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1 ПРИЗНАЧЕННЯ
1.1 Пристрій переносу інформації OE-RW (далі за текстом – пристрій) призначений для:
- зчитування архівів даних обліку коректорів об’єму газу OE-VPT і OE-VT з версіями
програмного забезпечення 3.4, 4.1 і 5.1 (далі за текстом – коректори) та обчислювачів об’ємної
витрати та об’єму газу ОЕ-22ЛА і ОЕ-22ДМ з версією програмного забезпечення 2.1 (далі за
текстом – обчислювачі).
- зберігання зчитаних архівів в енергонезалежній пам’яті;
- передачі збережених архівів у комп’ютер.
2 ТЕХНІЧНІ ДАНІ
- габаритні розміри корпусу пристрою – 160 мм × 85 мм × 30 мм;
- живлення – соляний елемент типу KRONA;
- інтерфейс - RS-232;
- швидкість передачі даних - 9600 біт/с;
- термін збереження інформації - не менше 10 років;
- максимальна кількість збережених архівів - 8.
3 РАБОТА ПРИСТРОЮ
3.1 Клавіатура і табло
Клавіатура пристрою (рисунок 3.1) містить чотири клавіші керування.

Рисунок 3.1 - Клавіатура
Всі клавіші є багатофункціональними, тому їх призначення пояснюється в кожному
окремому випадку.
Табло пристрою (рисунок 3.2) містить 8 знакомісць.

Рисунок 3.2 – Табло
3.2 Включення і виключення пристрою
На лівій боковій стороні корпусу пристрою встановлений двохпозиційний перемикач,
котрий у верхньому положенні включає пристрій, а в нижньоиу – виключає. При включенні
пристрою на протязі однієї - двох секунд на табло виводиться повідомлення “OE-RW”, після чого
пристрій переходить у пункт головного меню “Об’єкти”.
3.3 Заміна елементу живлення
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При пониженні вихідної напруги елементу живлення пристрою до недопустимого значення,
клавіатура пристрою блокується і на табло виводиться повідомлення “Батарея!”, що свідчить про
необхідність заміни елемента.
Для продовження терміну служби елементу KRONA, живлення табло пристрою
автоматично виключається через 3 хвилини після останнього натиснення клавіші. Для включення
табло достатньо натиснути будь-яку клавішу.
УВАГА!
ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ СЛУЖБИ ЕЛЕМЕНТУ KRONA, ЖИВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ ВКЛЮЧАТИ
ТІЛЬКИ НА ЧАС ЗЧИТУВАННЯ АРХІВІВ І ПЕРЕДАЧІ АРХІВІВ У КОМП’ЮТЕР

3.4 Меню
В цьому разділі графічно з короткими поясненнями розглянуті пункти меню пристрою.
3.4.1 Головне меню
Головне меню пристрою (рисунок 3.3) містить циклічний список з 4 пунктів. Переміщення
по списку меню здійснюється за допомогою клавіш ▲ або ▼. Про нормальну роботу пристрою
свідчить мигаючий символ підкреслення в нульовій позиції табло. Вхід у вибраний пункт
головного меню виконується натисненням клавіші ►.
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Рисунок 3.3 – Головне меню
3.4.2 Меню “Об’єкти”
Це меню (рисунок 3.4) призначене для перегляду об’єктів (коректорів і обчислювачів),
архіви яких зберігаються у пристрої, і містить циклічний список встановлених об’єктів у вигляді
номера архіву “N”, серійного номера коректора (обчислювача) “nnnnn” і номера трубопроводу у
вигляді символу «І» (один римське) або «ІІ» (два римське) перед номером обчислювача (тільки
для двохтрубних обчислювачів ОЕ-22ЛА та ОЕ-22ДМ), котрі сконфігуровані для роботи з одним
або двома трубопроводами відповідно наприклад :
“4 ІІ25137”,
де 4 – номер архіву у пристрої;
25137 – номер коректора (обчислювача), з якого зчитаний архів;
ІІ
– номер трубопроводу.
Якщо архів пустий (вільний), то на табло виводиться повідомлення, наприклад:
“7 -----”,
де 7 – номер пустого архіву.
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При спотворенні даних збереженого архіву на табло виводиться повідомлення, наприклад:
“8 ?????”,
де 8 – номер спотвореного архіву.
Для очищення спотвореного архіву необхідно скористатися вказівками 3.4.4.
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Рисунок 3.4 – Меню “Об’єкти”
Вхід в меню “Об’єкти” здійснюється натисненням клавіші ►, а циклічне переміщення по
списку меню – за допомогою клавіш ▲ і ▼. Натиснення клавіші ◄ у списку меню “Об’єкти”
переводить пристрій в головне меню.
3.4.3 Меню “Добавити”
Це меню (рисунок 3.5) призначене для зчитування архіву коректора (обчислювача).
Перед початком операції зчитування необхідно:
- підключити пристрій до коректора (обчислювача) за допомогою інтерфейсного кабеля
НИМД560160.005;
- включити пристрій;
- встановити на коректорі (обчислювачі) швидкість передачі даних рівною 9600 біт/с.

...

