układzie w czasie, gdy uruchamiany jest napęd zwrotnicowy.
Wyniki pomiarów mogą być przechowywane i przeglądane na komputerach PC.
W tym celu miernik wyposażony został w złącze USB. Aby ułatwić wymianę danych
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pomiędzy przyrządem a oprogramowaniem analitycznym do przenoszenia danych
pomiędzy nimi stosować można PENDRIVE USB. Takie podejście powoduje, że przyrząd
nie musi być często podłączany do komputera PC.
Miernik może być wyposażony w trzpienie pomiarowe umożliwiające pomiar sił we
wszystkich typach napędów zwrotnicowych (standartowo trzpienie o średnicach 22, 24 i 25
mm z odpowiednimi podkładkami regulacyjnymi).
5.1

Panel przedni miernika

W panelu przednim miernika znajduje się wyświetlacz graficzny 128x64 oraz
klawiatura z 14 przyciskami. Widok panelu przedniego przedstawiony jest na rys. 3.
1
2
3

PAMAR MS
4

7

5

6

1 Gniazdo kanału pomiarowego 2
2 Czujnik temperatury i wilgotności
3 Gniazdo kanału pomiarowego 2
4 Wyświetlacz
5 Klawiatura
6 Gniazdo wielofunkcyjne (USB-Master, USB-Slave, Drukarka)
7 Gniazdo zasilania

Rys. 3. Przyrząd pomiarowy PAMAR-MS z rozmieszczeniem elementów na obudowie.
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Wyświetlacz służy do komunikacji przyrządu PAMAR-MS z użytkownikiem. Na
wyświetlaczu podawane są takie dane jak m.in.: data, godzina, wartości mierzone
w jednym lub obu kanałach a także wiele innych informacji. Typ wyświetlacza został tak
dobrany, aby możliwe było odczytywanie danych z przyrządu bez względu na warunki
atmosferyczne (w tym silne nasłonecznienie).
Klawiatura służy do poruszania się po menu przyrządu.
W górnej części obudowy umieszczone są gniazda dwóch kanałów pomiarowych
oraz czujnik temperatury i wilgotności. Użytkownik może korzystać z jednego lub obu
kanałów pomiarowych.
W dolnej części obudowy umieszczono wielofunkcyjne gniazdo (zabudowano w nim
złącza transmisyjne jak również gniazdo awaryjnego zasilania). Ponadto w dolnej części
obudowy znajduje się gniazdo zasilania.
Złącze wielofunkcyjne służy do zapewnienia komunikacji przyrządu z otoczeniem.
W złączu tym zabudowano gniazdo złącza RS232 oraz USB-MASTER i USB-SLAVE.
Złącze RS232 służy do komunikacji przyrządu z drukarka. Złącze USB-MASTER służy do
tego, aby przesyłać wyniki pomiarów na PENDRIVE-a tak, aby nie zachodziła częsta
potrzeba zczytywania danych pomiarowych na komputer PC w biurze. USB-SLAVE służy
do tego, aby można było podłączyć przyrząd do komputera PC, w celu zczytania wyników
pomiarów oraz wgrania bazy obiektów na przyrząd. Ponadto USB-MASTER może być
wykorzystany do dokonywania UPGREADE-u software-u przyrządu.
Do ładowania akumulatora służy ładowarka. Ładowanie akumulatora następuje po
podłączeniu ładowarki do gniazda ładowania w mierniku. Czas trwania ładowania
akumulatora

dobierany

jest

przez

ładowarkę

automatycznie.

