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Genel Bakış
Valley BaseStation2-SM (Toprak Nemi)
BaseStation2-SM yazılımı, Pro, Pro2, AutoPilot, Select, Remote Link, Auxiliary Link veya Panel Link kontrol panelleri 
bulunan uzak cihazları, merkezi olarak konumlanmış bir yerden izlemek ve kumanda etmek üzere tasarlanmıştır. Sen-
sör cihazları kullanarak pompaları, valfler ve diğer yardımcı ekipmanların işlevini de kumanda edebilir.

Şu anda tarlada kontrol panelinde yapılabilen birçok işlev, evde, ofiste veya mobil konumda Baz İstasyonu bilgisayarın-
dan gerçekleştirilebilir. Kullanılabilecek bazı temel makine işlevleri, mevcut durumu alma, durdurma ve başlatma, suyu 
kapama ve açma ile su uygulamasının yönünü, hızını ve derinliğini değiştirmedir. 

Kumanda işlevleri, uzak sistemdeki kontrol panelinin tipine göre tanımlanır. Yardımcı Bağlantı veya Panel Bağlantısı ile, 
kumanda edilmekte ve/veya izlenmekte olan cihazlar, birçok benzersiz koşulu gösterecek şekilde tanımlanabilir.

Bilgisayar/BaseStation2-SM ve uzak cihazdaki kontrol paneli arasındaki iletişimler, telefon modemi veya telsiz modeli 
bağlantılarıyla gerçekleştirilir. 

BaseStation2-SM, BaseStation2-SM kaynaklı veya bir Pro2 veya AutoPilot kontrol panelinden Gerçek Zamanlı Güncelle-
mede BaseStation2-SM'ye gönderilen işlemlere yanıt olarak getirilen durum bilgilerini işleyen bir seçim uygulamasıdır. 
BaseStation2-SM, uzak cihazları kumanda etmek ve/veya uzak cihazlardan bilgi istemek için komutlar gönderebilir.

Harita Çizim programı, kullanıcının arazinin, sulayıcıları, binaları, yolları, arazi sınırlarını, boru hatlarını, pompaları ve 
valfleri gösteren bir haritasını yapmasını sağlar. Haritalama yazılımı, ölçekli haritalar için bir ızgarayla veya mantıksal 
olarak gruplanan öğeler için ızgarasız olarak kullanılabilir.

Makinelerin çalışması hakkında, çalışma zamanı istatistiklerini, su istatistiklerini ve kümülatif su istatistiklerini göste-
ren raporlar alınabilir. Veriler Microsoft Access veritabanı dosyalarında tutulur ve istendiğinde başka uygulamalara 
aktarılabilir.

Sesli Gelen Çağrı/Giden Çağrı, bir uzak sistemde bir alarm durumu oluştuğunda kullanıcıya Giden Çağrı Listesi telefon 
numaraları aranarak ve telefon mesajları iletilerek; E-posta ve/veya Metin Mesajları gönderilerek bildirim yapmak üzere 
kullanılabilir veya BaseStation2-SM herhangi bir yerden aranabilir ve uzak sistemlerin durumu kontrol edilip durumu 
değiştirmek için mesajlar gönderilebilir. BaseStation'dan sesli iletişimler, kaydedilmiş bir dalga dosyaları grubundan 
sesli mesajlar oluşturularak ya da kullanıcının girdiği metinden sesli mesajlar oluşturularak yapılabilir. Kullanıcı etkile-
şimi, BaseStation2-SM menüsünden istendiği gibi telefon tuş takımıyladır.

Yardımcı Bağlantı panelleri, kritik işlem kontrollerini izleyen birçok sensörü göstermek üzere yapılandırılabilir. Su dağı-
tımını veya değiştirilebilecek herhangi bir cihazı kumanda etmek ve/veya izlemek için bir giriş ve çıkış rölesi grubu 
kullanılabilir. Yardımcı Bağlantı panelleri, BaseStation2-SM'de, geniş çeşitlilikte cihazlar için etiketler tanımlanarak ve 
değerler ölçeklendirilerek yapılandırılabilir. Her bir Yardımcı Bağlantı, röle çıkışı kontrolleri, röle giriş sensörleri, mantık 
sayaç girişleri ve 4-20 mA ya da –10 VDC ila +10 VDC analog sensör girişleri grubunu destekleyebilir.

Panel Bağlantısı panelleri, mekanik veya Valley harici panellere, önceden BaseStation iletişimleri olmayan pivotların 
temel izleme ve kumandası için kurulabilir.

Toprak nemi izleme bilgileri, gerekli yazılımı, donanımı yüklendikten ve IrroMeter Direct'e abone olunduktan sonra 
BaseStation2'den kullanılabilir.

BaseStation Mobil, BaseStation2-SM bilgisayarını internet sunucusu olarak ayarlayan, ayrı yüklenen bir uygulamadır. 
BaseStation Mobil, BaseStation2-SM bilgisayarına bir internet bağlantısı, dokunmatik ekranlı ve dahili tarayıcılı bir akıllı 
telefon veya akıllı PDA, Windows® Mobile yazılım sürümü 5.0 ya da üstü ve Internet Explorer Mobile ile internete erişim 
gerektirir. 

BaseStation mobil, BaseStation2-SM ile ve bir dokunmatik ekranlı akıllı telefonla, uzak sistemleri internet üzerinden 
izlemek ve/veya kumanda etmek için kullanılır. BaseStation Mobil, uzak sistemlerin mevcut bilinen durumunu göster-
mek için grafik renk ve şekli kullanır 
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Genel Bakış
Ana Pencere
Ana Pencere, fare imleciyle kolay gezinme için tasarlanmıştır. Ana Pencere, haritanın, uzak sistemleri ve diğer harita 
işaretlerini gösteren seçilebilir görünümünü gösterir. Harita Çizim programı, özel harita tasarımları oluşturmak ve 
düzenlemek için grafik çizim araçları içerir.

Temel BaseStation işlevleri, Ana Pencere kontrolleri içinde gerçekleşir:
 •  Zamanlayıcı: Zamanlayıcı, BaseStation'un gerektirdiği görevleri, tüm çekme, zamanlı işlemler ve diğer işlevlerle 

koordinasyon faaliyetleri için düzenler.
 •  İletişimler: Uzak sistemlerle telsiz ve telefon veri iletişimleri, Com bağlantı noktaları üzerinden yönetilir.
 • İletişim: Tüm faaliyet mesajları ve iletileri, Windows genel iletişimi biçiminde alınıp verilir.
 •  Gelen Çağrı/Giden Çağrı: TAPI sesli modemi için sesli ileti ve tuş takımı ses kontrolleri, Windows arabiriminin Ana 

Penceresinde sağlanır.

Ana Pencerede bulunan birincil özellikler şunlardır:
 •  Harita Görünümü: Ana Pencerenin odağı, kullanılmakta olan haritadır. İstenen görünümü özelleştirmek için, 

yakınlaştırma/uzaklaştırma işlevleri ve Kaydedilmiş Görünüm işlevi gibi çeşitli işlevler mevcuttur.
 •  Menü: Menü, yürüttükleri işlev tipine göre gruplanmış tüm BaseStation işlevlerini sağlayan standart bir Windows 

açılır menüsüdür.
 •  Araç çubuğu: Bir araç çubuğu, Ana Pencerede bazı olarak kullanılan bazı işlevlere kolay ve tanınabilir erişim için 

sağlanır. Bu araç çubuğu işlevlerinin her biri, açılır menü seçimlerinde mevcuttur.
 •  Mevcut durum Satırı/Kutusu: Fare imlecinin altındaki makinenin son bilinen durumunun hızlı bir özeti. Fare 

imleci bir harita öğesinin yakınında olduğunda bir açılır kutu belirir. Görüntüleme stili, bir harita öğesinin orta 
noktasında konumlanmış bir açılır kutu, haritanın sol üst köşesinde sabit konumlu bir açılır kutu veya haritanın 
alt kısmında iletişimler durum çubuğunun hemen üstünde bulunan dar bir şerit şeklinde seçilebilir.

 •  İletişim Durum Çubuğu: Durum çubuğu, Ana Pencerenin alt kısmı boyunca uzanan segmentli bir şerittir. Üç 
iletişim modunun faaliyeti burada gösterilir. Telsiz modemi (ya da fiziksel bağlantılı) bağlantı noktası soldaki 
gruptur; veri telefon modemi orta gruptur. Her birinin cihaz durumunu gösteren bir simgesi vardır. Simgenin 
sağında, RTU ID ve bir uzak sistemle işlemin ilerleme durumunu belirten kısa bir metin ibaresi vardır. En sağdaki 
segmentte, Gelen Çağrı/Giden Çağrı özelliği için kullanılan sesli modem ve BaseLink oturumu için kullanılan veri 
modeminin durumunu gösteren iki simge bulunur. Bir iletişim cihazı etkinleştirilmediğinde, ilgili alanlar boştur. 
İletişim cihazı Baz Kurulumu formunda etkinleştirildiğinde, iletişim faaliyetini belirten bir simge gösterilir. Simge, 
boşta, iletiyor, alıyor, vb. gibi durumları gösterir. Aynı zamanda, makine adı, işlemin ilerleme durumunun bir 
metin açıklamasıyla birlikte makine adı gösterilir.

Ana Pencereden sık olarak kullanılan işlevler aşağıdakilerdir:
 •  Durum Güncellemesi: Uzak sistemleri farenin sağ düğmesiyle seçerek bir veya birden fazla uzak sistem için anlık 

durum güncellemesi isteme. Bir uzak sistemdeki siyah bir halka, onun seçilmiş olduğunu belirtir. Farenin sol 
düğmesiyle Güncelle araç çubuğu düğmesine tıklayarak güncelleme işlemini başlatın. Makine durumunun ve 
Mevcut Durum Şeridi/Kutusunun grafik temsili, makinenin getirdiği verilere göre güncellenir.

 •  Panel Görünümü: Tarlada kontrol panelinin bir temsilini gösteren bir panel görünümü penceresi açın. Panel 
görünümü, kullanılabilir kontrollerle birlikte alarm durumu göstergeleri, Ana Pencerede gösterildiği gibi uzak 
sistemin küçük bir resmi ve istenen komutları uzak sisteme işlemek için bir komut düğmeleri kümesi içerir.

 • Alarmı Temizle: Beklenen durumun, mevcut durumla aynı olmasını ayarlar.
 • Seçimi Duraklat: Kullanıcı tarafından yönlendirilen işlemler için seçimi manuel olarak devam ettirir/duraklatır.

