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Rys. 4. Panel dotykowy 

 

Tylna strona Vibstand’a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz 

bezpieczniki. 

 

Rys. 5. Widok tylnej strony Vibstand 2 

 

Panel w części napędowej zawiera gniazdo zasilające, gniazdo łączeniowe modułów oraz gniazdo USB 
zdalnego sterowania. Ponadto w panelu tym znajdują się bezpieczniki główne, oraz bezpieczniki szyny 

zasilającej falownik hamujący.  
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Rys. 6. Panel tylny części napędowej 

 

Panel części hamującej zawiera gniazdo łączeniowe modułów. 

 

Rys. 7. Panel tylny części hamującej 
 

Aby urządzenie pracowało poprawnie należy połączyć obydwie części dostarczonym kablem. W 

przeciwnym wypadku uruchomienie urządzenie nie będzie możliwe. Po połączeniu obydwu części należy 
podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej. 

 

3.3 Przyłącza elektryczne 

Przyłącza elektryczne zostały zlokalizowane w części napędzającej i hamującej stanowiska. Widok panelu 

przyłączy elektrycznych znajduje się w części 1.2 obsługa i eksploatacja. Stanowisko można uruchomić 

tylko kiedy jest zasilane z gniazda 230V (gniazdo G01) oraz gniazdo łączenia modułów Z01 oraz Z02 są 

połączone. 
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3.4 Praca manualna 

3.4.1 Uruchomienie 

Po uruchomieniu stanowiska zostaje wyświetlony ekran pracy oraz ustawień. 

 

 

Rys. 8. Widok ekranu ustawień 

 

Podobnie jak każdy inny ekran jest on podzielony na dwa główne obszary: 

 obszar stanu – prawa część ekranu – zawiera informację o aktualnym stanie urządzenia, 
możliwość uruchomienia/zatrzymania stanowiska oraz przełączenia w tryb pracy zdalnej 

 obszar menu – znajduje się w lewej części ekranu – pozwala zmieniać wyświetlane ekrany 
 

Podstawowym ekranem sterującym stanowiskiem jest ekran ustawień, uruchamiany po załączeniu  

 

stanowiska lub klawiszem                  znajdującym się w lewej części panelu operatorskiego.  

 

Ekran zawiera elementy istotne z punktu widzenia operatora. Zmiana stanu poszczególnych elementów 

są sygnalizowana zmianą koloru. W ogólności kolor czerwony oznacza zatrzymanie urządzenia lub 

nieprawidłowy, kolor zielony oznacza załączenie lub stan poprawny. Stan przejściowy jest sygnalizowany 

kolorem niebieskim, brak aktywności oznacza kolor szary. 
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Uruchomienie stanowiska jest możliwe tylko na tym ekranie, przełączenie się na dowolny inny ekran 

nie powoduje zatrzymanie stanowiska. 

3.4.2 Zadawanie prędkości oraz obciążenia 

Na panelu głównym ustawień widnieją dwa suwaki służące do zadawania prędkości silnika 

napędowego oraz obciążenia, które jest zadawanie silnikiem hamującym. Domyślnie po uruchomienia 

stanowiska prędkość jest ustawiona na 1000 RPM a moment na 0%. Sterowanie prędkością obrotową 

jest w zakresie od 1000 do 3000 RPM, natomiast moment jest zadawany procentowo, od 0 do 100%.  

 

 

Rys. 9. Widok suwaków do zadawania prędkości 

 

Generowanie obciążenia silnikiem hamującym następuje wyłącznie kiedy silnik napędowy jest 

uruchomiony. Podczas pracy maszyny można wyłączyć obciążenie. W tym przypadku należy ustawić 

moment na 0 %. Ponowne zadanie obciążenia następuje w momencie ustawienia momentu na min 1%. 

Ustawienie tych dwóch parametrów można dokonać w następujący sposób. Po dotknięciu wartości 

numerycznej pojawia się okno (rys. 7.6-4) umożliwiające wpisanie dowolnej wartości z zakresu. 