Stan

naładowania

akumulatora wyświetlany jest na wyświetlaczu.
5.2

Wyświetlacz

Zastosowany w przyrządzie wyświetlacz ciekłokrystaliczny o rozdzielczości 64 x 128
pikseli charakteryzuje się dobrymi parametrami pracy, zwłaszcza przy niekorzystnym
nasłonecznieniu. Wygląd wyświetlacza został przedstawiony poniżej. Wyświetlacz pracuje
w trybie tekstowym i pseudograficznym.
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Kanał pomiarowy 1
Kanał pomiarowy 2
Wskaźnik stanu baterii
Temperatura
Godzina
Data
Wilgotność

Rys. 4. Główne menu przyrządu

1 Przebieg zmierzonej siły
2 Oś czasu (Sekundy)
3 Wartość siły (kN)

Rys. 5. Wykres siły
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Klawiatura

Klawiatura służy do wprowadzania danych do przyrządu oraz do obsługi przyrządu.
Wygląd klawiatury został pokazany na rys. 6.

1
2
3
4
5

Klawiatura alfanumeryczna
ESC
Klawisz funkcyjny
ENTER
Klawisz zasilania

Rys. 6. Klawiatura

5.4

Czujnik temperatury i wilgotności

Przyrząd został wyposażony w czujnik temperatury i wilgotności. Zadaniem czujnika jest
pomiar tychże parametrów i przypisanie ich do wyników przeprowadzonych pomiarów tak,
aby pomiar był również wzbogacony o informacje dotyczące warunków atmosferycznych
panujących w momencie pomiaru.
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Trzpień pomiarowy

Trzpień pomiarowy jest tensometrycznym przetwornikiem mierzącym wielkość
odkształcenia mechanicznego kształtu trzpienia pod wpływem przyłożonej siły.
Pomiaru sił występujących w układzie napęd zwrotnicowy-zwrotnica dokonuje się
po umieszczeniu trzpienia pomiarowego w otworze znajdującym się w pręcie nastawczym,
na połączeniu z suwakiem nastawczym. Wszystkie elementy układu pomiarowego (suwak
nastawczy, pręt nastawczy i trzpień pomiarowy) powinny być ustawione współosiowo.
W przypadku, gdy dokonuje się pomiaru siły nastawczej pomiędzy iglicą a opornicą
rozjazdu należy zestawić układ pomiarowy składający się z trzpienia pomiarowego,
nasadki redukcyjnej i uchwytu. Tak wykonany układ pomiarowy umieszcza się prostopadle
do opornicy na wysokości zamknięcia nastawczego.
Trzpień pomiarowy nie jest integralną częścią przyrządu pomiarowego. Producent
przyrządu dokonuje w oparciu o układ wzorcowy sprawdzenia poprawności wskazań
przyrządu. Przyrządy i trzpienie sprawdzone przez producenta stanowią wymienne
podzespoły. Na przyrządzie i na powierzchni trzpienia naniesiony jest numer fabryczny.

Trzpień pomiarowy
1 Otwór
2 Złącze kablowe
3 Wycięcie pod nasadkę
4 Otwór na zabezpieczenie

Rys. 7. Trzpień pomiarowy z zaznaczeniem kierunku działania siły.
Przyrząd jest tak zaprogramowany, aby automatycznie rozpoznawać kierunek
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie całości lub fragmentów dokumentu w jakiejkolwiek postaci oraz
przekazywanie osobom trzecim bez zgody PAMAR zabronione.
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przestawiania rozjazdu. Przyjęto następująca zasadę:
Trzpień pomiarowy powinien być umieszczony w układzie pomiarowym w taki
sposób, aby strzałka narysowana na jego górnej części skierowana była tak, aby
pokazywała prawy kierunek.
5.6

Złącze wielofunkcyjne

Przyrząd pomiarowy PAMAR-MS został wyposażony w złącze wielofunkcyjne.
Umożliwia ono podłączenie urządzeń za pomocą standardu USB-MASTER (PENDRIVE),
USB-SLAVE (Komputer PC) oraz RS232 (drukarka). Złącze USB-MASTER
wykorzystywane jest do przenoszenia wyników pomiarów pomiędzy przyrządem
a komputerem PC, jak również do wykonywania aktualizacji oprogramowania na
przyrządzie.
Kabel wielofunkcyjny służy do podłączenia zewnętrznych urządzeń, urządzeń za pomocą
standardu USB-MASTER (PENDRIVE), USB-SLAVE (Komputer PC) oraz RS232
(drukarka).