NOT • Ana Pencere açık olan tek BaseStation2-SM penceresi olmalıdır. Bir panel görünümü veya 
kurulum penceresi açıksa, seçim ve Sesli Gelen Çağrı/Giden Çağrı geçici olarak askıya alınır.
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Genel Bakış
Ana Pencere Menüleri

Ana Pencere Araç Çubuğu Düğmeleri

Dosya Menüsü Haritalar 
Menüsü 

Gruplar 
Menüsü 

Eylem 
Menüsü 

Menüyü Görüntüle Kurulum 
Menüsü

Yardım 
Menüsü

Rapor Hrta Aç Gruplar Durdur Grnlr Baz Krlm İçindekiler

Tplm Akş Hrta Çiz Grb Frkl Kyd Başlat Görünümü Farklı Kaydet Uzak Kurulum Hakkında

Arıza Tanılama
• Telefon İletişimleri
• Telsiz İletişimleri
• Görevleri Görüntüle

Harita Bakımı Tüm Uzktklri seç Sçmi Drklt Yknl
• Tam Görünüme 
Yakınlaştır
• Merkeze Yakınlaştır
• Yakınlaştır
• Uzaklaştır
• Alanı Yakınlaştır

Uzaktan Sesle 
Kontrol Kur

Harita Verileri
• Yedekle
• Geri Yükle

Hrty Yzdr Tüm Sçm Kld Zamanlı İşlemler Grafik Görünüm
VEYA
Çizlg Grnm

VERİ TELSİZ 
Tanılama 
Kurulumu

Çkş Güncll Birimler
• İngiliz
• Metrik

Alarmı Temizle BaseStation 
Gvnlği

Program Kllnc Yntc

Geçmiş  
(Yalnızca Pro2)

Tercihler

Alarmları Temizle
Seçili Uzak Sistemlerde Alarmları temizle

Seçili Uzak Sistemleri Güncelle
Seçili Uzak sistemlere Güncelleme komutu 
gönderir

Seçili Uzk sstmlr drdr
Seçili Uzak sistemlere Durdur komutu gönderir

Seçili Uzk sstmlr bşlt
Seçili Uzak sistemlere Başlat komutu gönderir

Gruplar
Belirli bir grup içindeki uzak sistemleri seçer

Tüm Uzktklri seç
Mevcut haritadaki Tüm Uzak Sistemleri seçer

Tam Görünüme Yakınlaştır
Tam Görünüme Yakınlaştırmayı AÇIK ve KAPALI 
hale getirir

Aln Yknl
Bir Alana Yakınlaştırmayı AÇIK ve KAPALI hale 
getirir

Mrkze Yknl
Orta Noktaya Yakınlaştırmayı AÇIK ve KAPALI hale 
getirir

Yakınlaştır
Yakınlaştırmayı AÇIK ve KAPALI hale getirir

Uzaklaştır
Uzaklaştırmayı AÇIK ve KAPALI hale getirir

Zamanlı Komutlar
Zamanlı İşlemler Penceresini Görüntüler

Raporlar
Rapor Penceresini Görüntüler

 

Seçim Duraklat/Devam Ettir
Seçimi Duraklatma ve Devam Ettirme arasında 
geçiş yapar

 

BaseStation Kilitle/Kilit Aç
Kilit ve Kilit açık arasında geçiş yapar

Tercihler
Tercihler ekranını görüntüler

VERİ TELSİZ Tanılama
VERİ TELSİZ Tanılama Penceresini Görüntüler

Yardım
Yardım dosyasını görüntüler

 

Grafik Görünüm/Tablo Görünümü
Grafik Görünüm ve Tablo Görünümü arasında geçiş 
yapar

Uygulamadan Çık
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Genel Bakış
İletişim Durum Çubuğu
İletişim Durum Çubuğu, uzak sistemlerle veri iletişim faaliyetini gösterir. Çubuk, üç gruba ayrılmıştır. Soldaki grup, tel-
siz veya kablolu iletişim donanımıyla işlemleri gösterir. Orta grup, telefon üzerinden veri modemi iletişimini gösterir. 
Sağdaki grup, Sesli Gelen Çağrı/Giden Çağrı için ses iletişimleriyle bağlantı durumunu gösterir. Bir grup, Baz Kurulumu 
formunda bir iletişim bağlantısı etkinleştirilmediğinde boş olur.

Telsiz Modem İletişimleri
Telsiz Modemi bir komut iletmiş, uzak sistemden komutun alındığına dair onay almış ve şu anda alınmakta olan istenen 
verileri içeren tam mesajı bekliyor. Durum çubuğuna çift tıklandığında son işlem geçmişi gösterilir.

Telsiz Modemi faaliyetini göstermek için kullanılan Durum Simgeleri:

Uzak Sistemlerle Telsiz İletişimleri Uzak Sistemlerle Telefon İletişimleri Ses
Gelen Çağrı
Giden Çağrı

Harici 
Kullanıcı

PRO7 806

İletişimler boşta.

Telsiz Modemi veri iletiyor (Kırmızı).

Telsiz Modemi veri alıyor (Yeşil).
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Genel Bakış
İletişim Durum Çubuğu (Devamı)
Telefon Modem İletişimleri
Telefon Modemi, bir uzak sistemle başarılı bir işlem yaptı. Durum çubuğuna çift tıklandığında son işlem geçmişi 
gösterilir.

...TELEFON... Pompa 2
14023592201 ARANIYOR
BAĞLANDI
MESAJ GÖNDERİLİYOR
ONAY BEKLENİYOR
YANIT BEKLENİYOR
YANIT ALINDI
MESAJ GÖNDERİLİYOR

Pompa 2

Telefon Modemi faaliyetini göstermek için kullanılan Durum Simgeleri:

İletişimler boşta.

Telefon Modemi Kapalı (İki siyah kare).

Telefon Modemi Açık veya Çevriliyor (Bir sarı kare ve bir siyah kare).

Telefon Modeli bir uzak sistem modemine bağlı (İki sarı kare).

Telefon Modemi veri iletiyor (İki sarı kare ve bir kırmızı kare).

Telefon Modemi veri alıyor (İki sarı kare ve bir yeşil kare).
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Genel Bakış
İletişim Durum Çubuğu (Devamı)
Sesli Modem İletişimleri
Sesli Gelen Çağrı/Giden Çağrı
Sesli Modem Kapalı

Durum Simgeleri, etkinleştirilen Sesli özellikleri ve sesli Modem faaliyetini göstermek için kullanılır:

Sesli (Gelen Çağrı/Giden Çağrı) Baz Kurulumu'nda ETKİNLEŞTİRİLMEMİŞ.

Gri bir telefon, Baz Kurulumu'nda Sesli'nin etkin olduğunu ve Giden Çağrı'nın etkin olmadığını gösterir. 
Yalnızca Gelen Çağrı.

Yeşil bir telefon, Baz Kurulumu'nda Sesli'nin etkinleştirildiğini gösterir.

Kapalı, kırmızı bir telefon aktif olduğunu gösterir.

Sesli Telefon Modemi Kapalı. (yeşil veya gri)

Sesli Telefon Modemi Açık. (kırmızı)

Harici Kullanıcı İletişimleri
Harici Kullanıcı İletişimleri faaliyeti, iletişimler durum çubuğunun sonunda ve Ana Pencerede görüntülenir (Ana Pen-
cere görünümü isteğe bağlıdır, Tercihler'de Harici Kullanıcıyı Göster'i etkinleştirin).

Telefon Modemi faaliyetini göstermek için kullanılan Durum Simgeleri:

İletişimler boşta.

Telefon Modemi Kapalı (İki siyah kare).

Telefon Modemi Açık veya Çevriliyor (Bir sarı kare ve bir siyah kare).

Telefon Modeli bir uzak sistem modemine bağlı (İki sarı kare).

Telefon Modemi veri iletiyor (İki sarı kare ve bir kırmızı kare).

Telefon Modemi veri alıyor (İki sarı kare ve bir yeşil kare).

AK Alındı
Yanıt Gndrldi
AK Gönderildi
İstek Alındı
Bağlandı
Çlyr

İsteğe Bağlı
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Genel Bakış
Uzak Durum Renk ve Şekli
BaseStation -SM Ana Penceresi ve BaseStation Mobil uygulaması, uzak sistemlerin mevcut bilinen durumunu göster-
mek için grafik renk ve şekli kullanır.

DURUM RENK VE ŞEKİL GRAFİK

Bu uzak sistemde seçim gerçekleşmez. Bir uzak sistem için seçim duraklatıldığında veya 
uzak sistem için seçim süresi sıfır üstüne ayarlanma-
dığında, uzak sistemin ortasında beyaz daire.

Uzak sistem durduruldu. Gri daire.

Uzak sistem kuru çalışıyor. Yeşil daire.

Uzak sistem kuru çalışıyor, Yardımcı 1 AÇIK. Turuncu daire.

Uzak sistem ıslak çalışıyor. Mavi daire.

Uzak sistem ıslak çalışıyor, yardımcı 1 AÇIK. Açık mavi daire.

Uzak sistem ıslak çalışıyor, program AÇIK ve Yar-
dımcı 1 çıkışı KAPALI.
•  Adım Programları, VRI Bölge Kontrolü, VRI Hız 

Kontrolü veya Seyir Kontrolü (Yalnızca Pro2).

Koyu Mor daire

Uzak sistem ıslak çalışıyor, program AÇIK ve Yar-
dımcı 1 çıkışı AÇIK.
•  Adım Programları, VRI Bölge Kontrolü, VRI Hız 

Kontrolü veya Seyir Kontrolü (Yalnızca Pro2).

Açık Mor daire

Yuvada durma etkin. Yuvada durma konumunda kırmızı daire belirir.

Düşük düzey alarm durumu.

Yanıt yok.

Uzak sistem ortasında  
küçük kırmızı daire.

Uzak sistem ortasında çizgili  
küçük kırmızı daire.

Yüksek düzey alarm durumu.

Yanıt yok.

Uzak sistem ortasında  
büyük kırmızı daire.

Uzak sistem ortasında çizgili  
büyük kırmızı daire.
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Genel Bakış

DURUM RENK VE ŞEKİL GRAFİK

Yanıt yok — Güç kaynağı kapalı. Uzak sistem ortasında çizgili kahverengi.

Uzak sistem BaseStation2-SM tarafından 
seçiliyor.

Bir uzak sistem çekilmekte olduğunda, uzak sistemin 
kenarı etrafında parlak sarı halka görüntülenir. Seçim 
durumunun tercihler ekranında kontrol edilmesi 
gerekir.

Pivot:  Tarladaki makine sunumu ve geçmiş 
konumu.

Sarı çizgi.
(Pivot sunumu gösterilmektedir)

Bir durdurma hatasına yol açan bir kontrol panel 
komutlu değişiklik.

Uzak sistem ortasında küçük yeşil daire. Tercihler 
ekranının Alarmları Durdur bölümünde aşağıdakile-
rin bir veya daha fazlası kontrol edilmelidir: Durdur, 
YD veya Günlük İşlemler.

Gerçek Zamanlı güncelleme. Uzak sistemin kenarı etrafında kalın siyah halka.
Bir uzak sistem için bir Gerçek Zamanlı Güncelleme 
alındıktan sonra. Yalnızca Pro2 sürümü 8.03 veya 
üstü.

Son tabanca açık. Son tabanca etkin ve kontrol panelinde sabitler 
ayarlanmış olduğunda, son tabanca açıkken uzak 
sistemin dışında sarı çizginin sonunda çıkıntı belirir.

Uzak sistem seçili. Uzak sistem ortasında küçük siyah halka.

