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BETJENINGSVEJLEDNING
SKIOLD FlexMix PC software
Version 2.34
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Forord
FlexMix PC software gør det meget nemmere at betjene et anlæg. Den grafiske overflade
medvirker til en større forståelse af de enkelte processer.
Indtastnings vinduer indeholder mere information og er nemmere at overskue end det
display der er på FlexMix computeren.
FlexMix PC software henter altid all information fra FlexMix computeren. I praksis kan man
sige at PC softwaret kun er en fjernbetjening til FlexMix computeren.
Denne manual beskriver kun PC software overflade og ikke de enkelte funktioner. Hvis
man vil have information om de forskellige indtastnings felter og beskrivelse af FlexMix
funktioner henvises brugeren til manualen for FlexMix computeren.
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Installation
System krav :
Windows: XP / Vista / 7 (Brugeren skal have administrator rættigheder)
Processor: Minimum 1.6 Ghz
Skærm: minimum 1024 x 768 (32 bit) 19"
USB port
CD Rom Drive
RS485 til USB adapter (SeaLevel 2107)
For at få FlexMix og PC til at snakke sammen skal en USB til RS485 adapter bruges.
Inden adaptern sættes i PC skal der installeres driver for USB og COM port.
Indhold:

1. Insæt CD. Installtions menu vil typisk fremkomme efter 1 minut. Hvis ikke, kan cd’n
startes under ”Denne computer”.
2. Klik på Install
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3. Intast ”2107” i Product Finder og tryk på ENTER

4. Klik på “Install Driver”

5. Klik på Next
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6. Vælg “I accept…” og klik på Next

7. Klik på Install

8. Klik på Next og installationen vil starte. Klik på OK på de to winduer der kommer
under installtion.
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9. Klik på Finish

10. Luk vindue

11. Indsæt USB adapter. Windows opdager det nye hardware og dette vindue vises.
Vælg ”Ikke denne gang” og klik på næste.
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12. Vælg ”Installere software automatisk” og klik next.

13. Her vil Windows sige at software ikke er kompabilitetstestet af Microsoft. Vælg
”fortsæt alligevel”

14. Første del af driver installation er færdig. Klik Finish.

8

15. Windows opdager hardware igen og dette vindue vises. Vælg ”Ikke denne gang” og
klik på næste.

16. Her vil Windows sige at software ikke er kompabilitetstestet af Microsoft. Vælg
”fortsæt alligevel”

17. Klik Finish
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18. Når istallationen er færdig vil denne information vises.

19. For at finde ud af hvilken COM port adaptern bruger skal vi in i Enhedshåndtering.
Højreklik på Denne computer og vælg Administrer.

20. Klik på Enhedshåndtering og derefter på det lille plus til venstre for Porte (COM &
LPT). Her kan vi se at COM3 bliver brugt. Dette vil være forskelligt fra computer til
computer.
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Tilsluttnings diagram for SeaLevel 2107
Der skal bruges et twisted pair kabel med to skærme!
A og B i en skærm og 0V i en.

FlexMix Controller:

A B 0V
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NB. Indsæt først HASP når installationen af softwaret er færdigt. Se punkt 14.
Installation af software:
1. Indsæt CD-ROM disken i computeren.
2. Efter et par sekunder vil denne menu fremvises:

3.
4.

5.

Hvis den ikke starter, se punkt 4. Ellers gå direkte til punkt 5.
I "Kør", skriv D:\autorun.exe (D = din CD-ROM adresse. Hvis din CD-ROM er
placeret på et andet drev, bruge det) eller vælg "søg" for at finde “autorun.exe”
filen på CD-ROM.
Vælg "installere FlexMix" fra menuen.

6.

Vælg sprog
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7.

Vælg "Next"

8.

Vælg "OK". Dette vindue kan ligge skjult under installationsprogrammet. Når
installationen er færdig kommer du til at se vinduet.

9.

Vælg "Next"

10. Vælg "Next"
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11. Afmarkere alternativet for Launch program og vælg "Done"

12. Vælg "Installere data" fra menuen.

13. Vælg "Afslut" fra menuen.
14. Indsæt HASP nøglen i USB porten
15. Klik Start
, og vælg Program -> flexmix -> flexmix.exe. Eller dobbelt klik på
FLEXMIX ikonet på skrivebordet.
16. Åbne Konfiguration
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17. Indstil sprog, com ports adresse, kommunikation og hastighed og sæt et flueben i
automatic read.