1
2
3
4

Wtyczka 15 pinowa, do podłaczenia do przyrządu
USB-Master-A do podłaczenia PENDRIVE’a
USB-Slave-A do podłaczenia komputera PC.
PS2 do podłaczenia drukarki

Rys. 8. Kabel wielofunkcyjny
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Akumulatory

Urządzenie zasilane jest pakietem akumulatorów NiCd klasy AA o pojemności
2100 mAh. Taka pojemność pozwala na 12 godzin ciągłej pracy z pełnym podświetleniem
i oprzyrządowaniem. Przyrząd może być opcjonalnie wyposażony w zewnętrzny pojemnik
na baterie, umożliwiający podłączenie do przyrządu pakietu sześciu baterii AA R6
w przypadku, gdy wewnętrzny akumulator ulegnie rozładowaniu.
5.8 Przenośna drukarka
Urządzenie może być opcjonalnie doposażone w przenośną drukarkę. Na drukarce
tej można dokonywać wydruków wyników pomiarów. Wydruki te mogą być podstawą do
sporządzania raportów z pomiarów.

1
2
3
4

Zasobnik na papier
Przycisk zasilania
Złącze ładowarki
Złącze PS2 do podłączenia drukarki do przyrządu

Rys. 9. Drukarka
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6 OBSŁUGA PRZYRZĄDU POMIAROWEGO PAMAR-MS.
UWAGA! W przypadku wprowadzania danych z użyciem klawiatury przyrządu
PAMAR-MS należy pamiętać, że kasowanie błędnie wprowadzanej wartości
(liczbowej lub tekstowej) odbywa się poprzez jednoczesną obsługę przycisku „Fn”
i „4”.

Przyjęto zasadę wprowadzania znaków taką jak w przypadku klawiatury telefonicznej.
W przypadku, gdy przyrząd oczekuje wartości literowych wtedy naciskając kilkukrotnie
dany klawisz zmieniamy literę, cyfra jest ostatnim w kolejności wygenerowanym znakiem,
w przypadku, gdy oczekiwana jest cyfra – pojawi się ona jako pierwsza np.:
Wprowadzając nazwę stacji/okręgu nastawczego uzyskamy taką sekwencję (np. dla
klawisza 4):
G→H→I→4,
Wprowadzając nr rozjazdu:
4→G→H→I.

6.1

PIN użytkownika

Przed pierwszym pomiarem po załączeniu przyrządu użytkownik musi podać identyfikator
użytkownika (4 cyfrowy PIN). PIN ten jest niezbędny do przeprowadzenia identyfikacji
osoby wykonującej pomiar. W programie na komputerze PC PIN jest zamieniany na dane
użytkownika wykonującego pomiar.
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Włączanie przyrządu

Czynność

Klawisz

Stan wyświetlacza

Po naciśnięciu przycisku włączenia
pokazany zostanie na przyrządzie
następujący ekran (wersja bez
podpiętego trzpienia pomiarowego)

Po naciśnięciu przycisku włączenia
pokazany zostanie na przyrządzie
następujący ekran (wersja z podpiętym
trzpieniem pomiarowym)

Po naciśnięciu przycisku ENTER
przechodzi się do MENU głównego (w
przypadku, gdy trzpień pomiarowy nie
został podpięty nie ma możliwości
dokonywania pomiarów)

W przypadku, gdy naciśniemy przycisk 2
(zamiast ENTER – przy podpiętym
trzpieniu) otworzy się okno pomiarowe,
które pozwala na określeniu wartości
bieżącej siły, oraz wartości minimalnej i
maksymalnej z danego pomiaru)

Obsługa przycisku Esc powoduje powrót
do Menu głównego
Pos : 17.11 /GB-N/---------- Seitenumbr uc h ---------- @ 0\mod_1118922825984_6.doc @ 3221
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Pos : 17.12 /GB-N/KT _30/BA/Bedienung/HZM/00 M ess ung an ei ner Weic he aus dem Arc hi v @ 10\mod_1232022983355_6.doc @ 94225

6.3

Wykonywanie pomiarów w napędzie znajdującym się w bazie danych

Pos : 17.13 /GB-N/KT _30/BA/Bedienung/HZM/H A: Mes sung an einer Weiche aus dem Arc hi v @ 10\mod_1232023069262_6.doc @ 94237

Czynność

Klawisz

Stan wyświetlacza

Włączenie przyrządu

Naciśnięcie „Enter“.