 

 

 

 
 

Rys. 10. Widok okna zadawania prędkości, momentu 
 

Można użyć suwaka  do ręcznego ustawienia 
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parametrów. Można również użyć strzałek aby obniżyć parametry lub je podwyższyć   
 
Wartość zostanie w tym przypadku zmienione o jedną jednostkę. 
 

3.4.3 Okno Status  

W oknie „STATUS”  (rys 7.6.1-1)  znajdują się parametry pracy jednostki napędowej oraz 

  

hamującej. Można przejść do tego okna poprzez naciśniecie przycisku . W tym 

oknie widoczne są takie parametry jak : prędkość, częstotliwość, prąd, moment oraz moc. 

 

 

Rys. 11. Widok okna status z aktualnymi wartościami pracy maszyny 

3.5 Sterowanie za pomocą interfejsu komunikacyjnego 

Możliwe jest sterowanie urządzaniem za pomocą protokołu komunikacyjnego Modbus. Aby było 

możliwe sterowanie zdalne za pomocą zewnętrznego urządzenia należy na panelu nacisnąć 

 

Przycisk . Uruchomienie zdalnego sterowania możliwe jest jedynie kiedy stanowisko jest 

zatrzymane.  Po uruchomieniu trybu zdalnego sterowanie zostaje zablokowany główny przycisk 

sterowania (rys 5.6.4-1) 
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Rys. 12. Widok okna zdalnego sterowania 

 
Możliwość sterowania z suwaków nie jest w tym przypadku możliwe.  
 
Aby wrócić do sterowania panelowego należy nacisnąć przycisk .  
 
 
 
Ustawienia Portu : 
 
ID: 1 
Liczba bitów na sekundę : 19 200 
Bity danych: 8 
Parzystość: brak 
Bity stopu: 1 
Sterowanie przepływem: Brak 
 
Aby było możliwe sterowanie z urządzenia zewnętrznego należy się podłączyć kablem USB/AB do 
gniazda sterowania zewnętrznego Z10. 
 
Zmiana parametrów odbywa się przy pomocy protokołu Modbus. W tabeli 4 znajduje się wykaz 
rejestrów sterujących oraz informacyjnych 
 

Tabela 4. Wykaz rejestrów seterujących 

Nazwa parametru 
Adres 

modbus 

Zakres 

wartość 

Zakres 

wielkości 

Zwracana wartość 

Uruchomienie/zatrzymanie stanowiska 4x01001 1=stop / 2=start -1 = ok / -2 = non ok 

Ustawienie prędkości 4x01002 1000-3000 1000-3000 rpm -1 = ok / -2 = non ok 
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Ustawienie momentu 4x01003 0-100 0-100% -1 = ok / -2 = non ok 

Jednostka napędowa 

Prędkość 4x00103 1 = 1rpm  

Częstotliwość 4x00104 1 = 0.1 Hz  

Prąd 4x00105 1 = 0.1 A  

Moment 4x00106 1 = 0.1 %  

Moc 4x00107 1= 0.1 kW  

Jednostka hamująca 

Prędkość 4x00203 1 = 1rpm  

Częstotliwość 4x00204 1 = 0.1 Hz  

Prąd 4x00205 1 = 0.1 A  

Moment 4x00206 1 = 0.1 %  

Moc 4x00207 1= 0.1 kW  

 

3.6 Bezpieczenstwo 

3.6.1 Wyłącznik bezpieczeństwa lokalny 

Stanowisko zostało wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa (tzw. grzyb bezpieczeństwa) 

zlokalizowany na panelu bocznym części napędzającej. Wciśnięcie wyłącznika w czasie postoju 

stanowiska powoduje brak możliwości jego uruchomienia. Wciśnięcie wyłącznika bezpieczeństwa w 

czasie pracy powoduje: 

 zatrzymanie napędu części napędzającej oraz hamującej, 

 zdjęcie zasilania falowników, 

 zdjęcie zasilania silników, 

 wyłączenie panelu HMI oraz reset jego ustawień. 
 