Vælg Validate
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Symbol forklaring

Menuen i FlexMix PC software har samme struktur og menu navne som Displayet viser på
FlexMix computeren.

Genvejs taster
FlexMix PC software har genvejs taster der gør det nemmere at få adgang til forskellige
funktioner:
Tidstabel

Alarm historik

Komponentdata

Advarsels historik

Recept

Lager kontrol

Produktions liste

Foder plan

Aktuel Fodring
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Kommunikations status
Kommunikations status vises med hjælp af Real time control.
Det er ikke forbindelse med FlexMix

Kommunikation er OK men forbindelse med FlexMix er offline

Kommunikation er OK og FlexMix er online (aktiveres ved at klikke på teksten)
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Proces detaljer
Alle proces detaljer finder man i bund af skærmen

Skifte mellem
Task1 og
Task2

Stop/Start
Proces

Når man markerer Nivå fælt
fremkommer aktiv opgave og detalje
vindue.

Alarm fremvisning for
Simulering- og output
on funktioner
Proces funktioner
nås via Vælg

Når proces er stoppet

Når proces kør
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Nivå felt
Nivå feltet har tre forskellige status
Her er Nivå 1 og 2 OK

Hvis et grønt punkt blinker betyder det at man har stoppet dette nivå.
Nivå 1 og 2 i alarm
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Tidstabel
Tidstabel finder man i Automatik menuen eller genvejstaste

I PC software samles alle tidstabeller i et vindue.
For at ændre et værdi klikker man med musen i det felt man ønsker ændre
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For at aktivere en tidstabel klikker man på aktuel linje i mode kolonne og vælger NU.
Husk at sætte GODKEND til JA.

Hvis man markerer et felt i recept kolonne fremkommer et vindue med alle recepter. Dette
felt er kun til fremvisning og man er nødt til at taste aktuelt recept nummer ind.

For at gemme de nye indtastninger lukker man vinduet og vælger gem.
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Komponent data
Komponent data finder man i Produktion menuen eller genvejstaste

I komponent kolonne taster man ind navne på de råvarer man har. Derefter tastes nummer
på den silo man opbevarer komponenten i.
I eksemplet nedenfor har vi tastet Hvede ind på linje 1 og placeret komponenten i silo 1.
Man kan nemt redigere placeringen af komponent ved at taste den nye silo nummer ind i
silo kolonne.
N.B. Ændring af komponent placering må kun ske når FlexMix ikke har nogle aktive
processer.

Print Tabel

For at gemme de nye indtastninger lukker man vinduet og vælger gem.
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Recept
Recept finder man i Produktionsmenuen eller genvejstaste

Når man åbner recept kan man på højre side se de komponenter man tastet ind i
komponent data. Ved at klikke på en linje i ”Kompo. Nummer” kolonne kan man indtaste
den ønskede komponent. Derefter taster man ind procent og gruppe nummer. Hvis man
har en Automatisk skivemølle skal man taste ind værdier i ”Hast” og ”Afstand”.
Navigere
mellem
Recepter

Receptnavn

For at gemme de nye indtastninger lukker man vinduet og vælger gem.
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Lagerkontrol
Lagerkontrol finder man i Produktionsmenuen eller genvejstaste

Man kan også klikke på den pågældende silo og få frem lagerkontrol for denne.

I tilgangsfelt tastes den mængde ind man har fået leveret. Var opmærksom på at mængde
og pris er per tons. Man opdaterer lager ved at klikke på Kalk. Tasten. Hvis man vil
nulstille beholdning for en komponent markerer man linjen for den pågældende komponent
og klikker på ”slet” i silo eller komponent felt.
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For at gemme de nye indtastninger lukker man vinduet og vælger gem.
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Produktions liste
Produktions liste finder man i Produktionsmenuen eller genvejstaste

FlexMix PC software gemmer ca. 5000 produktioner. Når man åbner produktionsliste
læser PC fra FlexMix og opdaterer listen. Denne liste indeholder information om den
enkelte produktion. Vi kan aflæse produktions dato, varighed, recept, mængde m.m.

Hvis man vil se detaljer om en produktion, markerer man den linje og klikker på
produktioner.
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Dette billede er opbygget på samme måde som recept vinduet. Forskellen her er at vi kan
aflæse reel afvejning per komponent.
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Komponent akkumuleringer
Akkumuleringsfunktionerne finder man i menu feltet i produktions liste vinduet.

