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Copyright  2016, ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. 
Πρώτη έκδοση στα Ελληνικά. Απρίλιος 2016. 
Δεν επιτρέπεται η έκδοση, φώτο-αντιγραφή και η με οποιονδήποτε τρόπο ανάκτηση ή αναπαραγωγή, 
μέρους ή όλου αυτού του εγχειριδίου, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρίας Σύμμετρον. 
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο πιστεύουμε ότι είναι σωστές και ακριβείς, ωστόσο δεν 
ευθυνόμαστε για τη χρήση τους.  

 

Οι λέξεις Symmetron , Σύμμετρον , Stylitis  ,Στυλίτης , Opton  είναι εμπορικά σήματα της εταιρίας 
Σύμμετρον. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους ιδιοκτήτες τους. 
 
 
Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ KAI ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: 
1. Προϊόντα αλλαγμένα ή επισκευασμένα από ξένο προσωπικό, εκτός αν αυτό έγινε σύμφωνα με γραπτές 
οδηγίες της Σύμμετρον. 
2. Προϊόντα κακομεταχειρισμένα, παραμελημένα, περίπτωση ατυχήματος, κακής εγκατάστασης, ή 
απευθείας πτώση κεραυνού.  

 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, Ή ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ. 

 
 
 
ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΤΗΛ: 210-603-4002 FAX: 210-6034003 

e-mail: info@symmetron.gr 

Internet: http://www.symmetron.gr/ 

Ελληνικό προϊόν. 

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
 

Σύμβολο Ερμηνεία 

 

Για αποφυγή τραυματισμού του ή ζημιάς στο όργανο, ο 

χειριστής πρέπει να συμβουλευτεί το εγχειρίδιο 

λειτουργίας.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  

Να δοθεί προσοχή σε μια διαδικασία, μέθοδο ή 

κατάσταση έτσι, ώστε να μην προκληθεί βλάβη στο 

όργανο. 

 

  

mailto:info@symmetron.gr?subject=Πληροφορίες
http://www.symmetron.gr/
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Παρακαλούμε να διαβάσετε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας που ακολουθούν πριν θέσετε σε λειτουργία το 

όργανο ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε προσωπικό τραυματισμό ή ζημιά του οργάνου και άλλων 

συσκευών συνδεδεμένων με αυτό. 

Χρησιμοποιείστε το Κατάλληλο Καλώδιο Τροφοδοσίας. Το μόνο κατάλληλο καλώδιο τροφοδοσίας είναι 

αυτό που σχεδιάστηκε για το όργανο και είναι πιστοποιημένο για χρήση στην χώρα σας.  

Γειώστε το όργανο. Το όργανο γειώνεται μέσω του σύρματος γείωσης προστασίας του καλωδίου 

τροφοδοσίας. Για αποφυγή ηλεκτροπληξίας πρέπει να συνδέσετε τον ακροδέκτη γείωσης  του καλωδίου 

τροφοδοσίας με την γείωση πριν συνδέσετε άλλες εισόδους ή εξόδους.  

Συνδέστε τα Καλώδια Σωστά. Μην συνδέσετε τις εισόδους Μετασχηματιστών Έντασης σε υψηλή τάση. Οι 

είσοδοι Μετασχηματιστών Έντασης μπορούν να συνδεθούν μόνον με τους Μετασχηματιστές που 

προδιαγράφονται.  

Μην υπερβαίνετε τα όρια των ακροδεκτών. Για αποφυγή ανάφλεξης ή ηλεκτροπληξίας λάβετε υπόψη τα 

όρια του οργάνου και συμβουλευθείτε τα εγχειρίδια για πληροφορίες πριν συνδέσετε το όργανο.  

Προστατέψτε από Υπερτάσεις. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση είναι προστατευμένη από υπερτάσεις 

(όπως αυτές που προκαλούνται από κεραυνούς). Διαφορετικά ο χειριστής διατρέχει κίνδυνο 

ηλεκτροπληξίας.  

Μην θέσετε σε Λειτουργία Χωρίς τα Καλύμματα. Μην λειτουργείτε το όργανο χωρίς καλύμματα και 

πρόσοψη.  

Χρησιμοποιήστε την Κατάλληλη Ασφάλεια . Η προδιαγραφή της ασφάλειας είναι  1A αργής τήξης.  

