
GZM-01  Gépüzemóra nyílvántartó rendszer 

 

   

GZM rendszer termelı gépek felügyeletét biztosítja. A termelı berendezések mellé telepített 

adatgyőjtık automatikusan regisztrálják a berendezés mőködési és állásidıit mőszak szerinti 

bontásban. Az állásidıt az adatgyőjtı kezelı szerveinek segítségével a 7 kategória egyikébe 

sorolhatja a gépkezelı. Kijelzıjén az aktuális mőszak adatai leolvashatóak. Az adatgyőjtı 

beállítása, a győjtött adatok kiolvasása csak számítógéppel (GZMWin program) lehetséges. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A GZM-01 adatgyőjtı programvezérelt mikrokontroller által mőködtetett berendezés. Az 

adatgyőjtı program az általa ellenırzött termelı berendezés mőködési- és állásidejét figyeli és 

archiválja. Kétféle bemenıjelet képes feldolgozni:  

  0-20mA-es áramjel 

  kontaktus jel 

A jelbemenetet 10 másodpercenként mintavételezi és ennek függvényében határozza meg a 

gép állapotát (mőködik vagy áll). Az adatgyőjtı a gép mőködési állapotának rögzítésekor egy 

beprogramozott áthidalási idıt is figyelembe vesz (2-5 perc). Ha a beprogramozott idıtartam 

alatt újabb mőködést érzékel akkor azt folyamatos mőködésként regisztrálja. Az állásidıt a 



gépkezelı az elılapi nyomógombok segítségével nevesítheti. Ha az állásidı nem kap 

kategóriát, akkor 'nem termel' idıkategóriába sorolja az adatgyőjtı. 

A különbözı idıkategóriák adatait a GZM-01 mőszakonként tartja nyílván. Maximum 3 

mőszakot lehet beállítani, külön vezérelhetı hogy hétvégén (szombat és vasárnap) van-e 

termelés. A termelésmentes idıszakokban az adatgyőjtı nem számlál és rögzít adatot. A 

berendezés által kezelt számlálók: 

• mőszak termel  

• mőszak nem termel  

• mőszak karbantartás  

• mőszak takarítás  

• mőszak géphiba  

• mőszak ebéd  

• mőszak WC  

• mőszak szünet  

• mőszak egyéb  

• teljes termel  

• teljes nem termel  

Az adatokat egy nem felejtı FLASH tárolóba írja, folyamatos 3 mőszakos termelés mellett 10 

év adatait képes megırizni. 

A rendszer egy vagy több GZM adatgyőjtıbıl és a GZMWin programból áll. 

 

 



A GZMWin program fıbb szolgáltatásai: 

• GZM-01 adatgyőjtı(k) mőködési paramétereinek lekérdezése és beállítása  

• az üzemóra számlálók pillanatnyi állásának kijelzése (monitor)  

• tárolt adatok kiolvasása  

• müszak adatok megjelenítése, nyomtatása  

• müszak adatok grafikus megjelenítése, nyomtatása  

• napi adatok megjelenítése, nyomtatása  

• napi adatok grafikus megjelenítése, nyomtatása  

• heti adatok grafikus megjelenítése, nyomtatása  

• havi adatok megjelenítése, nyomtatása  

• havi adatok grafikus megjelenítése, nyomtatása  

Az adatokat a program a világszabványnak tekinthetı dBase formátumban tárolja. Ennek 

köszönhetıen az adatokat az Excel program is képes kezelni. 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

Fejlesztıiroda: 1074 Budapest, Dohány u. 58-62. fe. 10/a
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