Uzak sistem panel görünümü açık. Uzak sistem ortasında küçük siyah daire.

Pivot ileri çalışıyor. İleri yönü işaret eden siyah bir ok görüntülenir.

Pivot geri çalışıyor. Geri yönü işaret eden siyah bir ok görüntülenir.

Uzak Sistem Durumu Renk ve Şekli (Devam)
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Genel Bakış
Uzak Sistem Durumu Renk ve Şekli (Devam)

DURUM RENK VE ŞEKİL GRAFİK

AutoPilot: 
 Lineer makine çalışıyor.

Hareket yönünü işaret eden 
siyah bir ok görüntülenir.

AutoPilot: 
 Tarladaki Standart Lineer makine 
sunumu ve geçmiş konumu.

Lineer grafik boyunca sarı 
çizgi.

AutoPilot:
Standart Lineer araba yolu ve işaretçi 
konumları.

Araba yolu: Siyah Çizgi.

İşaretçi Konumları:
Araba yolunda siyah daireler.

AutoPilot:
Yuvada Standart Lineer Durma etkin.

Yuvada durma konumunda 
kırmızı daire belirir.

AutoPilot:
Evrensel Lineer/Lineer Mod makine 
sunumu ve geçiş konumu.

Makinenin içinde bulunduğu 
lineer bölgede sarı çizgi.
(Makine A lineer bölgesinde 
gösterilmektedir)

AutoPilot:
Evrensel Lineer
Araba yolu ve işaretçi konumları.

Araba yolu: Siyah Çizgi.

İşaretçi Konumları:
Araba yolunda siyah daireler.

AutoPilot:
Evrensel Lineer/Lineer Mod 
Yuvada durma etkin.

Yuvada durma konumunda 
kırmızı daire belirir.

AutoPilot:
Evrensel Lineer/Pivot Mod Pivot böl-
gesi A / B, makine sunumu ve geçiş 
konumu.

Pivot grafik üzerinde sarı çizgi.
(Pivot bölge A 
gösterilmektedir)

AutoPilot:
Evrensel Lineer/Pivot Mod Pivot böl-
gesi C / D, makine sunumu ve geçiş 
konumu.

Pivot grafik üzerinde sarı çizgi.
(Pivot bölge C 
gösterilmektedir)

AutoPilot:
Evrensel Lineer/Yuvada Pivot Modu 
Durma etkin.

Yuvada durma konumunda 
kırmızı daire belirir.
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Genel Bakış
Uzak Sistemleri Gruplama
Grup işlevlerini kullanabilen özellikler Raporlar, Uzak Kurulum, makineleri başlatma veya durdurma ve Zamanlı İşlem-
leri içerir. Grup işlevini, istenen eyleme dahil edilecek kaydedilmiş bir makineler grubu seçmek, seçilmiş makineleri 
grup olarak kaydetmek, tüm makineleri seçmek veya tüm makinelerin seçimini kaldırmak için kullanın.

Bir makineler grubunu ana haritada ilişkilendirmek için, farenin sağ tuşuyla her bir uzak sistemi veya tüm uzak sistem-
leri seçin, Ana Menüde Gruplar'a tıklayın, ardından açılır menüde Tüm Uzak Sistemleri Seç'e tıklayın veya Tüm Uzak 
Sistemleri Seç araç çubuğu düğmesine tıklayın. Ortadaki küçük siyah bir daire, hangi makinelerin seçildiğini belirtir. 
Uzak sistemler grubu için komut verilen eylem, seçildikleri sırayla yürütülür.

VEYA
Araç Çubuğu 

Düğmesi

Tüm uzak sistemlerin seçimini kaldırmak için, Ana Menüde Gruplar'a tıklayın, ardından açılır menüde Tümünün Seçi-
mini Kaldır'a tıklayın veya Tüm Uzak Sistemleri Seç araç çubuğuna tıklayın veya farenin sağ tuşuyla her bir makineye 
tıklayın.

Tüm Uzak Sistemleri Seç, Yardımcı Bağlantı hariç tüm pivot, lineer, uzak bağlantı, valf ve pompa uzak sistemlerini seçer.
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Genel Bakış
Kontrol Paneli Görünümü
Ana Pencerede, farenin sol düğmesiyle tıklayarak bir makineyi seçtiğinizde, uzak makinedeki kontrol panelinin simü-
lasyonlu görünümünü gösteren bir pencere açılır.

Kontrol ve izleme işlevleri, her bir uzak makine için kullanılabilir olan işlevleri simüle eder. Her bir panel tipinde kul-
lanılabilir olmayan veya devre dışı bırakılmış bazı işlevler vardır. Devre dışı bırakılan işlevler, panelde mekanik olarak 
değiştirilmesi gereken donanım yapılandırmalarına, güvenlik değerlendirmeleri nedeniyle eklenmemiş ya da kısıtlan-
mış özelliklere göredir.

Uzak sisteminin ana pencerede kontrol paneli görünümünden çalıştırılmasına yapılan herhangi değişiklikler, değişiklik 
gönderilene veya iptal edilene kadar kontrol paneli görünüm ekranında mavi gözükür. Pro panel görünümlerinin alt 
düzey menülerinden komutlar, değişiklik menüden istendiğinde gönderilir.

Seçilen makine için alarm durumları Alarm durumu kutusunda gösterilir. Çeşitli alarm durumları, BaseStation2-SM'nin 
komut verdiği veya beklediğinden farklı değişiklikleri gösterir.

Bir kontrol paneli görünümünü açıldığında, seçim askıya alınarak uzak sisteme, özel BaseStation2-SM iletişimleri kulla-
nımı sağlanır.

Kontrol paneli görünümü, kullanıcı faaliyeti olduğu müddetçe açık kalır. Tercihler ekranında belirtilen süre için kullanıcı 
faaliyeti olmadığında, kontrol paneli görünümü otomatik olarak kapanır.

NOT — Yalnızca Panel Bağlantısı
•  Makinede Otomatik Geri yoksa, operatör, makine yönünü değiştirmek için BaseStation kontrol panelini 

kullanamayacaktır. Operatörün, makine yönünü değiştirmek için tarla paneline gitmesi gerekecektir.
•  Makinede Otomatik Geri varsa, operatörün makine yönünü değiştirmek için BaseStation kontrol pane-

lini kullanabilmesi için, tarladaki kontrol panelinin Otomatik Geri için ayarlanması gerekir. Tarla kontrol 
paneli Otomatik Durma için ayarlanamaz.
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Genel Bakış
Pro Panel Görünümü
Modül özelliklerinin tam bir açıklaması için, Pro2 veya Pro Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

Farklı Pro Panel Görünümleri vardır. Pro v4/5, Pro v6 ve Pro v7 panelleri için panel görünümü ve Pro2 panelleri için 
Pro2 v8.03 ve Pro2 v8.1 görünümü. Panel görünümleri sağ üst köşedeki başlıkla tanımlanır. Panel görünümlerindeki 
farklılıklar, paneldeki özellikler ve menülerle ilişkilidir. Pro2 v8.1 Panel Görünümü aşağıda gösterilmiştir.

Durum Ekranı
LCD ekranı, makine hakkında mevcut bilgileri görüntüler.

Çoğu ekran, panelde yerel olarak belirdiği gibi görüntülenir. Bazı Pro2 ekranları panelde taşınmıştır.

Pro modülü panel görünümünde tarih ve saat gösterilme-
mektedir çünkü modüldeki saatin gerçek tarih ve saati, bir 
güncelleme sırasında BaseStation2-SM'ye gönderilmez. Pro 
modülünün tarih ve saati, Pro modülü panel görünümü 
menülerinden, paneldekiyle aynı şekilde okunabilir ve/veya 
ayarlanabilir.

Klavye Düğmeleri
Klavye düğmeleri, işlevsel olmayan ok tuşları 
haricinde, kontrol panelinde yerel olarak çalış-
tıkları gibi çalışır.

Daha fazla bilgi için, Pro2 veya Pro Kontrol 
Paneli Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

Notlar
Bu makineye yönelik notlar girmek için bir alan.

İŞLEVSEL DEĞİL  
(panel görüntü kontrast ayarı)
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Genel Bakış
Pro Panel Görünümü (Devamı)
Sinyal Gücü

 BaseStation ve uzak VERİ TELSİZLERİ'nin sinyal 
gücü, VERİ TELSİZİ Tanılama etkinleştirildiğinde, 
BaseStation ve uzak VERİ TELSİZİ Kodları girildi-
ğinde ve BaseStation VERİ TELSİZİ ayar bağlantı 
noktası BaseStation bilgisayarına bağlı oldu-
ğunda görüntülenir. Baz Kurulum Telsizi görün-
tülenebilmek için VERİ TELSİZİ olmalıdır.

Alarm Durumu
Alarm durumu, Alarm durumu kutusunda gösterilir. Çeşitli alarm durumları, 
Base-Station'ın komut verdiğinden farklı değişiklikleri gösterir.
• Kapatma – Makinenin durmasına yol açan arıza durumlarını görüntüler.
• Alarmlar – Alarm durumlarını görüntüler.
 •  Başlat, Durdur, Yön, Su, Yanıt Yok, Yuvada Dur, Yardımcı 1 Çıkış, Yardımcı 2 Çıkış, 

Yardımcı 1 Giriş, Yardımcı 2 Çıkış ve Yeniden Başlat, BaseStation tarafından bilinen 
komut verilmiş durumla makine durumu uyuşmazlıklarını gösterir. Alarm tanımları 
için Uzak Kurulum'a bakın.

• Harita Öğesinin bu kontrol paneli görünümüyle ilişkili Ayrılmış Görünümü.

Son Güncelleme
 En son durum güncellemesinin BaseStation bilgisayarı tarih ve saati. Not: Pro modülü Tarih ve Saatini 
periyodik olarak doğrulayarak BaseStation saatini Pro modülüyle koordine edin. Bu, Pro modülü için 
Depolanmış programları, Tarih/Saate göre yazarken ve Pro modülü geçmiş ekranlarını gözden geçirir-
ken önemlidir. Güncelleme düğmesine tıklandığında, BaseStation, bilgisayarın tarih ve saatini Pro2 v7, 
Pro2 v8.03 veya Pro2 v8.10 modüllerine gönderir. BaseStation bilgisayar saat ve tarihi, Seçim faaliyeti 
sırasında modüle GÖNDERİLMEZ.

Bildirim Olayı
BaseStation'a gönderilen Bildirim Olayı mesajlarını görüntüler.

 
 

Kontrol Düğmeleri 

Sinyal Gücü düğmesine tıklandığında 
Uzak SSR Bağlantısından son ileti-
şimin sinyal gücü görüntülenir. Baz 
Kurulum Telsizi görüntülenebilmek 
için SSR Bağlantısı olmalıdır.

Uzak Kilitli — Yalnızca Pro2 v8.10 ve Üstü 
Uzaktan kontrol engellenir, yalnızca uzaktan izleme etkindir:
• BaseStation'dan Röle Çıkışı komutları YÜRÜTÜLMEZ.
• İstendiğinde durum mesajı gönderilir.