Αποφύγετε την έκθεση σε σύρματα ή κυκλώματα. Μην αγγίζετε εκτεθειμένα εξαρτήματα κα επαφές όταν 

το όργανο είναι υπό τάση. 

Μην ενεργοποιήσετε το όργανο αν υποπτεύεστε Βλάβη. Αν υποπτεύεστε ζημία του οργάνου αφήστε την 

Σύμμετρον να το επιθεωρήσει πριν το λειτουργήσετε. Οποιαδήποτε συντήρηση, ρύθμιση ή αντικατάσταση, 

ειδικά σε κυκλώματα ή παρελκόμενα, πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό  της Σύμμετρον.  

Διατηρήστε Καλό Αερισμό. Ανεπαρκής αερισμός μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της εσωτερικής 

θερμοκρασίας και βλάβη του οργάνου.  

Μην θέσετε σε λειτουργία με το κάλυμμα ανοικτό σε Υγρές Συνθήκες. Σε υγρό περιβάλλον, για να 

αποφύγετε εσωτερικό βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία κλείστε το κάλυμμα.  

Μην θέσετε σε λειτουργία σε Εκρηκτική Ατμόσφαιρα. Για αποφυγή ζημιάς του οργάνου ή προσωπικό 

τραυματισμό, μην λειτουργείτε το όργανο σε εκρηκτική ατμόσφαιρα.  

Σωστή Χρήση Μπαταρίας. Για αποφυγή έκρηξης, η εσωτερική μπαταρία δεν πρέπει να εκτεθεί σε υψηλή 

θερμοκρασία ή να έρθει σε επαφή με φωτιά. Κρατήστε την μακριά από παιδιά. Χρησιμοποιήστε μόνο την 

προδιαγεγραμμένη μπαταρία.  

Ασφάλεια μεταφοράς. Παρακαλούμε χειριστείτε τις μεταφορές με προσοχή για να μην προκληθεί ζημιά σε 

πρίζες και άλλα εξαρτήματα.   
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1. Εισαγωγή 
 
Ο Stylitis-Power είναι ένα εξελιγμένο φορητό καταγραφικό για την καταγραφή και διαχείριση των 

καταναλώσεων ηλεκτρική ενέργειας. Διαθέτει μερικά μοναδικά χαρακτηριστικά: 

- Μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα στον ηλεκτρικό πίνακα, χωρίς διακοπή της λειτουργίας του, χάρις 
στους Μετασχηματιστές Έντασης τύπου κλιπ.  

- Καταγράφει τάση, ρεύμα συχνότητα, ισχύ ενέργεια και συντελεστή ισχύος σε έως 10x τριφασικές 
γραμμές (συν ουδέτερο) ταυτόχρονα. 

- Καταγράφει έως 2 εξωτερικές θερμοκρασίες με τους προαιρετικούς αισθητήρες PT100 RTD. 

- Με δειγματοληψία από 0,5 δευτ. έως 1 ώρα, μπορεί να συλλάβει στιγμιαία φαινόμενα και 
μεταβατικά. 

- Επικοινωνία μέσω Ethernet, GPRS, microSD card και RS-232/USB. 

- Δυνατότητα απομακρυσμένης επικοινωνίας με το καταγραφικό από οπουδήποτε. 

- Προστασία IP65. 

- Αναλυτικό λογισμικό λειτουργίας: Opton 4. 
 
 

Για επιπλέον πληροφορίες παρακαλούμε να αναφερθείτε στο Stylitis-Power Εγχειρίδιο Λειτουργίας. 

  

http://symmetron.gr/en_products_sub_pageslist.php?showmaster=1&products_tb_id=216&cat1=9&cat2=
http://symmetron.gr/en_products_sub_pageslist.php?showmaster=1&products_tb_id=273&cat1=12&cat2=
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2. Φυσική Περιγραφή 
 

2.1 Πρόσοψη 

  

 

Ασφάλεια. Ανοίγει με 

κατσαβίδι ή κέρμα. 

Οθόνη αφής LCD.  

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

Αφαιρούμενη κάρτα 

μSD. 2GB μέγιστο. 

Αν έχει επιλεχθεί INTERNAL GSM/GPRS MODEM (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), η 
ένδειξη δείχνει την κατάσταση του μόντεμ: 
1. Αναβοσβήνει γρήγορα: Αναζήτηση δικτύου. 
2. Αναβοσβήνει γρήγορα: Σε αναμονή. 
3. Σταθερά αναμμένο: Σύνδεση μέσω κλήσης GSM. 
 