FlexMix har 4 forskellige opsummerings funktioner.
Akkumulering per Silo:
Summering af forbrug fra hver enkelt silo.
Da komponent navn kan variere på hver enkelt silo ser vi her kun linje nummer. D.v.s. at
det vi ser, er forbrug fra hver enkelt silo nummer.

Fælles for alle funktioner er at man kan lave summerings afgrænsninger ved at definere
enten recept nummer, tømmevej eller begge dele.
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Akkumulering per komponent:
Her kan vi aflæse forbrug per komponent. Denne funktion er uafhængig af hvilken silo man
opbevarer komponenten. Hvis man opbevarer en komponent i mere end en silo vil denne
funktion lave en automatisk sammentælling af det totale forbrug man haft.

Akkumulering recept og akkumulering tømmevej laver sammentællinger på forbrug til
tømmevej eller enkelt recept.
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Foder plan
Foder plan finder man i Produktionsmenuen eller genvejstaste

Man kan programmere op til 5 forskellige foderplaner. I top på hver foderplan kolonne
indtaster man foder plan navn. Seden vælges recept, skiftedag og mængde.
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Aktuel fodring
Aktuel fodring finder man i Produktionsmenuen eller genvejstaste

Her tastes hvilken foderplan man vil bruge til de forskellige tømmeveje. Når vi taster dag
ind vil FlexMixen finde ud af hvilken recept der er aktuelt for denne skiftedags periode.

31

For at aktivere en foder plan skal man i OK kolonne vælge JA.
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Simulering
Ved at aktivere simulering kan man, med musen, aktivere forskellige udgange (motor,
skod m.m.). Denne funktion svarer til Manuel betjening på FlexMix tavle. Forskellen er dog
at eltavle skal stå til AUT på MAN/AUT omskifter.
For at aktivere funktionen skal man klikke på simulering tasten. Når teksten er rød er
funktionen aktiv.
Et klik = Aktivere
Et klik = Deaktivere

HUSK!
Man skal selv sørge for at deaktivere en simuleret udgang da den ikke hører til en proces
styret af FlexMix. Denne udgang vil være aktiveret indtil deaktivering.

33

Kommunikations problemer
Hvis ikke man har forbindelse med FlexMix kan det skylles følgende årsager:
1. Ved en kabellængde over 20 m skal man bruge en konverter. Kommunikations
typen er RS485. Dette indstilles i konfig PC under konfiguration i PC software og på
flexmix med de jumpers der er vist på billedet forneden.

2. Forbindelses hastighed skal være ens på PC og FlexMix. I FlexMix indstiller man
hastigheden i computer indstillinger på linje 14. På PC finder man indstillingen i
Konfig PC.
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│computer
configuration
│
├──┬─────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────────┤
│ 1│LANGUAGE.................│DANISH
│
│
│ 2│ANTAL VÆGTE..............│
1 │
│
│ 3│ANTAL OUTPUT MODULER.....│
3 │
│
│ 4│ANTAL INPUT MODULER......│
4 │
│
│ 5│ANTAL MØLLESTYR.(N.M.R.).│
1 │
│
│ 6│TASTEPAUSE,ANNUL.KODE(mn)│
0 │
│
│ 7│TASTEPAUSE,TILB.MENU (mn)│
0 │
│
│ 8│TRANSM.HAST.SERIEL 2.....│ 9600
│
│
│ 9│PRINTER, SERIEL2 DATA L. │8 bits
│
│
│10│PRINTER,LINIEPAUSE (ms) │
0 │
│
│11│VARIGHED ADV.SIGNAL (sec)│
0 │
│
│12│TIDSTAB.ANNUL.V.STRØMSV..│NEJ
│
│
│13│STOP PROCES V.STRØMSVIGT.│JA
│
│
│14│PC.HAST.SERIEL 2.........│115200
│
│
│15│KEYBOARD CYRILLIC(0/1)...│
0 │
│
│16│.........................│NEJ
│
│
└──┴─────────────────────────┴──────────┴──────────────────────────────────────┘
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Konfig PC vindue

Hastighed

3. Check versioner på FlexMix og PC. Alle versioner er ikke kompatible med
hinanden. Se aktuel versions liste for detaljer.
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