Рисунок 3.5 – Меню “Добавити”
Вхід в меню здійснюється натисненням клавіші ►, посля чого на табло з’являється запит
«Адр=0000» вводу шістнадцяткової чотирирозрядної системної адреси коректора (обчислювача),
підключеного до пристрою. У позиції першої цифри набору адреси з’являється мигаючий курсор.
Переміщення курсору по позиціях цифр набору здійснюється за допомогою клавіші ►, при цьому
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у відповідних позиціях за допомогою клавіш ▲ і ▼ можна циклічно “гортати” цифри і букви з
ряду “0”, …, “9”, “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”. Операцію вводу адреси можна перервати
натисненням клавіші ◄. Після набору останньої цифри і натиснення клавіші ► на табло
пристрою з’являється запит введення номеру трубопроводу обчислювача «Труба=1», інформація з
якого буде зчитана. Вибір трубопроводу (1 або 2) здійснюється натисненням клавіші ▲ або ▼ .
Після натиснення клавіші ► пристрій переходить у режим зчитування архіву коректора
(обчислювача).
УВАГА!
СИСТЕМНІ АДРЕСИ КОРЕКТОРІВ, АРХІВИ ЯКИХ ЗЧИТУЮТЬСЯ У ПРИСТРІЙ, НЕ ПОВИННІ
СПІВВПАДАТИ

В процесі зчитування архіву, на табло послідовно виводяться назви зчитуваних в даний
момент блоків даних архіву коректора або обчислювача (“Конфігурація”, “Доби”, “Години”,
“Події”, “Зміни”), які супроводжуються миганням символу “ ” в нульовій позиції табло.
Коректне зчитування архіву в базу даних пристрою завершується виведенням на табло
повідомлення “Зчитано!”. Якщо в процесі зчитування знайдено помилку, то операція
переривається, зчитуваний архів не встановлюється в базі даних пристрою і на табло виводиться
повідомлення “Помилка!”.
Можливі причини воникнення помилок:
- несправність інтерфейсного кабеля;
- введення неправильної адреси коректора (обчислювача) в меню “Добавити”;
- неправильна настройка швидкості передачі даних в коректорі (обчислювачі);
- несправність пристрою.
При відсутності у пристрої пустого архіву, при вході в меню “Добавити” на табло
виводиться повідомлення “Занято!”.
Натиснення клавіші ◄ повертає пристрій в пункт “Добавити” головного меню.
Повторне зчитування архіву коректора (обчислювача) модифікує відповідний архів, що
встановлений в базі даних пристрою і займає значно менше часу в порівнянні з першим
зчитуванням повного архіву коректора (обчислювача).
3.4.4 Меню “Видалити”
Це меню призначене для видалення архіву коректора (обчислювача) з бази даних пристрою.
Вхід в меню здійснюється натисненням клавіші ►.
Циклічний список встановлених об’єктів та їх представлення аналогічно 3.4.2.
Для видалення архіву об’єкта (коректора або обчислювача) необхідно натиснути клавішу
►, після чого на табло пристрою з’явиться попереджувальний напис “<<ні,>>так”, відповідно з
яким натиснення клавіші ◄ перериває, а натиснення клавіші ► - запускає операцію видалення.
Виконання операції супроводжується мигаючим символом “ ” в нульовій позиції табло і
послідовним заповненням робочого рядка табло на протязі 1 хвилин символом “ ”. Операція
видалення завершується переходом в меню “Видалити” з номером видаленого архіву і номером
коректора (обчислювача) “-----”, що свідчить про те, що цей архів в базі даних пристрою пустий.
Якщо при видаленні архіву на табло пристрою з’являється повідомлення “Помилка!”, то
необхідно за допомогою клавіші ◄ повернути пристрій в меню “Видалити” і повторити спробу
видалення вибраного архіву.
3.4.5 Меню “Інформація”
Дане меню (рисунок 3.6) містить список з двох пунктів:
- mm, yyyy – місяць і рік виготовлення пристрою;
- NNNN, V.V – номер пристрою і версія програмного забезпечення.
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Рисунок 3.6 – Меню “Інформація”
Вхід в меню і переміщення по його списку здійснюється за допомогою клавіші ►.
Натиснення клавіші ◄ повертає пристрій в меню “Інфо”.
3.5 Перенесення даних у комп’ютер
Передача у комп’ютер здійснюється за запитом останнього за допомогою програми
“OEMaster05” для коректорів об’єму газу OE-VPT і OE-VT з версіями програмного забезпечення
3.4 і 4.1, а також “OEMaster06” для коректорів об’єму газу OE-VPT і OE-VT з версією
програмного забезпечення 5.1 та обчислювачів об’ємної витрати та об’єму газу ОЕ-22ЛА і ОЕ22ДМ з версією програмного забезпечення 2.1.
Для цього необхідно:
- за допомогою кабеля підключити пристрій до роз’єму інтерфейсу RS-232 комп’ютера;
- включити пристрій переносу інформації;
- у відповідності з “Програма OEMaster. Керівництво користувача. НИМД 421412.004 Д1”
опитати необхідні архіви з бази даних пристрою.
Операція опитування архіву пристрою аналогічна операції зчитування архіву коректора
(обчислювача):
- клавіатура заблокована і в робочий рядок табло послідовно виводяться символи “>”.

Адреса підприємства-виробника:
76000, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67, офіс 38, 39, ТОВ “СЛОТ”
тел/факс (0342) 775-414, 775-415; email: slot@slot.com.if.ua
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