Ρελαί Διαφυγής 

Έντασης. 

Διακόπτης παροχής ισχύος (Ανοικτός σε μεσαία θέση). 

 INTERNAL: Η ισχύς λειτουργίας παρέχεται από την σύνδεση 
μέτρησης τάσης L1. 

 EXTERNAL: Η ισχύς λειτουργίας παρέχεται από την πίσω 

υποδοχή καλωδίου τροφοδοσίας. ΠΡΟΣΟΧΗ Πρέπει να 

χρησιμοποιείται όταν η τάση μέτρησης υπερβαίνει τα 264V.  
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2.2 Πίσω πλευρά 

 

 

 

 

 

 

2.3 Αριστερή πλευρά 

 

 

 

 

 

 

2.4 Δεξιά πλευρά 

 

 

 

 

 

 

2.5 Κάρτα SIM 

 

  

 

Πρίζες σύνδεσης  Μετα-

σχηματιστών Έντασης. 

Κανάλια 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

ΠΡΟΣΟΧΗ  

Σύνδεση με Μ/Σ  Έντασης 

εξόδου τάσης μόνον. 

 

 

Πρίζα μέτρησης τάσης.  

Χρησιμοποιήστε το 

παρεχόμενο καλώδιο. 

Πρίζες σύνδεσης  Μετα-

σχηματιστών Έντασης. 

Κανάλια 7, 8, 9, 10. 

ΠΡΟΣΟΧΗ  

Σύνδεση με Μ/Σ  Έντασης 

εξόδου τάσης μόνον. 

 

Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM  του 

μόντεμ ξεβιδώστε τις 4 βίδες σηκώστε  

την πρόσοψη. Ανοίξτε το κάλυμμα της 

βάσης SIM σύροντάς το προς την 

κατεύθυνση του βέλους. 

ΠΡΟΣΟΧΗ  Πάντοτε να απενεργοποιείτε 

το μόντεμ πριν την τοποθέτηση της SIM. 

 

Είσοδος αισθητήρων  

θερμοκρασίας  

(RTD PT100) 

Πρίζα Τοπικής Θύρας 

επικοινωνίας 

Πρίζα Ethernet  (LAN) 

Πρίζα κεραίας μόντεμ 

(SMA-F) 

Υποδοχή εξωτερικής τρο-

φοδοσίας. Για χρήση με 

το παρεχόμενο  καλώδιο. 
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3. Αποθήκευση δεδομένων 
 

Τα δεδομένα αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη Flash και στην κάρτα uSD (αν υπάρχει). 

 Το καταγραφικό αποθηκεύει τα δεδομένα συμπιεσμένα σε δυαδική μορφή. Το λογισμικό Opton 

αποσυμπιέζει τα δεδομένα σε μορφή αναγνώσιμη (κειμένου ASCII). 

 Το μέγιστο μέγεθος ενός αρχείου δεδομένων είναι 4 Mbytes. 

 Όταν ο χρήστης ξεκινά την καταγραφή (Acquisition ON) ανοίγει ένα νέο αρχείο. 

 Όταν ο χρήστης σταματά την καταγραφή (Acquisition OFF) κλείνει το τρέχον αρχείο. 

 Για να χειριστείτε την καταγραφή (Acquisition) πατήστε Change στην αρχική οθόνη. 

Η εσωτερική μνήμη Flash: 

 Δεν αφαιρείται. 

 Έχει μέγεθος 4 Mbytes. 

 Είναι κυκλική, δηλ. τα παλιότερα δεδομένα αντικαθίστανται με νεώτερα. 

 Ο μέγιστος αριθμός αρχείων είναι 4000. 

 Διατηρεί μόνον αρίθμηση αρχείων και όχι κατάλογο. 

Η αφαιρούμενη κάρτα uSD: 

 Έχει μέγεθος έως 2 GBytes 

 Δεν είναι κυκλική, δηλ. σταματάει η καταγραφή όταν η κάρτα γεμίσει. 

 Ο μέγιστος αριθμός αρχείων είναι 65000. 

 Διατηρεί αρίθμηση αρχείων και κατάλογο με μεγέθη και ημερομηνίες. 