Nacisnąć 1

Polecenie wprowadzenia
identyfikatora użytkownika

Po wprowadzeniu identyfikatora
użytkownika zatwierdzamy
klawiszem „Enter“.
Wybieramy opcję 1 (przypadek,
gdy badany obiekt znajduje się w
bazie danych. (pojawi nam się
nazwa pierwszej stacji)
Klawiszami 4,6 „“ i „ “.
wybieramy nazwę stacji

Klawiszami 2,8 „“ i
„“wybieramy kolejno okręg
nastawczy, nr rozjazdu/napędu,.

Po zatwierdzeniu Enter-em
mamy możliwość wyboru rodzaju
mierzonej siły
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Klawiszami od 1 do 5
dokonujemy wyboru siły, którą
chcemy zmierzyć (w przykładzie
wybrano 1 siła nastawcza)

Autostart
Jeśli wartość siły przekroczy próg
wyzwolenia, to zacznie się
rejestracja pomiaru (urządzenie
rejestruje wartość siły na 2 s
przed wyzwoleniem pomiaru).
Drugim sposobem wyzwolenia
pomiaru jest naciśnięcie klawisza
ENTER

lub

Rejestrację pomiaru kończy
naciśnięcie dowolnego klawisza
Lub
Upłyniecie czasu rejestracji
(domyślnie 20 s)
Naciśnięcie klawisza ESC
powoduje przejście do menu
wyboru siły

W przypadku, gdy pomiar się
zakończył zostanie wyświetlony
przebieg siły

Po naciśnięciu klawisza „0”
wyświetli się okno z informacją o
miejscu pomiaru

Naciśnięcie Enter zatwierdzi
pomiar.
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Wybranie którejś opcji
pomiarowej spowoduje
możliwość dalszych pomiarów w
wybranym obiekcie
Naciśnięcie Esc spowoduje
wyjście z menu pomiarów,
Pos : 17.15 /

6.4

Wykonywanie pomiarów w napędzie niebędącym w bazie danych

Pos : 17.16 /GB-N/KT _30/BA/Bedienung/HZM/H A: Mes sung an einer nicht i m Archi v erfass ten Weiche @ 9\mod_1229429292323_6.doc @ 92511

Czynność

Klawisz

Stan wyświetlacza

Włączenie przyrządu

Naciśnięcie „Enter“.

Nacisnąć 1

Polecenie wprowadzenia
identyfikatora użytkownika

Po wprowadzeniu identyfikatora
użytkownika zatwierdzamy
klawiszem „Enter“.
Wybieramy opcję 2 (przypadek,
gdy badany obiekt nie znajduje się
w bazie danych
Klawiaturą alfanumeryczną
wprowadzamy nazwę stacji
Enter zatwierdza.
Klawiaturą alfanumeryczną
wprowadzamy nr napędu/rozjazdu
Zatwierdzamy klawiszem Enter
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Po zatwierdzeniu Enter-em mamy
możliwość wyboru rodzaju
mierzonej siły

Klawiszami od 1 do 5 dokonujemy
wyboru siły którą chcemy zmierzyć
(w przykładzie wybrano 1 siła
nastawcza)

Autostart
Jeśli wartość siły przekroczy próg
wyzwolenia, to zacznie się
rejestracja pomiaru (urządzenie
rejestruje wartość siły na 2 s przed
wyzwoleniem pomiaru). Drugim
sposobem wyzwolenia pomiaru jest
naciśnięcie klawisza ENTER

lub

Rejestrację pomiaru kończy
naciśnięcie dowolnego klawisza
lub upłyniecie czasu rejestracji
(domyślnie 20 s)
Naciśnięcie klawisza ESC
powoduje przejście do menu
wyboru siły

W przypadku, gdy pomiar się
zakończył zostanie wyświetlony
przebieg siły

Po naciśnięciu klawisza „0”
wyświetli się okno z informacją o
miejscu pomiaru
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Naciśnięcie Enter zatwierdzi
pomiar.