Aby ponownie uruchomić stanowisko należy wyłączyć wyłącznik poprzez przekręcenie grzyba.  



IP2012 061572  Opracowanie nowatorskich narzędzi analizy sygnałów wibroakustycznych generowanych 

przez maszyny wirnikowe pracujące w ekstremalnie zmiennych warunkach operacyjnych 

 

Urbanek J., Jabłoński A., Barszcz T., Zakup i kompletacja stanowiska badawczego 
 

20 

3.6.2 Szczególne środki ostrożności 

a) Informacje opatrzone takim znakiem mają szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa obsługi i 

eksploatacji stanowiska 

b) W celu zapewnienia szybkiej i prawidłowej obsługi oraz eksploatacji stanowiska opisanego w 

niniejszej dokumentacji, bezwzględnie wymagane jest stosowanie się do zaleceń w niej 

zawartych 

c) Ze względu na występowanie elementów ruchomych należy zachować szczególną ostrożność 

podczas pracy stanowiska. 

d) Zabrania się uruchamiania stanowiska ze zdjętą osłoną, zdejmowania osłony podczas pracy 

urządzenia i dotykania elementów będących w ruchu. Nie dostosowanie się do niniejszego 

ostrzeżenia może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią 

e) W stanowisku występują napięcia niebezpieczne dla życia. Kabel zasilający należy dołączać 

wyłącznie do gniazda z bolcem uziemiającym. Przed zdjęciem którejkolwiek obudowy lub osłony 

należy wyłączyć urządzenie i odłączyć kabel zasilający od sieci elektrycznej. Nie należy 

uruchamiać stanowiska w przypadku widocznych przecięć, przetarć lub uszkodzeń kabla 

zasilającego lub kabla łączącego części stanowiska 

f) Grozi poparzeniem, napędy mogą osiągnąć temperaturę 140ºC 

g) Przed rozpoczęciem podłączania urządzenia do sieci należy sprawdzić stan kabli. W przypadku 

wykrycia uszkodzeń skontaktować się z serwisem. Użycie uszkodzonych kabli grozi porażeniem 

prądem elektrycznym 

h) Eksploatację stanowiska należy powierzyć osobom specjalnie do tego celu przeszkolonym.  

i) EC Systems nie bierze żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie urządzenia w części lub w 

całości, a także innych współpracujących urządzeń, na skutek niewłaściwego użytkowania, 

niestosowania zaleceń opisanych w niniejszej instrukcji lub obsługi i eksploatacji stanowiska 

przez osoby do tego nie powołane lub nie przeszkolone 

j) Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy stanowiska. 

k) Zabrania się używania otwartego ognia w pomieszczeniu, którym znajduje się stanowisko lub 

innych materiałów i urządzeń mogących spowodować zapłon 

l) Przed zdjęciem którejkolwiek obudowy odłączyć kabel zasilający od sieci elektrycznej 

m) Nawet po wyłączeniu stanowiska istnieje możliwość występowania nadciśnienia w instalacji 

paliwowej stanowiska 

n) Przy wykonywaniu czynności manipulacyjnych przy instalacji paliwowej należy używać odzież i 

okulary ochronne 

o) Stanowisko należy eksploatować w pomieszczeniu o sprawnej wentylacji. Zalecane jest 

stosowanie wymuszonego obiegu wentylacji części hydraulicznej stanowiska Zabrania się 

otwierania zaworów trójdrogowych (ręcznych) w czasie pracy stanowiska. Zawory ręczne 

przeznaczone są wyłącznie do spustu paliwa z instalacji stanowiska 
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APPENDIX  A – Formularz oferty 
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APPENDIX  B – Faktura VAT 
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APPENDIX  C – Umowa 
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APPENDIX  D – Protokół przekazania 

 
 