 Πρέπει να τοποθετείται και να αφαιρείται μόνον όταν η καταγραφή είναι σταματημένη (Acquisition 

OFF). 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το καταγραφικό δέχεται κάρτες μνήμης έως 2GBytes. Για να σβήσετε την κάρτα χρησιμοποιήστε 

το λογισμικό Opton4 (βλ. 10.3). Μπορείτε επίσης να σβήσετε την κάρτααπό την οθόνη LCD (βλ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Β).  
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4. Μέθοδοι Επικοινωνίας 
 
Υπάρχουν αρκετές επιλογές επικοινωνίας. Για την ρύθμισή τους συνιστάται η αρχική επικοινωνία με το 
καταγραφικό να γίνει μέσω της Τοπικής θύρας ή της θύρας Ethernet. 
  
4.1. Σύνδεση μέσω της ΤΟΠΙΚΗΣ ΘΥΡΑΣ 

 
Η Τοπική Θύρα είναι ενεργή όταν το Εσωτερικό Μόντεμ είναι απενεργοποιημένο και αντίστροφα.  

Στην αρχική οθόνη πατήστε Setup | Modem. Internal σημαίνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. 
External σημαίνει ότι η Τοπική Θύρα είναι ενεργοποιημένη. Για αλλαγή πατήστε το Int/Ext. 
 
4.1.1 Επικοινωνία μέσω USB  

 Το προαιρετικό καλώδιο USB έχει ένα άκρο τερματισμένο σε βύσμα τύπου bayonet IP67. 
Συνδέεται στην Τοπική Θύρα (στρογγυλή πρίζα 6 επαφών) στην πίσω πλευρά του 
καταγραφικού.  

 Το άλλο άκρο είναι ένα τυπικό βύσμα USB κατάλληλο για σύνδεση με USB Host, όπως ένα 
PC. 

 Ο οδηγός USB για την εγκατάσταση περιέχεται στο συνοδευτικό CD. 
 
4.1.2 Σειριακή Επικοινωνία 

 Το προαιρετικό καλώδιο RS-232 έχει ένα άκρο τερματισμένο σε βύσμα τύπου bayonet IP67. 
Συνδέεται στην Τοπική Θύρα (στρογγυλή πρίζα 6 επαφών) στην πίσω.   

 Το άλλο άκρο είναι ένα τυπικό βύσμα DB9M (Αρσενικό): Καρφί 2 Λήψη, Καρφί 3 Εκπομπή 
και Καρφί 5 Γη. 

 Για σύνδεση με PC χρησιμοποιείστε καλώδιο ή μετατροπέα τύπου Null Modem. 

 Η ρυθμίσεις επικοινωνίας είναι 115200 baud, 8 data bits, 1 stop bit και No parity bit.  
 
 
4.2. Σύνδεση μέσω ΘΥΡΑΣ ETHERNET 

 
Η θύρα Ethernet είναι τυπική 10/100 και είναι πάντοτε ενεργή. 
Συνδέστε το καταγραφικό με το LAN μέσω απλού καλωδίου Ethernet. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ για ρυθμίσεις του τμήματος Ethernet.  
 
 
4.3. Σύνδεση μέσω ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΜ 

 
Το Εσωτερικό Μόντεμ είναι ενεργό όταν η Τοπική Θύρα είναι απενεργοποιημένη και αντίστροφα.  

Στην αρχική οθόνη πατήστε Setup | Modem. Internal σημαίνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. 
External σημαίνει ότι η Τοπική Θύρα είναι ενεργοποιημένη. Για αλλαγή πατήστε το πλήκτρο Int/Ext. 
 
Το Μόντεμ επιτρέπει την απομακρυσμένη επικοινωνία με το καταγραφικό μέσω σύνδεσης GPRS ή GSM. 
Χρησιμοποιείστε την κατάλληλη κάρτα SIM για σύνδεση Data ή GPRS. 

 NOTE: For more information on other Communication methods, see the ‘GPRS connection with Stylitis 
data loggers’ chapter in Opton4 Help.  
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5. Το λογισμικό Opton 
 
Εγκαταστήστε  (με δικαιώματα Διαχειριστή) το λογισμικό Opton 4 στον υπολογιστή σας. 
 

Εκτελέστε στο λογισμικό. Το λογισμικό θα ζητήσει να δημιουργήσει ένα νέο Φάκελο Σταθμού. 