Wybranie którejś opcji pomiarowej
spowoduje możliwość dalszych
pomiarów w wybranym obiekcie
Naciśnięcie Esc spowoduje
wyjście z menu pomiarów,

6.5

Przeglądanie wyników pomiarów, drukowanie i usuwanie.

Pos : 17.19 /GB-N/KT _30/BA/Bedienung/HZM/H A: Mes sdaten im Arc hi v betrac hten, l ösc hen und dr uc ken @ 9\mod_1229426887948_6.doc @ 92500

Czynność

Klawisz

Stan wyświetlacza

Włączamy przyrząd

Naciskamy „Enter“.

Naciśniecie klawisza „2“ powoduje
przejście do menu archiwum
pomiarów

Wybór klawisza 1 powoduje
wyświetlenie wszystkich wyników
pomiarów
Wybór klawisza 2 powoduje
przejście do menu wyboru wg
założonych parametrów (stacja, nr
rozjazdu)
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W menu wyboru obiektu naciskając
klawisze 1 lub 2 wybieramy
kryterium poszukiwania obiektu:
Wg stacji
Wg nr rozjazdu
Wg stacji i nr rozjazdu
W przypadku wyboru opcji ze stacją
należy wprowadzić ciąg znaków
jednoznacznie identyfikujący obiekt

Klawiaturą alfanumeryczną
wpisujemy nazwę stacji
Zatwierdzamy Enterem.

Klawiaturą alfanumeryczną
wpisujemy nr rozjazdu

Zatwierdzamy Enterem.

Klawiszami 2 i 8 poruszamy się
pomiędzy poszczególnymi wynikami
pomiarów,
Klawiszami 6 i 4 poruszamy się
pomiędzy poszczególnymi oknami
danego pomiaru (są trzy okna
tekstowe i jedno graficzne)
Dla ułatwienia obsługi na tych
przyciskach zaznaczono kierunkowe
strzałki „“ „ “ „ “ „ “
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Drukowanie/kasowanie wybranego
pomiaru
Naciśnięcie klawisza 5 spowoduje
przejście do menu
wydruku/kasowania wybranego
pomiaru

Drukowanie pomiaru
Naciskając klawisz 1 nastąpi wydruk
pomiaru na opcjonalnej drukarce

Kasowanie pomiaru
Naciskając klawisz 2 nastąpi
kasowanie pomiaru

6.6

Kopiowanie wyników pomiarów

Kopiowanie wyników pomiarów do komputera PC
Po podłączeniu przyrządu PAMAR-MS do komputera PC (USB-Slave) można skopiować
dane. Do obsługi przyrządu, przeglądania danych pomiarowych oraz drukowania raportów
dostarczane jest specjalistyczne oprogramowanie PMS-System.
Obsługa programu PMS-System została przedstawiona w odrębnej
instrukcji: „Obsługa oprogramowania diagnostycznego „PMS-System”.
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Kopiowanie wyników pomiarów na PENDRIVE’a
Przyrząd umożliwia skopiowanie wyników pomiarów na PENDRIVE’a. Rozwiązanie to ma
na celu zwiększenie dostępności przyrządu, bez potrzeby zczytywania danych na
komputer w biurze.

Czynność

Klawisz

Stan wyświetlacza

Włączyć przyrząd

Nacisnąć ENTER

Nacisnąć przycisk 3

Po podłączeniu PENDRIVE’a i naciśnięciu
„Enter“ nastąpi kopiowanie pomiarów
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Przegląd danych o urządzeniu

Pos : 17.24 /GB-N/KT _30/BA/Bedienung/HZM/H A: Gerätedaten und Softwarestand des HZM abfragen @ 10 \mod_1232018150883_6.doc @ 94192

Czynność

Klawisz

Stan wyświetlacza

Włączyć przyrząd

Nacisnąć „ENTER“

Nacisnąć „5“.