Bildirim Olayı, durum satırında Tx TEST ve Uzak Sistem Kilitli'nin gösterildiği gibi etkinleştirildiği tarih 
ve saati görüntüler.

•  Uzak makineye, makinenin mevcut durumu hakkında bir güncelleme isteği göndermek için Güncelle 
düğmesine tıklayın.

•  Uzak sisteme kullanıcı tarafından istenen makine çalışması değişiklikleri göndermek için Gönder düğ-
mesine tıklayın. Makinenin çalışmasına yaptığınız herhangi bir değişiklik, değişiklik gönderilene veya 
iptal edilene kadar, kontrol paneli görünüm ekranında mavi metinle gösterilir.

• Gönder düğmesine tıklamadan önce herhangi bir değişikliği iptal etmek için İptal düğmesine tıklayın.

•  BaseStation'ın algıladığı alarm durumlarını onaylar. Alarmlar sıfırlanır ve mevcut durum, sonraki 
durum güncellemesi için yeni bir referans olarak kullanılır.

• Kontrol paneli görünüm ekranını kapatmak için Çık düğmesine tıklayın.



18   

Genel Bakış
Pro Panel Görünümü
Değişken Hızlı Sulama
Değişken Hızlı Sulama (VRI) özellikleri Uzak Kurulum'da 
etkindir. 

VRI AÇIK olduğunda, durum ekranında VRI görüntülenir.

VRI düğmesine tıklayarak, Uzak Kuru-
lum'da seçilen VRI programına göre Hız 
Kontrolü veya Bölge Kontrolü için VRI 
Komut ekranını görüntüleyin.

İki VRI Komut ekranı vardır. Ekranlar arasında geçiş için, 
VRI Program radyo düğmesine veya Yönerge Gönder 
radyo düğmesine tıklayın.

VRI Program ekranını aşağıdakileri yapmak için kullanın:
• VRI KAPATMAK

(a) VRI'yı Kapat radyo düğmesini seçin

(b) Komut Gönder düğmesine tıklayın. 

• Kontrol panelinde depolanan beş (5) adede kadar VRI 
yönergesinden birini (1) kullanarak VRI'yı AÇMAK.

(a) Yönerge radyo düğmelerini kullanarak birini 
seçip VRI'yı AÇIN. Çalışan mevcut program sarı 
renkle vurgulanır.

(b) Komut Gönder düğmesine tıklayın.

Yönerge Gönder ekranını aşağıdakileri yapmak için 
kullanın:
• BaseStation bilgisayarından veya bir ağdan kontrol 

panele 5 adede kadar farklı Hız yönergesi veya bir 
Bölge yönergesi yüklemek.

(a) Kontrol panele yüklenecek VRI yönergesini 
seçmek için Gözat düğmesine tıklayın.

 » Hız yönergeleri dahili olarak Yönerge No.1, 2, 
3, 4 veya 5 şeklinde ya da BaseStation dışında 
Yönerge Yükleyici uygulamasını kullanarak 
kodlanır. 

 » Hız Kontrolü dosya adlarının sonunda “.speed” 
yer alır

 » Bölge Kontrolü dosya adlarının sonunda 
“.zone” yer alır

(b) Komut Gönder düğmesine tıklayın.

VRI Program Ekranı — VRI Hız Kontrolü Gösterilmektedir

VRI Yönerge Gönder Ekranı — VRI Hız Kontrolü Gösterilmektedir

Pro2 Durum Ekranı
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Genel Bakış
AutoPilot Panel Görünümü
Modül özelliklerinin tam bir açıklaması için, AutoPilot Kullanıcı Kılavuzuna bakın. AutoPilot Panel Görünümü aşağıda 
gösterilmiştir.

 

Durum Ekranı
LCD ekranı, makine hakkında mevcut bilgileri görüntüler. Çoğu 
ekran, panelde yerel olarak belirdiği gibi görüntülenir. 

AUTOPILOT panel görünümünde tarih ve saat gösterilmemektedir çünkü modüldeki saatin gerçek tarih ve saati, bir 
güncelleme sırasında BaseStation2-SM'ye gönderilmez.

AUTOPILOT modülünün tarih ve saati, AUTOPILOT panel görünümü menülerinden, paneldekiyle aynı şekilde okunabi-
lir ve/veya ayarlanabilir.

Klavye Düğmeleri
Klavye düğmeleri, işlevsel olmayan Program, 
Ok ve Pivot/Lineer düğmeleri haricinde, 
kontrol panelinde yerel olarak çalıştıkları gibi 
çalışır.

Sistem, Seçenekler ve Tanılama düğmelerinin 
kısıtlı işlevi vardır.

Diğer işlevler hakkında bilgi için, AutoPilot 
Kontrol Paneli Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

Notlar
Bu makineye yönelik notlar girmek için 
bir alan.

İŞLEVSEL DEĞİL (Ok düğmeleri, panel 
görüntü kontrast ayarı)

İŞLEVSEL DEĞİL 
(Pivot/Lineer düğmesi)

İŞLEVSEL DEĞİL 
(Program düğmesi)

KISITLI İŞLEV 
(Tanılama, Seçenekler ve Sistem düğmeleri)

SİSTEM
• GÖNDER
• MODÜLLER
• NEM
• KONUM
• AKIŞ ÖLÇER
• RTU ID
• MOTOR/POMPA

• İLETİŞİM PORTU
•  BASINÇ 

HESAPLAMA
• BASINÇ TÜRÜ
• ARKA IŞIK
• NEM
• SİSTEM TÜRÜ

ARIZA TANILAMA 
• HATA GÜNLÜĞÜ 

SEÇENEKLER
• MODÜL
• SON TABANCA
• GENİŞ BANT
• PİVOT/LİNEER
• BÖLGE

Aşağıda, BaseStation AutoPilot Panel görünümünden kullanılamayan Tanılama, 
Seçenekler ve Sistem işlevleri listelenmiştir.
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Genel Bakış
AutoPilot Panel Görünümü (Devamı)
Sinyal Gücü

 BaseStation ve uzak VERİ TELSİZLERİ'nin sinyal 
gücü, VERİ TELSİZİ Tanılama etkinleştirildiğinde, 
BaseStation ve uzak VERİ TELSİZİ Kodları girildi-
ğinde ve BaseStation VERİ TELSİZİ ayar bağlantı 
noktası BaseStation bilgisayarına bağlı oldu-
ğunda görüntülenir. Baz Kurulum Telsizi görün-
tülenebilmek için VERİ TELSİZİ olmalıdır.

Alarm Durumu
Alarm durumu, Alarm durumu kutusunda gösterilir. Çeşitli alarm durumları, BaseStation'ın 
komut verdiğinden farklı değişiklikleri gösterir.
• Kapatma – Makinenin durmasına yol açan arıza durumlarını görüntüler.
• Alarmlar – Alarm durumlarını görüntüler.
 •  Başlat, Durdur, Yön, Su, Yanıt Yok, Yuvada Dur, Yardımcı 1 Çıkış, Yardımcı 2 Çıkış, 

Yardımcı 1 Giriş, Yardımcı 2 Çıkış ve Yeniden Başlat, BaseStation tarafından bilinen 
komut verilmiş durumla makine durumu uyuşmazlıklarını gösterir. Alarm tanımları 
için Uzak Kurulum'a bakın.

• Harita Öğesinin bu kontrol paneli görünümüyle ilişkili Ayrılmış Görünümü.

Son Güncelleme
 En son durum güncellemesinin BaseStation bilgisayarı tarih ve saati. Not: AutoPilot modülü Tarih 
ve Saatini periyodik olarak doğrulayarak BaseStation saatini AutoPilot modülüyle koordine edin. 
Bu, AutoPilot modülü için Depolanmış programları, Tarih/Saate göre yazarken ve AutoPilot modülü 
geçmiş ekranlarını gözden geçirirken önemlidir. Güncelleme düğmesine tıklandığında, BaseStation, 
bilgisayarın tarih ve saatini AutoPilot modülüne gönderir. BaseStation bilgisayar saat ve tarihi, Seçim 
faaliyeti sırasında modüle GÖNDERİLMEZ.

Bildirim Olayı
BaseStation'a gönderilen Bildirim Olayı mesajlarını görüntüler.

 
 

Kontrol Düğmeleri

Sinyal Gücü düğmesine tıklandığında 
Uzak SSR Bağlantısından son ileti-
şimin sinyal gücü görüntülenir. Baz 
Kurulum Telsizi görüntülenebilmek 
için SSR Bağlantısı olmalıdır.

•  Uzak makineye, makinenin mevcut durumu hakkında bir güncelleme isteği göndermek için Güncelle 
düğmesine tıklayın.

•  Uzak sisteme kullanıcı tarafından istenen makine çalışması değişiklikleri göndermek için Gönder düğ-
mesine tıklayın. Makinenin çalışmasına yaptığınız herhangi bir değişiklik, değişiklik gönderilene veya 
iptal edilene kadar, kontrol paneli görünüm ekranında mavi metinle gösterilir.

• Gönder düğmesine tıklamadan önce herhangi bir değişikliği iptal etmek için İptal düğmesine tıklayın.

•  BaseStation'ın algıladığı alarm durumlarını onaylar. Alarmlar sıfırlanır ve mevcut durum, sonraki 
durum güncellemesi için yeni bir referans olarak kullanılır.

• Kontrol paneli görünüm ekranını kapatmak için Çık düğmesine tıklayın.

Uzak Kilitli 
Uzaktan kontrol engellenir, yalnızca uzaktan izleme etkindir:
• BaseStation'dan Röle Çıkışı komutları YÜRÜTÜLMEZ.
• İstendiğinde durum mesajı gönderilir.

Bildirim Olayı, durum satırında Tx TEST ve Uzak Sistem Kilitli'nin gösterildiği gibi etkinleştirildiği tarih 
ve saati görüntüler.
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Genel Bakış
Select Panel Görünümü
Modül özelliklerinin tam bir açıklaması için, SELECT Kullanıcı Kılavuzuna bakın. Select panel görünümü aşağıda göste-
rilmiştir. Otomatik Yeniden Başlat, Otomatik Geri ve Yuvada Durdur düğmeleri işlevsel değildir ve tarlada nasıl ayarlan-
dıklarını GÖSTERMEZ.

Durum Ekranı
LCD ekranı, makine hakkında mevcut bilgileri görüntüler. LCD ekranındaki dördüncü satır, 
mevcut konum, basınç ve yüzde zamanlayıcı değerlerini art arda gösterir. Bu değerler arasında 
manuel olarak geçiş yapmak için Seç düğmesine tıklayın.

Devir saat, ıslak saatler ve toplam saatler, durum güncellemesiyle getirilen mevcut durum 
bilgilerine dahil edilmez, bu yüzden durum ekranında yer almazlar.

• Geri Başlat — Makineyi Geri yönde Çalışmaya ayarlayın.

• Durdur — Makineyi Durmaya ayarlayın.

• İleri Başlat — Makineyi İleri yönde Çalışmaya ayarlayın.

• Su Kapalı — Su modunu kapalı olarak ayarlayın.

