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1 Kijelző kezelés
A Z.x.G fogyasztásmérők kijelzőjének kezelésére a kijelző mellett található
nyomógomb szolgál. E gomb segítségével lehet a megjelenítendő adatokat
léptetni, kétféle sebességgel.
A nyomógombot kétszer gyorsan egymás után megnyomva a kijelző mindig
visszatér kiindulási állapotba.
A nyomógomb használatánál, kétféle időzítést kell figyelembe venni:
a., rövid idejű gombnyomás: < 2 másodpercnél;
b., hosszú idejű gombnyomás: > 2 másodpercnél;
A fogyasztásmérőben lévő adatokat a kijelzőn csoportosítva lehet
megjeleníteni. Ezek a csoportok tetszőleges elemeket tartalmazhatnak
tetszőleges sorrendben a felhasználó igényei alapján, melyet a mérő
installálásakor számítógépes paraméterezéssel lehet beállítani.
Alapállapotban a kijelző 12 másodpercenként változtatva folyamatosan
más-más adatot jelenít meg, határozott sorrendben. Ezt a kijelző gördülő
üzemmódjának nevezzük. Ebben az állapotban a léptető nyomógombot
röviden megnyomva a kijelző úgynevezett „kijelző teszt” üzemmódba kerül,
minden szegmense világít:

Ez a nyomógombos leolvasás kiinduló állapota.
Amennyiben egy rövid idejű gombnyomásra a kijelző nem váltana át a
„kijelző teszt” állapotba (nem gördülő üzemállapotban van a kijelző), akkor
kétszer egymásután meg kell nyomni a kijelző léptető gombot.
A kijelző háttérvilágítással rendelkezik, amely a kijelző léptető gomb
megnyomására bekapcsol. A kikapcsolás automatikus, egy előre
programozott időkésleltetéssel (általában 10perc) történik a kijelző léptető
gomb utolsó megnyomása után.
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1.1 A számlázási adatok megjelenítése
Lépések:
1., Nyomja meg a kijelző léptető gombot röviden;
Ennek hatására a kijelző „kijelző teszt” üzemmódba lép. Ha nem, akkor
nyomja meg gyorsan kétszer egymás után a kijelző léptető gombot, majd
nyomja meg ismét a kijelző léptető gombot röviden.
2., A „kijelző teszt” állapotban nyomja meg a kijelző léptető gombot
röviden. Ennek hatására a következő felirat jelenik meg a kijelzőn:

Jelentése: általános adatok. Itt találhatóak a számlázási regiszter adatok.
3., A belépéshez nyomja meg és tartsa nyomva hosszan (>2 másodperc) a
kijelző léptető gombot. A belépéskor a kijelző megváltozik és a számlázási
adatok csoportjának az első elemét (0:F.F.0 Hibakód) mutatja.
Innentől kétféle sebességgel lehet az adatok között előre haladni:
 folyamatosan nyomva tartva a kijelző léptető gombot a kijelzőn csak
a főcímeken található adatok fognak megjelenni;
 röviden megnyomva a kijelző léptető gombot a kijelzőn
megjelennek az egyes főcímekhez tartozó alcímek (historikus
értékek) adatai is.

1.1.1 A tárolt adatok megjelenítése
Abban az esetben, ha tárolt, úgynevezett historikus, értékekre van szükség
az eljárás a következő:
1.1., A fentiek alapján keresse ki a kijelzőn a szükséges mennyiséget (pl.:
hatásos vételezés csúcsidőszaki tarifa 1.8.1). Amint a kijelzőn meglátja a
kívánt főcímet (1.8.1) engedje fel az eddig nyomva tartott léptető gombot.
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1.2., Ezután nyomja meg ismét röviden (<2 másodperc) a kijelző léptető
gombot. Ennek hatására a regiszter főcíme mellett megjelenik a historikus
érték hónap száma (pl.: 1:1.8.1.04) Ez azt jelenti, hogy az áprilisi tárolt érték
látható a kijelzőn.

1.3., Nyomja meg ismét röviden a kijelző léptető gombot. Ennek hatására az
előbbit megelőző hónap tárolt értékét lehet leolvasni, példánknál maradva a
márciust (1:1.8.1.03) és így tovább...
1.4., Abban az esetben, ha a tárolt értékek után egy következő mennyiség
(főcím) adataira van szükség, nyomja meg és tartsa nyomva a kijelző léptető
gombot mindaddig, amíg a kívánt érték regiszter címe megjelenik a
kijelzőn. Innen a folyamat az 1.2 lépéstől ismételhető.
Megjegyzés:
A maximum mutatók (1:1.6.1.xx) esetében az adott havi tárolt érték után
röviden megnyomva a kijelző léptető gombot az adott maximum
fellépésének dátuma, majd következő gombnyomásra annak időpontja
jelenik meg.
Az adott hónapot megelőző havi tárolt érték (és fellépésének dátuma és
ideje) a következő rövid idejű gombnyomásokra jelenik meg. Itt is érvényes,
hogy a következő főcímekre a kijelző léptető gomb folyamatos nyomva
tartásával lehet ugrani.

2007.09.01

6

Landis+Gyr Z.x.G... fogyasztásmérők

Kijelző kezelés

Kijelző kezelés

ENSTO ELSTO Kft.
MIRON Lajos
06.10.2007 / 38

Gördülő kijelző

Kijelző teszt
Léptetőgomb
Adat menü

or

„Reset” gomb

Szerviz menü

R

Hosszú gombnyomás: visszatérés a normál-módba.

Adat menü

ENSTO ELSTO Kft.
MIRON Lajos
06.10.2007 / 39

Gördülő kijelző
Kijelző teszt
Adat menü
Std_dAtA

Dátum/idő

P.01

Totál energia

…

Érték 3

End

Érték n
…

short : < 2 s
Dupla kattintás:
vissza a gördülő
módhoz minden
pozícióból

End

long : > 2 s
rövid : minden érték
long : fő címek
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Regiszter kiolvasása (példa)

ENSTO ELSTO Kft.
MIRON Lajos
06.10.2007 / 40

Gördülő kijelző

röviden
Kijelzőteszt

röviden
Adat menü
kiválasztása
hosszan
Első érték
következő értékek…
or
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