1. ZMIANA JEZYKA
2. O PRZYRZADZIE

Nacisnąć „2“.

Nacisnąć 1
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Zmiana uprawnień użytkownika

Pos : 17.24 /GB-N/KT _30/BA/Bedienung/HZM/H A: Gerätedaten und Softwarestand des HZM abfragen @ 10 \mod_1232018150883_6.doc @ 94192

Czynność

Klawisz

Stan wyświetlacza

Włączyć przyrząd

Nacisnąć „ENTER“

Nacisnąć „5“.

Nacisnąć „6“.

Następnie podać poziom
uprawnień (1 lub 2)
Zatwierdzić Enterem

Podać hasło i zatwierdzić
Enterem
Jeśli zmiana była możliwa
zostanie wyświetlona
informacja o aktualnym
poziomie logowania.
17.25 /GB-N/---------- Seitenumbruc h ---------- @ 0\mod_1118922825984_6.doc @ 3221
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Aktualizacja oprogramowania przyrządu PAMAR-MS

Pos : 17.27 /GB-N/KT _30/Gehen Si e wi e folgt vor: @ 7\mod_1212051972887_6.doc @ 70833

Kolejność czynności przy aktualizacji:
Pos : 17.28 /GB-N/KT _30/BA/Bedienung/HZM/H A: Softwar eupdate für das HZM @ 10 \mod_1232018587365_6.doc @ 94214

1. Skopiować plik aktualizacyjny (plik o nazwie „upgrade1.bin“) na PENDRIVE.
2. Na wyłączonym przyrządzie dokonać podłączenia PENDRIVE’a
3. Dokonać uruchomienia przyrządu naciskając jednocześnie przycisk funkcyjny „Fn“
i przycisk zasilania.
Aktualizacja przebiegnie automatycznie.
Podczas aktualizacji proszę nie naciskać żadnych klawiszy. Po skończonej
aktualizacji przyrząd samoczynnie się wyłączy.

7 KONSERWACJA
PAMAR-MS.

I

PRZEGLĄDY

PRZYRZĄDU

POMIAROWEGO

Konserwacja przyrządu pomiarowego PAMAR-MS w czasie jego eksploatacji
sprowadza się do procedury ładowania akumulatorów zasilających przyrząd, oraz do
utrzymania w czystości całego przyrządu. Przyrząd posiada zabezpieczenie przed jego
otwarciem, ze znakiem producenta. Zabrania się otwierania obudowy przyrządu
i dokonywania jakichkolwiek regulacji i zmian. Naruszenie zamknięcia ze znakiem
producenta jest jednoznaczne z utratą ważności gwarancji.

8 WARUNKI GWARANCJI.
Deklaracja zawarta w protokole wzorcowania ważna jest przez okres 24 miesięcy od
daty wystawienia. Po tym okresie przyrząd powinien zostać ponownie sprawdzony na
stanowisku pomiarowym.
Producent udziela 12 miesięcznej gwarancji na przyrząd pomiarowy pod warunkiem
przestrzegania wynikających z niniejszej DTR warunków eksploatacji i użytkowania
przyrządu. Utrata gwarancji następuje w przypadku naruszenia zabezpieczających cech
producenta, mechaniczne uszkodzenie przyrządu lub czujnika pomiarowego, 15%
przeciążenia siłomierza w stosunku do wartości maksymalnej tj. 15 kN (fakt przeciążenie
trzpienia, łącznie z datą i godziną wystąpienia jest zapisywany w trzpieniu pomiarowym).
Producent zapewnia wykonanie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
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9 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 0° do +30°C.
Przyrządy można przewozić dowolnymi środkami transportu w oryginalnym opakowaniu,
przy zabezpieczeniu przed przemieszczaniem się w czasie transportu oraz przy
uwzględnieniu zakazu rzucania.