• Su Açık — Su modunu açık olarak ayarlayın.

•  Uygulama Oranı — Klavyeyi kullanarak derinliği girmek üzere düğme resmine tıklayın veya 
su uygulamasının derinliğini değiştirmek için kaydırma çubuğuna tıklayıp kaydırın.

Komut Düğmeleri

NOT • Aşağıdaki işlevler yalnızca kontrol panelinde kumanda edilebilir, 
BaseStation'da Select Panel Görünümünde kumanda edilemezler:

• Kurulum    • Otomatik Yeniden Başlat
• Otomatik Geri/Otomatik Durdur • Yuvada Durdur
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SSR BAĞLANTISI - Sinyal Gücü 
düğmesine tıklandığında Uzak SSR 
Bağlantısından son iletişimin sinyal 
gücü görüntülenir.

Sinyal Gücü
BaseStation ve uzak VERİ TELSİZLERİ'nin sinyal 
gücü, VERİ TELSİZİ Tanılama etkinleştirildiğinde, 
BaseStation ve uzak VERİ TELSİZİ Kodları girildi-
ğinde ve BaseStation VERİ TELSİZİ ayar bağlantı 
noktası BaseStation bilgisayarına bağlı oldu-
ğunda görüntülenir. Baz Kurulum Telsizi görüntü-
lenebilmek için VERİ TELSİZİ olmalıdır.

Alarm durumu, Alarm durumu kutusunda gösterilir. Çeşitli alarm durumları,  
BaseStation'ın komut verdiğinden farklı değişiklikleri gösterir.
• Kapatma – Makinenin durmasına yol açan arıza durumlarını görüntüler.
• Alarmlar – Alarm durumlarını görüntüler.
•  Başlat, Durdur, Yön, Su, Hız, Yuvada Dur, Yardımcı ve Yanıt Yok, BaseStation tara-

fından bilinen komut verilmiş durumla makine durumu uyuşmazlıklarını göste-
rir. Alarm tanımları için Uzak Kurulum'a bakın.

•  Harita Öğesinin bu kontrol paneli görünümüyle ilişkili Ayrılmış Görünümü.

Alarm Durumu

Select Panel Görünümü (Devamı)
Notlar
Bu makineye yönelik notlar girmek için bir alan.

Kontrol Düğmeleri

Son Güncelleme
En son durum güncellemesinin BaseStation bilgisayarı tarih ve saati.

•  Uzak makineye, makinenin mevcut durumu hakkında bir güncelleme isteği göndermek için Güncelle 
düğmesine tıklayın.

•  Uzak sisteme kullanıcı tarafından istenen makine çalışması değişiklikleri göndermek için Gönder düğ-
mesine tıklayın. Makinenin çalışmasına yaptığınız herhangi bir değişiklik, değişiklik gönderilene veya 
iptal edilene kadar, kontrol paneli görünüm ekranında mavi metinle gösterilir.

• Gönder düğmesine tıklamadan önce herhangi bir değişikliği iptal etmek için İptal düğmesine tıklayın.

•  BaseStation'ın algıladığı alarm durumlarını onaylar. Alarmlar sıfırlanır ve mevcut durum, sonraki 
durum güncellemesi için yeni bir referans olarak kullanılır.

• Kontrol paneli görünüm ekranını kapatmak için Çık düğmesine tıklayın.
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Select2 Panel Görünümü
Modül özelliklerinin tam bir açıklaması için, Select2 Kullanıcı Kılavuzuna bakın. Select2 panel görünümü aşağıda 
gösterilmiştir.

Durum Ekranı
LCD ekranı, makine hakkında mevcut bilgileri görüntüler. LCD ekranındaki dördüncü satır, mevcut konum, basınç ve 
yüzde zamanlayıcı değerlerini art arda gösterir. Bu değerler arasında manuel olarak geçiş yapmak için Bilgi düğmesine 
tıklayın.

Devir saat, ıslak saatler ve toplam saatler, durum güncellemesiyle getirilen mevcut durum bilgilerine dahil edilmez, bu 
yüzden durum ekranında yer almazlar.

Klavye Düğmeleri
Klavye düğmeleri, işlevsel olmayan Kurulum ve 
Seç düğmeleri haricinde, kontrol panelinde yerel 
olarak çalıştıkları gibi çalışır.

Diğer işlevler hakkında bilgi için, Select2 Kontrol 
Paneli Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

Notlar
Bu makineye yönelik notlar girmek için bir alan.

Bilgi düğmesi

İŞLEVSEL DEĞİL 
(Kurulum ve Seç düğmeleri)

NOT
• Otomatik Geri/Otomatik Durdur 

devre dışıysa, yalnızca tarlada 
kontrol panelinden etkinleştirilebilir.
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SSR BAĞLANTISI - Sinyal Gücü 
düğmesine tıklandığında Uzak SSR 
Bağlantısından son iletişimin sinyal 
gücü görüntülenir.

Sinyal Gücü
BaseStation ve uzak VERİ TELSİZLERİ'nin sinyal 
gücü, VERİ TELSİZİ Tanılama etkinleştirildiğinde, 
BaseStation ve uzak VERİ TELSİZİ Kodları girildi-
ğinde ve BaseStation VERİ TELSİZİ ayar bağlantı 
noktası BaseStation bilgisayarına bağlı oldu-
ğunda görüntülenir. Baz Kurulum Telsizi görüntü-
lenebilmek için VERİ TELSİZİ olmalıdır.

Alarm durumu, Alarm durumu kutusunda gösterilir. Çeşitli alarm durumları,  
BaseStation'ın komut verdiğinden farklı değişiklikleri gösterir.
•  Kapatma — Makinenin durmasına yol açan arıza durumlarını görüntüler.
•  Alarmlar — Alarm durumlarını görüntüler.
•  Başlat, Durdur, Yön, Su, Hız, Yuvada Dur, Yardımcı ve Yanıt Yok, BaseStation tara-

fından bilinen komut verilmiş durumla makine durumu uyuşmazlıklarını göste-
rir. Alarm tanımları için Uzak Kurulum'a bakın.

•  Harita Öğesinin bu kontrol paneli görünümüyle ilişkili Ayrılmış Görünümü.

Alarm Durumu

Select2 Panel Görünümü (Devamı)

Son Güncelleme
En son durum güncellemesinin BaseStation bilgisayarı tarih ve saati.

Kontrol Düğmeleri
•  Uzak makineye, makinenin mevcut durumu hakkında bir güncelleme isteği göndermek için Güncelle 

düğmesine tıklayın.
•  Uzak sisteme kullanıcı tarafından istenen makine çalışması değişiklikleri göndermek için Gönder düğ-

mesine tıklayın. Makinenin çalışmasına yaptığınız herhangi bir değişiklik, değişiklik gönderilene veya 
iptal edilene kadar, kontrol paneli görünüm ekranında mavi metinle gösterilir.

• Gönder düğmesine tıklamadan önce herhangi bir değişikliği iptal etmek için İptal düğmesine tıklayın.

•  BaseStation'ın algıladığı alarm durumlarını onaylar. Alarmlar sıfırlanır ve mevcut durum, sonraki 
durum güncellemesi için yeni bir referans olarak kullanılır.

• Kontrol paneli görünüm ekranını kapatmak için Çık düğmesine tıklayın.
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Select2 Panel Görünümü (Devamı)
Değişken Hızlı Sulama
Değişken Hızlı Sulama (VRI) özellikleri Uzak Kurulum'da 
etkindir. 

VRI AÇIK olduğunda, durum ekranında VRI görüntülenir.

Hız Kontrolü için VRI Komut ekranını 
görüntülemek için VRI düğmesine tıklayın.

İki VRI Komut ekranı vardır. Ekranlar arasında geçiş için, 
VRI Program radyo düğmesine veya Yönerge Gönder 
radyo düğmesine tıklayın.

VRI Program ekranını aşağıdakileri yapmak için kullanın:
• VRI KAPATMAK

(a) VRI'yı Kapat radyo düğmesini seçin

(b) Komut Gönder düğmesine tıklayın. 

• Kontrol panelinde depolanan beş (5) adede kadar VRI 
yönergesinden birini (1) kullanarak VRI'yı AÇMAK.

(a) Yönerge radyo düğmelerini kullanarak birini 
seçip VRI'yı AÇIN. Çalışan mevcut program sarı 
renkle vurgulanır.

(b) Komut Gönder düğmesine tıklayın.

Yönerge Gönder ekranını aşağıdakileri yapmak için 
kullanın:
• BaseStation bilgisayarından veya bir ağdan kontrol 

panele 5 adede kadar farklı Hız yönergesi veya bir 
Bölge yönergesi yüklemek.

(a) Kontrol panele yüklenecek VRI yönergesini 
seçmek için Gözat düğmesine tıklayın.

 » Hız yönergeleri dahili olarak Yönerge No.1, 2, 
3, 4 veya 5 şeklinde ya da BaseStation dışında 
Yönerge Yükleyici uygulamasını kullanarak 
kodlanır. 

 » Hız Kontrolü dosya adlarının sonunda “.speed” 
yer alır

 » Bölge Kontrolü dosya adlarının sonunda 
“.zone” yer alır

(b) Komut Gönder düğmesine tıklayın.

Select2 Durum Ekranı

VRI Program Ekranı

VRI Yönerge Gönderme Ekranı
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Rapor
Pro2, AutoPilot, Pro, Select, Select2, Panel Link ya da Remote Link panelleri için ayrı ayrı, seçilmiş bir grupta, kaydedilmiş 
bir grupta veya makinelerin tümünde bir rapor almak için, önce farenin sağ düğmesiyle ayrı ayrı etiketleyerek, seçilen 
bir grubu açarak veya tümünü seç özelliğini kullanarak önce istediğiniz makineleri seçin. Bir harita öğesindeki siyah bir 
halka, onun seçilmiş olduğunu belirtir.

veya

Bir Yardımcı Bağlantı paneli için raporlar almak için, önce farenin sağ düğmesiyle etiketleyerek yalnızca bir Yardımcı 
Bağlantı seçin. Bir harita öğesindeki siyah halka, onun seçilmiş olduğunu belirtir.

NOT Yardımcı Bağlantılar için bir rapor oluştururken yalnızca bir makine seçin. Birden fazla Yar-
dımcı Bağlantı veya farklı tip paneli olan bir makine etiketlenirse, rapor özelliği devre dışı 
bırakılır. Yardımcı Bağlantı Dışa Aktarma Penceresi açık olduğunda, tüm Yardımcı Bağlantı 
uzak sistemleri bir rapora dahil edilmek üzere kullanılabilir.

Bir harita öğesi seçtikten sonra, Dosya'ya, ardından açılır menüde Rapor'a tıklayın veya Rapor araç çubuğu düğmesine 
tıklayın.

Raporlama seçenekleri:
 • Toplamlar — Uzak sistemlerden çalışma zamanı ve su deşarj geçmişi.
 • Durum Değişikliği — Uzak sistemlerden durum değişikliği geçmişi.
 • Mevcut Durum — Uzak sistemlerden son rapor edilen durum.
 • Yapılandırma — Uzak sistemler için BaseStation2-SM yapılandırması.

Yardımcı Bağlantı Dışa Aktarma penceresi raporlama seçenekleri:
 • Yapılandırma — Yardımcı Bağlantı için BaseStation2-SM yapılandırması.
 • Durum Değişikliği — Yardımcı Bağlantı için durum değişikliği geçmişi.

Dosya Menüsü

VEYA

Araç Çubuğu 
Düğmesi
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İsterseniz, raporu kaydetmek 
için Dışa Aktar'a tıklayın.

İsterseniz, raporu varsayılan bir 
yazıcıda yazdırmak için Yazdır'a tıklayın.

Toplamlar düğmesine tıklayarak 
Toplamlar Raporu'nu seçin.

1 İsterseniz, özel bir rapor başlığı girmek için Satırı 
Düzenle düğmesine tıklayın.

Rapor için Sıra Sayısı 
değiştirilemez.

Rapor için bir Başlangıç Tarihi ve 
Saati girin.

2

Rapor için bir Bitiş Tarihi ve Saati 
girin.

3

İsterseniz, rapordan hariç tutmak 
için, vurgulanan sütun başlıklarına 

tıklayın.

4

Raporu çalıştırmak için Toplamlar 
Raporunu Çalıştır'a tıklayın.

5

Dosya Menüsü
Toplamlar Raporu
BaseStation2-SM tarafından, seçilen uzak sistemler, belirtilen veri aralığı ve zaman dönemi için seçimden, manuel 
güncellemelerden ve Gerçek Zamanlı güncellemelerden kaydedilen toplamlar. Seçilen her bir uzak sistemin ayrıntıları, 
her bir makine için Çalışma Saatleri, Yardımcı Saatleri, Islak Saatler, Akış Ölçerler ve Toplam Su hakkında toplamlarla 
bir tabloda ayrı ayrı görüntülenir. Genel Toplamlar seçilen tüm uzak sistemlerin bir toplamı olarak gösterilir. Toplamlar, 
milyon ünite olarak görüntülenir (galon veya litre). Rapor formülleri Akış ölçer için girilen Uzak Kurulum yapılandırması 
ve aşağıdaki üç yöntemi biriyle belirlenir:

 • Yok — Makinenin su açıkken çalışmakta olduğu kaydedilen dakikaların toplamı çarpı deşarj oranı.
 • Su Saatleri — Islak su saati diferansiyeli × deşarj oranını kullanır.
 • Akış Sayımı — Akış ölçer sayım diferansiyeli × akış ölçer çarpanını kullanır.

Pro, Pro2, AutoPilot, Select, Select2, Panel Link ya da Remote Link panelleri için ayrı ayrı, seçilmiş bir grupta, kaydedilmiş 
bir grupta veya makinelerin tümünde bir Toplamlar Raporu almak için, önce farenin sağ düğmesiyle ayrı ayrı etiketleye-
rek veya bir seçilen grup kullanarak ya da tümünü seç özelliğini kullanarak önce istediğiniz makineleri seçin. Bir harita 
öğesindeki siyah bir halka, onun seçilmiş olduğunu belirtir. Ardından Dosya'ya, sonra açılır menüde Rapor'a tıklayın 
veya Rapor araç çubuğu düğmesine tıklayın. Bir rapor aylardır çalıştırılmamışsa veya alınacak herhangi bir makine varsa 
rapor yavaş çalışabilir.

1. Toplamlar radyo düğmesine tıklayarak Toplamlar Raporu'nu seçin.

2. Rapor için bir Başlangıç Tarihi ve Saati girin.

3. Rapor için bir Bitiş Tarihi ve Saati girin.

4. Raporu çalıştırmak ve Raporlar penceresinde görüntülemek için Toplamlar Raporunu Çalıştır'a tıklayın.
 – Bir rapor oluşturulduktan sonra sütunu hariç tutmak için vurgulanan sütun başlıklarına tıklayın.
 – Özel bir rapor başlığı girmek için Satırı Düzenle düğmesine tıklayın.

5. İsterseniz aşağıdakilerin herhangi birini yapın:

 • İsterseniz, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını yapın:
   – Raporu varsayılan bir yazıcıda yazdırmak için Yazdır'a tıklayın.
   – Raporu kaydetmek için Dışa Aktar'a tıklayın.
   – Raporlar penceresini kapatmak için Çıkış'a tıklayın.
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Durum Değişikliği Raporu
BaseStation2-SM tarafından, seçilen uzak sistemler, belirtilen veri aralığı ve zaman dönemi için seçimden, manuel gün-
cellemelerden ve Gerçek Zamanlı güncellemelerden kaydedilen durum değişiklikleri. Durum değişiklikleri, Ad (seçilen 
makinelerin), Tarih, Saat, Durum (Durdurulmuş veya Çalışıyor), Son Tabanca (Açık veya Kapalı), Konum (derece olarak), 
Yön (İleri veya Geri), Su (Islak veya Kuru), Hız (tam hız 0-100'ün bir yüzdesi olarak ifade edilen); Basınç (PSI), Derinlik (inç 
cinsinden), Yardımcı 1 Çıkışı, Yardımcı 1 Girişi, Yardımcı 2 Çıkışı, Yardımcı 2 Girişi, Analog Değer, Sayaç 1 ve Islak Saatleri 
içeren bilgilerin yer aldığı bir tabloda gösterilir.

Pro, Pro2, AutoPilot, Select, Select2, Panel Link ya da Remote Link panelleri için ayrı ayrı, seçilmiş bir grupta, kaydedilmiş 
bir grupta veya makinelerin tümünde bir Durum Değişikliği raporu almak için, önce farenin sağ düğmesiyle ayrı ayrı 
etiketleyerek veya bir seçilen grup kullanarak ya da tümünü seç özelliğini kullanarak önce istediğiniz makineleri seçin. 
Bir harita öğesindeki siyah bir halka, onun seçilmiş olduğunu belirtir. Dosya'ya, ardından açılır menüde Rapor'a tıklaya-
rak veya Rapor araç çubuğu düğmesine tıklayarak Raporlar penceresini açın.

1. Durum Değişikliği radyo düğmesine tıklayarak Durum Değişikliği Raporu'nu seçin.

2. Rapor için bir Başlangıç Tarihi ve Saati girin.

3. Rapor için bir Bitiş Tarihi ve Saati girin.

4. Rapor için Sıra Sayısını girin. Görüntülenen ve/veya dışa aktarılan sıra sayısı, belirtilen sıra sayısıyla sınırlıdır.

5. Raporu çalıştırmak ve Raporlar penceresinde görüntülemek için Durum Değişikliği Raporunu Çalıştır'a tıklayın.
 – Rapordan hariç tutmak için, vurgulanan sütun başlıklarına tıklayın.
 – Özel bir rapor başlığı girmek için Satırı Düzenle düğmesine tıklayın.

6. İsterseniz aşağıdakilerin herhangi birini yapın:

 • İsterseniz, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını yapın:
   – Raporu varsayılan bir yazıcıda yazdırmak için Yazdır'a tıklayın.
   – Raporu kaydetmek için Dışa Aktar'a tıklayın.
   – Raporlar Penceresini kapatmak için Çıkış'a tıklayın.

İsterseniz, raporu kaydetmek için Dışa 
Aktar'a tıklayın.

İsterseniz, raporu varsayılan bir 
yazıcıda yazdırmak için Yazdır'a tıklayın.

Durum Değişikliği düğmesine 
tıklayarak Durum Değişikliği 

Raporu'nu seçin.

1 İsterseniz, özel bir rapor başlığı girmek için 
Satırı Düzenle düğmesine tıklayın.

Rapor için bir Başlangıç Tarihi ve 
Saati girin.

2

Rapor için bir Bitiş Tarihi ve Saati 
girin.

3

Rapor için Sıra Sayısını girin.4

Raporu çalıştırmak için Durum 
Değişikliği Raporunu Çalıştır'a 

tıklayın.

6

İsterseniz, rapordan hariç tutmak 
için, vurgulanan sütun başlıklarına 

tıklayın.

5
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Mevcut Durum Raporu
Seçme, manuel güncelleme ve Gerçek Zamanlı Güncellemeyle elde edilen, seçilen uzak sistemlerin son bilinen durumu. 
Mevcut durum, Ad (seçilen makinelerin), Tarih, Saat, Durum (Durdurulmuş veya Çalışıyor), Konum (derece olarak), Yön 
(İleri veya Geri), Son Tabanca (Açık veya Kapalı), Gerilim, Su (Islak veya Kuru), Hız (bir dönüş yapmak için saat cinsinden 
ifade edilen); Basınç (psi), Derinlik (inç cinsinden), Yardımcı 1 Çıkışı, Yardımcı 1 Girişi, Yardımcı 2 Çıkışı, Yardımcı 2 Girişi, 
Analog Değer, Sayaç 1 ve Islak Saatleri içeren bilgilerin yer aldığı bir tabloda gösterilir.

Pro, Pro2, AutoPilot, Select, Select2, Panel Link ya da Remote Link panelleri için ayrı ayrı, seçilmiş bir grupta, kaydedilmiş 
bir grupta veya makinelerin tümünde bir Mevcut Durum raporu almak için, önce farenin sağ düğmesiyle ayrı ayrı eti-
ketleyerek veya bir seçilen grup kullanarak ya da tümünü seç özelliğini kullanarak önce istediğiniz makineleri seçin. Bir 
harita öğesindeki siyah bir halka, onun seçilmiş olduğunu belirtir. Dosya'ya, ardından açılır menüde Rapor'a tıklayarak 
veya Rapor araç çubuğu düğmesine tıklayarak Raporlar Penceresini açın.

1. Mevcut Durum radyo düğmesine tıklayarak Mevcut Durum Raporu'nu seçin.

 •  Rapor için Başlangıç ve Bitiş Tarih/Saati otomatik olarak mevcut tarihe ve varsayılan saat 12:00'ye ayarlanır.
 • Rapor için Sıra Sayısı değiştirilemez.

2. Raporu çalıştırmak ve Raporlar penceresinde görüntülemek için Mevcut Durum Raporunu Çalıştır'a tıklayın.
 – Rapordan hariç tutmak için, vurgulanan sütun başlıklarına tıklayın.
 – Özel bir rapor başlığı girmek için Satırı Düzenle düğmesine tıklayın.

3. İsterseniz aşağıdakilerin herhangi birini yapın:

 • İsterseniz, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını yapın:
   – Raporu varsayılan bir yazıcıda yazdırmak için Yazdır'a tıklayın.
   –  Raporu C:\camsReports\CURSTATUS1212-1233.csv dosyasına kaydetmek için Dışa aktar'a tıklayın. Dosya 

adının son sekiz hanesi, kaydedilmekte olan dosyanın tarih ve saatine göre değişir. Bu örnek, 12 Aralık 
tarihinde saat 12:33'te tamamlanmış.

   – Raporlar penceresini kapatmak için Çıkış'a tıklayın.

Mevcut Durum düğmesine 
tıklayarak Mevcut Durum 

Raporu'nu seçin.