10 ZAMAWIANIE.
Wygląd

Nazwa

Nr elementu

Przyrząd pomiarowy PAMAR-MS

610000171

Ładowarka akumulatorów 230V

110353

Ładowarka akumulatorów 12V

110354

Kabel wielofunkcyjny

610000193

- USB-Slave-A do PC,
- USB-Master-A do PENDRIVE,
- PS2 do mobilnej drukarki

Zewnętrzny zasobnik na
akumulatory (zasilanie awaryjne)

610000194
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Walizka transportowa wraz z
wypełnieniem wewnętrznym

99419

Drukarka zewnętrzna

110351

Trzpień pomiarowy 25 mm
Typ K-2671

3607261

Bez kabla
Zakres pomiarowy +/- 15 kN
Klasa dokładności 1,0 %
Przeciążalność 150 %

Trzpień pomiarowy 24 mm
Typ K-2676

36072102

Bez kabla
Zakres pomiarowy +/- 15 kN
Klasa dokładności 1,0 %
Przeciążalność 150 %

Pręt do wyciągania trzpienia

36072063

Blacha ustalająca położenie
trzpienia

36073542

Kabel do trzpienia pomiarowego,
długość 2 m

57172
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Oprogramowanie diagnostyczne
do komputera PC

610000191

Standardowy zestaw składa się z:


Przyrządu pomiarowego PAMAR-MS;



Trzpienia pomiarowego (średnica wg wymagań zamawiającego);



Okablowania (kabel do trzpienia, kabel wielofunkcyjny);



Osprzętu trzpienia (blacha ustalająca, pręt do wyciągania trzpienia, zestaw do
pomiaru siły nastawczej pomiędzy iglicą a opornicą, podkładki redukcyjne);



Ładowarki 230V;



Walizki transportowej;



Oprogramowania PMS-System na PC.

PAMAR
ul. Kołłątaja 2a
44–337 Jastrzębie Zdrój
tel. 032 476 46 36
fax. 032 470 87 25

–KONIEC–
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ZAŁĄCZNIK 1
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POMIAR SIŁY NASTAWCZEJ POMIĘDZY IGLICĄ A OPORNICĄ.
Przyrząd pomiarowy PAMAR-MS umożliwia pomiar siły nastawczej pomiędzy iglicą
a opornicą rozjazdu. Do wykonania takiego pomiaru stosuje się specjalną nakładkę na trzpień
pomiarowy oraz uchwyt do tej nakładki.
Wygląd układu do pomiaru siły nastawczej pomiędzy iglicą a opornicą przedstawiono na rysunku
Z1.
Trzpień pomiarowy
a)

b)

Rys. Z1. Zestaw do pomiaru siły nastawczej pomiędzy iglicą a opornicą:
a) nakładka na trzpień pomiarowy, b) uchwyt do nakładki.
Pomiaru siły nastawczej dokonujemy umieszczając zestaw pomiarowy pomiędzy iglicą a opornicą
na wysokości zamknięcia nastawczego.
UWAGA!
Podczas pomiaru należy zwrócić uwagę na ustawienie zestawu pomiarowego tak, aby był on
ustawiony prostopadle do opornicy i kierunku działania siły. Złe ustawienie zestawu może
spowodować błędny pomiar.
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Widok układu pomiarowego przedstawia rysunek Z2.

Rys. Z2. Pomiar siły nastawczej pomiędzy iglicą a opornicą
Wykonanie pomiaru metodą przedstawioną na rysunku znacznie skraca czas potrzebny na
wykonanie pomiarów. Należy pamiętać, że taki pomiar jest możliwy tylko w przypadku siły
nastawczej.
Zastosowanie metody pomiaru siły nastawczej pomiędzy iglicą a opornicą nie powoduje żadnych
zmian w obsłudze przyrządu PAMAR-MS przedstawionej w niniejszej DTR.
-KONIEC-
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