Rapor için Başlangıç ve 
Bitiş Tarih/Saati otomatik 
olarak mevcut tarihe ve 
varsayılan saat 12:00'ye 

ayarlanır.

Rapor için Sıra Sayısı 
değiştirilemez.

Raporu çalıştırmak için 
Mevcut Durum Raporunu 

Çalıştır'a tıklayın.

İsterseniz, raporu 
kaydetmek için Dışa Aktar'a 

tıklayın.

İsterseniz, raporu 
varsayılan bir yazıcıda 
yazdırmak için Yazdır'a 

tıklayın.

1

İsterseniz, özel bir rapor başlığı girmek için 
Satırı Düzenle düğmesine tıklayın.

İsterseniz, rapordan hariç 
tutmak için, vurgulanan sütun 

başlıklarına tıklayın.

3

2
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Yapılandırma Raporu
Uzak panelin yapılandırma bilgileri, seçilen harita öğeleri için gösterilir. Raporda, harita öğeleri çizilirken, Uzaktan 
Kurulum penceresinde uzak yapılandırma ayarlanırken girilen bilgilere ve alandaki bazı kontrol paneli ayarlarına göre 
veritabanı dosyalarından alınan bir veri derlemini gösterir.

 • Deşarj, püskürtücü paketi teknik özellikleriyle temin edilen bir değerdir.
 •  Derinlik hesaplamasının panelle uyuşması için, Uzaktan Kuruluma girilen Saat/Dönüş ve Minimum Uygulama 

sabitlerinin paneldeki Sabitler ile uyuşması gerekir.

Pro, Pro2, AutoPilot, Select, Select2, Panel Link ya da Remote Link panelleri için ayrı ayrı, seçilmiş bir grupta, kaydedil-
miş bir grupta veya makinelerin tümünde bir Yapılandırma raporu almak için, önce farenin sağ düğmesiyle ayrı ayrı 
etiketleyerek veya bir seçilen grup kullanarak ya da tümünü seç özelliğini kullanarak önce istediğiniz makineleri seçin. 
Bir harita öğesindeki siyah bir halka, onun seçilmiş olduğunu belirtir.

Dosya'ya, ardından açılır menüde Rapor'a tıklayarak veya Rapor araç çubuğu düğmesine tıklayarak Raporlar pencere-
sini açın.

1. Yapılandırma radyo düğmesine tıklayarak Uzaktan Yapılandırma Raporu'nu seçin.

 İsterseniz, özel bir rapor başlığı girmek için Başlığı Düzenle düğmesine tıklayın.
 •  Rapor için Başlangıç ve Bitiş Tarih/Saati otomatik olarak mevcut tarihe ve varsayılan saat 12:00'ye ayarlanır.
 • Rapor için Sıra Sayısı değiştirilemez.

2. Raporu çalıştırmak ve Raporlar penceresinde görüntülemek için Yapılandırma Raporunu Çalıştır'a tıklayın.

 • İsterseniz, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını yapın:
   – Raporu varsayılan bir yazıcıda yazdırmak için Yazdır'a tıklayın.
   –  Raporu C:\camsReports\CONFIG0305-0740.csv dosyasına kaydetmek için Dışa aktar'a tıklayın. Dosya adının 

son sekiz hanesi, kaydedilmekte olan dosyanın tarih ve saatine göre değişir. Bu örnek 5 Martta saat 7:40'ta 
tamamlanmış.

   – Raporlar penceresini kapatmak için Çıkış'a tıklayın.

Dosya Menüsü

Yapılandırma düğmesine 
tıklayarak Uzaktan Yapılandırma 

Raporu'nu seçin.

Rapor için Başlangıç ve 
Bitiş Tarih/Saati otomatik 
olarak mevcut tarihe ve 
varsayılan saat 12:00'ye 

ayarlanır.

Rapor için Sıra Sayısı 
değiştirilemez.

Raporu çalıştırmak için 
Yapılandırma Raporunu 

Çalıştır'a tıklayın.

İsterseniz, raporu kaydetmek 
için Dışa Aktar'a tıklayın.

İsterseniz, raporu 
varsayılan bir yazıcıda 
yazdırmak için Yazdır'a 

tıklayın.

1

2

İsterseniz, özel bir rapor başlığı girmek için 
Satırı Düzenle düğmesine tıklayın.
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Programlama
Panel Programlama penceresi, bir Pro v7 veya Pro2 v8.0 ve üzeri bir modül ile ilişkili programları görüntüler. Tek tek 
programlar bir dosyaya kaydedilebilir veya başka bir Pro v7 veya Pro2 v8.0 ve üzeri bir modüle kaydedilmek için bir 
dosyadan açılabilir.

Mevcut haritadan bir Pro v7 veya Pro2 v8.0 ve üzeri bir uzak sistem seçin, ardından Eylem'e tıklayın, sonra açılır menüde 
Program'ı seçin ya da Tercihler penceresinde Açılır Menüyü Göster etkinleştirildiğinde, seçilen uzak sistem üzerinde 
veya yakınında görüntülenen Açılır Menüde Programlar'a tıklayın.

Seçilen uzak sistem için tüm programlar, Programlar Listesi'nde görüntülenir. Panelde gerçekleştirilebilecek tüm prog-
ramlama işlevleri, yalnızca kontrol panelinde kullanılabilecek Kaydetmeden Çalıştır haricinde, Panel Programı pence-
resinde gerçekleştirilebilir.

Panel Programlama Penceresi
Durum ve seçim renkli kodları, 
çalışan, depolanan, seçilen ve kul-
lanılmayan programları tanımlar. 
Programda toplam adımlar ve 
etkin adımlar gösterilir.

Program Listesi Önemli 
Noktaları
Yeşil = Çalışan 

Program

Beyaz = Depolanan 
Program

Gri =  Kullanılmayan 
Program Alanı

Sarı =  Seçilen 
Program, 

Adım, Durum 
veya Komut

Mevcut Durum görüntüsü 
— Seçilen uzak sistem için son 
kaydedilen durum, Program 
Düzenleyici altında görüntülenir.

Eylem Menüsü

VEYA

Açılır Menü Etkin

•  Panel Programlama penceresini kaydetmeden kapatır. Düğme, Panel Programlama penceresi açık 
olduğunda kullanılabilir.

MEVCUT DURUM 
GÖRÜNTÜSÜ

DURUM/SEÇİM RENKLİ 
KODLARI

ÇKŞ
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Programlama (Devamı)
Panel Programlama Penceresi (Devamı)
Programlar Listesi Düğmeleri

•  Listeyi Yenile'ye 
tıklandığında, seçi-
len uzak sistemden 
Programlar Listesi 
güncellenir.

•  Program no.'ya 
tıklayarak (satırın 
sarı renkle vurgulan-
masını sağlayarak) 
bir program seçin, 
ardından seçilen 
programı Program 
Düzenleyici'de 
görüntülemek için 
Programı Görüntü-
le'ye tıklayın.

•  Program no.'ya tıklayarak (satırın sarı renkle vurgulanmasını sağlayarak) bir program seçin, ardından 
Programı Çalıştır'a tıklayın. Evet'e tıklayarak eylemi onaylayın, seçilen uzak sisteme programı çalıştır-
mak için bir komut gönderilir ya da eylemi İptal etmek için Hayır'a tıklayın.

•  Program no.'ya tıklayarak (satırın sarı renkle vurgulanmasını sağlayarak) bir program seçin, ardından 
Programı Durdur'a tıklayın. Evet'e tıklayarak eylemi onaylayın, seçilen uzak sisteme, programı durdur-
mak için bir komut gönderilir ya da eylemi İptal etmek için Hayır'a tıklayın.

•  Program no.'ya tıklayarak (satırın sarı renkle vurgulanmasını sağlayarak) bir program seçin, ardından 
seçilen programı Program Düzenleyici'de açmak için Yeni Program'a tıklayın.

•  Program no.'ya tıklayarak (satırın sarı renkle vurgulanmasını sağlayarak) bir program seçin, ardından 
Programı Sil'e tıklayın. Evet'e tıklayarak eylemi onaylayın, program seçilen uzak sistemin belleğinden 
silinir ya da eylemi İptal etmek için Hayır'a tıklayın. Bir program silindiğinde, eğer çalışıyorsa o program 
ayrıca durdurulur.

Eylem Menüsü

PROGRAMLAR LİSTESİ
DÜĞMELER
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Programlama (Devamı)
Panel Programlama Penceresi (Devamı)
Program Düzenleyici Düğmeleri

•  Depolanan veya 
yeni bir programa 
bir adım eklemek 
için kullanın. 
Düğme, bir prog-
ram no. seçtikten 
sonra veya Prog-
ram Görüntüle 
veya Yeni Prog-
ram'a tıkladıktan 
sonra kullanılabilir.

•  Mevcut bir adıma 
bir komut ekle-
mek için kullanın. 
Düğme, Program 
Düzenleyici'de bir 
adım, durum veya 
komut seçildikten 
sonra kullanılabilir.

•  Mevcut bir adımda bir durumu düzenlemek için kullanın. Düğme, Program Düzenleyici'de bir adım içinde bir 
durum seçildikten sonra kullanılabilir.

•  Mevcut bir adımda bir komutu düzenlemek için kullanın. Düğme, Program Düzenleyici'de bir adım içinde bir komut 
seçildikten sonra kullanılabilir.

•  Bir programdan bir adımı silmek için kullanın. Düğme, Program Düzenleyici'de program içinde bir adım seçildikten 
sonra kullanılabilir.

•  Mevcut bir adımdan bir komutu silmek için kullanın. Düğme, Program Düzenleyici'de bir adım içinde bir komut 
seçildikten sonra kullanılabilir.

•  Program düzenleyicide o anda görüntülenmekte olan programı kaydetmeden kapatır. Düğme, Program Düzenle-
yici'de bir program görüntülendiğinde kullanılabilir.

•  Program düzenleyicide o anda görüntülenmekte olan programı uzak sisteme kaydeder. Düğme, Program Düzenle-
yici'de bir program görüntülendiğinde kullanılabilir.

•  Depolanan veya yeni bir programın adımlarını, genelde bilgisayarda C:\camsPrograms\ yolunda bulunan, önce-
den kaydedilen bir .csv program dosyasıyla değiştirir veya oluşturur. Düğme, Program Düzenleyici'de bir program 
görüntülendiğinde kullanılabilir.

•  Program Düzenleyici'de o anda görüntülenmekte olan programı, .csv dosya biçiminde, genellikle bilgisayar 
sabit diskinde C:\camsPrograms\ yoluna kaydeder. Dosyaya otomatik olarak, tarih ve saat tanımlayıcıyla birlikte 
CAMSPROGRAM adı verilir (örnek: CAMSPROGRAM0714-1120.csv). Operatör, bu dosya adını tutabilir veya farklı bir 
dosya adı girebilir. Düğme, Program Düzenleyici'de bir program görüntülendiğinde kullanılabilir.

•  Mevcut program penceresi görünümünü varsayılan yazıcıda yazdırır. Düğme, Program Düzenleyici'de bir program 
görüntülendiğinde kullanılabilir.

Eylem Menüsü

PROGRAM DÜZENLEYİCİ 
DÜĞMELERİ
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Programlama (Devamı)
Panel Programlama Penceresi (Devamı)
Adım Eklemeyle Programlar Oluşturma
1. Çalışan, depolanan veya kullanılmayan bir program no. seçin, ardından Programı Görüntüle veya Yeni Program'a 

tıklayın.

2. Adım Ekle'ye tıklayın, 
ardından Yeni Adım Ekle 
penceresi açılır YA DA Dos-
ya Aç'a tıklayın ve Program 
Aç penceresi görüntülenir.

3. Adım açılır listesinden 
adım 1'i seçin YA DA açı-
lacak program dosyasını 
seçin.

4. Durum açılır listesinden 
bir durum seçin. Duruma 
bağlı olarak, seçilen du-
rum hakkında bilgilerle 
birlikte tamamlanması ge-
reken ek alanlar belirebilir. 
 

5. Komutlar açılır listelerinden, her bir komut satırında bir tane olmak üzere 8 adede kadar farklı komut seçin. 
Komuta bağlı olarak, seçilen komut hakkında bilgilerle birlikte doldurulması gereken ek alanlar belirebilir.

6. Programa başka bir adım ekleyin, vurgulanan bir adım ya da duruma başka bir komut ekleyin, vurgulanan bir 
durum ya da komutu düzenleyin.

7. Program tamamlandığında aşağıdakilerin birini veya daha fazlasını yapın:
 • Programı uzak sisteme kaydetmek için Programı Kaydet'e tıklayın ve programı kapatın.
 • Program dosyasını bilgisayara kaydetmek için Dosyaya kaydet'e tıklayın.
 • Programı uzak bilgisayara kaydetmeden kapatmak için Programı Kapat'a tıklayın.

Dosya Açma ile Programlar Oluşturma
1. Çalışan, depolanan veya kullanılmayan bir program no. seçin, ardından Programı Görüntüle veya Yeni Program'a 

tıklayın.

2. Dosyayı aç'a tıklayın ve Windows dosya açma penceresi görüntülenir.

3. Açılacak dosyayı seçin. Evet'e tıklayarak dosyayı açın ve Program Düzenleyici'de görüntülenen program adımlarını, 
seçilen dosyadaki program adımlarıyla değiştirin YA DA eylemi iptal etmek için Hayır'a tıklayın.

4. Programa başka bir adım ekleyin, vurgulanan bir adım ya da duruma başka bir komut ekleyin, vurgulanan bir 
durum ya da komutu düzenleyin veya bir adım ya da komutu silin.

5. Program tamamlandığında aşağıdakilerin birini veya daha fazlasını yapın:
 • Programı uzak sisteme kaydetmek için Programı Kaydet'e tıklayın ve programı kapatın.
 • Program dosyasını bilgisayara kaydetmek için Dosyaya kaydet'e tıklayın.
 • Programı uzak bilgisayara kaydetmeden kapatmak için Programı Kapat'a tıklayın.

Eylem Menüsü



36   

Ana Pencere
Eylem Menüsü
Günlük İşlemler
BaseStation2-SM Günlük İşlemler Düzenleyici penceresi, yalnızca Pro2 v 8.10 ve üzeri modüllerle kullanılabilir. Diğer 
CAMS ve Pro modüllerine panel menülerinden erişilmelidir. Günlük İşlemler, operatörün haftanın seçilen günleri için 
düzenli ön tanımlı sürelerde makineyi durdurmasını ve başlatmasını sağlar. Günlük İşlemler hakkında ayrıntılı bilgiler 
için, Pro2 Kumanda Paneli Gelişmiş Özellikler Kılavuzu, Parça Numarası 0997553'e (İngilizce) bakın.

Mevcut İşlemler paneli ayarlarını almak ve kontrol paneline Günlük İşlemlerin bir güncellemesini göndermek için 
Eylem'e, ardından Günlük İşlemler'e tıklayın veya Pro2 v 8.10 ve üzeri harita öğesine sağ tıklayıp ardından Günlük 
İşlemler'e tıklayarak Günlük İşlemler penceresini görüntüleyin.

NOT • Günlük İşlemler, makineyi doğrudan Başlatmaz veya Durdurmaz.
• Günlük İşlemler, Başlangıç saatinde START$ programını çalıştırır.
• Günlük İşlemler, Durdurma saatinde STOP$ programını çalıştırır.

Açılır Menü Etkin

VEYA

Mod 1 — Günlük İşlemler Modu
Enerji değeri sözleşme uygunluğu için, kilitleme özellikli bir yük yönetimi kapatma mekanizması sağlar. Günlük İşlemler 
Modunu etkinleştirmek için, Mod 1 (Günlük İşlemler Modu) radyo düğmesine tıklayın.

1. Günlük İşlemleri Açmak için, Günlük İşlemler 
Açık/Kapalı onay kutusuna tıklayın.

2. Başlat kutusu içine tıklayın ve Günlük 
İşlemlerin başlatılması için bir zaman girin.

3. Durdur kutusu içine tıklayın ve Günlük 
İşlemlerin durdurulması için bir zaman girin.

4. Günlük İşlemlerin gerçekleşeceği her bir 
günün yanındaki kutuların içine tıklayın. 
Grafiğin buna uygun şekilde değişeceğini 
fark edeceksiniz.

5. Temizlemek ve Günlük İşlemler ayarını 
yeniden başlatmak için Formu Sıfırla 
düğmesine tıklayın. Adım 2'den 5'e kadar tekrarlayın.

 veya
 Ekranı, panelden ayarlarla yenilemek için Panelden Oku düğmesine tıklayın.
 veya
 Panele bilgi göndermek için Kaydet düğmesine tıklayın.
 veya
 Herhangi bir değişikliği yok saymak ve Ana pencereye dönmek için Çıkış düğmesine tıklayın.
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Günlük İşlemler (Devamı)

Mod 2 — Yük Yönetimi Modu
Kilitleme özelliği olmayan bir yük yönetimi kapatma mekanizması sağlar. Günlük İşlemler Yük Yönetimi Modunu etkin-
leştirmek için, Mod 2 (Yük Yönetimi Modu) radyo düğmesine tıklayın.

1. Günlük İşlemleri Açmak için, Günlük 
İşlemler Açık/Kapalı onay kutusuna 
tıklayın.

2. Günlük İşlemleri etkinleştirmek için, 
Günlük İşlemleri Etkinleştir onay 
kutusuna tıklayın.

3. Başlat kutusu içine tıklayın ve 
Günlük İşlemlerin başlatılması için 
bir zaman girin.

4. Durdur kutusu içine tıklayın ve 
Günlük İşlemlerin durdurulması için 
bir zaman girin.

5. Günlük İşlemlerin gerçekleşeceği her bir günün yanındaki kutuların içine tıklayın. Grafiğin buna uygun şekilde 
değişeceğini fark edeceksiniz.

6. Temizlemek ve Günlük İşlemler ayarını yeniden başlatmak için Formu Sıfırla düğmesine tıklayın. 

 Adım 3'den 6'ya kadar tekrarlayın.
 veya
 Ekranı, panelden ayarlarla yenilemek için Panelden Oku düğmesine tıklayın.
 veya
 Panele bilgi göndermek için Kaydet düğmesine tıklayın.
 veya
 Herhangi bir değişikliği yok saymak ve Ana pencereye dönmek için Çıkış düğmesine tıklayın.

Eylem Menüsü
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Geçmiş
Geçmiş penceresi, bir Pro v7 veya Pro2 v8.0 ve üzeri ya da AutoPilot kontrol panelinde depolanan olay geçmişini görün-
tüler. Kontrol paneli geçmişi, olayın tarih ve saatiyle birlikte kaydedilen makine durum değişikliklerini içerir. Geçmiş, 
virgülle ayrılmış değerler (.csv) dosyasına kaydedilebilir ve Microsoft Excel ile görüntülenebilir.* 

Mevcut haritadan bir Pro v7 veya Pro2 v8.0 ve üzeri ya da AutoPilot kontrol paneli uzak sistemi seçin, ardından Eylem'e 
tıklayın ve sonra açılır menüde Geçmiş'i seçin ya da Tercihler penceresinde Açılır Menüyü Göster etkinleştirildiğinde, 
seçilen uzak sistem üzerinde veya yakınında görüntülenen Açılır Menüde Geçmiş'e tıklayın.

Geçmiş penceresi açıldığında, Geçmiş Toplamını İncele, o sırada modülde bulunan geçmiş satırı sayısına (maksimum 
50 satır) ayarlanır. 

Kontrol paneli modülünde maksimum sayı olan 50 geçmiş satırı olduğunda, yeni bir olay 1 numaralı geçmiş satırı 
olarak eklenir ve en eski geçmiş satırı atılır.

Eylem Menüsü

VEYA

Açılır Menü Etkin

Bu seçeneğin kullanılması için bilgisayarda Microsoft Excel'in yüklü olması gerekir.*
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Eylem Menüsü

Geçmiş (Devamı)
Geçmişi İnceleme Düğmeleri

•  Geçmişi incele penceresi açıldığında, Geçmiş Toplamını İncele alanına, kontrol paneli modü-
lünde olan toplam geçmiş satırı sayısı doldurulur. Toplamı yenilemek için bu düğmeye 
tıklayın.

•  Seçilen Pro v7, Pro2 v8.0, Pro2 v8.1 veya AutoPilot modülünden numarayla seçilen tek tek 
geçmiş satırlarını görüntülemek için Geçmişi Al'ı kullanın. Görüntülenecek bir geçmiş satırı 
seçmek için ok düğmelerini kullanın, ardından Geçmişi Al'a tıklayın.

•  Seçilen Pro v7, Pro2 v8.0, Pro2 v8.1 veya AutoPilot modülündeki tüm geçmiş satırlarını görün-
tülemek için Tüm Geçmişi Al'ı kullanın. Seçim kutusundaki mevcut satır numarasıyla başlaya-
rak. Tüm Geçmişi Al'a tıklayın.

•  Tüm Geçmiş Alınırken iptal düğmesi etkindir. Tüm Geçmişi Al eylemini iptal etmek için İptal düğmesine 
tıklayın.

•  Geçmişi İncele penceresini varsayılan yazıcıda yazdırır. Yazdır'a tıklayın, ardından eylemi onaylamak için 
Evet'e veya eylemi iptal etmek için Hayır'a tıklayın.

•  Geçmiş satırlarını (başlıksız), .csv dosya biçiminde, genellikle bilgisayar sabit diskinde 
C:\camsReviewReports yoluna kaydeder. Dosyaya otomatik olarak, tarih ve saat tanımlayıcıyla birlikte 
REVIEW HISTORY adı verilir (örnek: REVIEW HISTORY0717-1149.csv). Bu dosya adını tutabilir veya farklı 
bir dosya adı girebilirsiniz.

   Dosya, bir elektronik tablo uygulaması kullanılarak başlıksız şekilde görüntülenebilir.

• Geçmişi İncele penceresini kapatır.