Επιτρέψτε και δημιουργήστε τον φάκελο σε μια βολική θέση (συνιστάται η θέση ‘Τα Έγγραφά μου’).  

Στο κουτί Μοντέλο επιλέξτε S-200 και ΟΚ. 

 

Στην καρτέλα Σταθμοί, κάντε διπλό κλικ στον φάκελο που δημιουργήσατε για να ανοίξει. 

Θα ανοίξει μια καρτέλα με το όνομα του σταθμού που θα ‘στεγάσει’ όλες τις πληροφορίες και  τα 

δεδομένα σχετικά με αυτό το καταγραφικό.  

Στο μέσον ψηλά βρίσκεται η μπάρα Εργασίες από όπου μπορείτε να ξεκινήσετε τις βασικές λειτουργίες.  
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6. Επικοινωνία μεταξύ υπολογιστή και καταγραφικού 
 

Ετοιμάστε μια φυσική σύνδεση όπως περιγράφτηκε στα 3.1 ή 3.2 προηγουμένως. 

Στην μπάρα Εργασίες, πατήστε Εκκίνηση επικοινωνίας με το καταγραφικό (βλ. 4.2). 

 Αν η επικοινωνία είναι μέσω της ΤΟΠΙΚΗΣ ΘΥΡΑΣ επιλέξτε όπως στην παρακάτω εικόνα και πατήστε 

ΟΚ. 
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 Αν η επικοινωνία είναι μέσω της ΘΥΡΑΣ ETHERNET επιλέξτε όπως στην παρακάτω εικόνα και 

πατήστε ΟΚ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το καταγραφικό σας θα πρέπει να φαίνεται στο κουτί LAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Το Opton θα επικοινωνήσει με το καταγραφικό σας και το πλήκτρο του Βοηθού Σύνδεσης 

θα πρέπει να πρασινίσει. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ξεκινάτε και να τερματίζετε την επικοινωνία πατώντας το τετράγωνο πλήκτρο του 

Βοηθού Σύνδεσης. 
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7. Προγραμματισμός μετρήσεων 

 

7.1. Στην μπάρα Εργασίες, πατήστε Διάβασμα ρυθμίσεων καταγραφικού (βλ.  4.2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Ρυθμίστε το διάστημα καταγραφής μέσου όρου. 
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7.3. Για κάθε ομάδα καναλιών πληκτρολογήστε μια περιγραφή (π.χ. Ισόγειο, 1ος  Όροφος, κλπ.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Για κάθε ομάδα καναλιών ρυθμίστε τον τύπο και την κλίμακα του Μ/Σ Έντασης. Επιλέξτε ‘Not Used’ 
για τα κανάλια που δεν χρησιμοποιούνται. 
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7.5. Για κάθε ομάδα εισόδων καναλιών επιλέξτε την μέθοδο σύνδεσης των Μ/Σ  Έντασης. Οι επιλογές 
είναι:  

a. L1, L2, L3, N  Τριφασική σύνδεση με 4 Μ/Σ  Έντασης. Το ρεύμα Ουδετέρου καταγράφεται 

(Σύνδεση Αστέρα). 

b. L1, L2, L3 [N Computed]     Τριφασική σύνδεση με 3 Μ/Σ Έντασης. Το ρεύμα Ουδετέρου 

υπολογίζεται από τα ρεύματα των 3 φάσεων και καταγράφεται (Σύνδεση Αστέρα). 

c. L1, L2, L3   Τριφασική σύνδεση με 3 Μ/Σ  Έντασης. Το ρεύμα Ουδετέρου δεν 

καταγράφεται (Σύνδεση Τρίγωνο). 

d. L1, L2 [L3 Computed]  Τριφασική σύνδεση με 2 Μ/Σ  Έντασης. Η Τρίτη φάση 

υπολογίζεται. Το ρεύμα Ουδετέρου δεν καταγράφεται (Σύνδεση Τρίγωνο). 

e. L1 Μονοφασική σύνδεση με 1 Μ/Σ  Έντασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6. Στην μπάρα Εργασίες, πατήστε Εφαρμογή ρυθμίσεων και έναρξη καταγραφής (βλ.  4.2).Το 
καταγραφικό θα ξεκινήσει την καταγραφή των μετρήσεων. Το πλήκτρο Καταγραφή θα πρέπει να 
δείχνει Καταγραφή: ON. 
 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατώντας το πλήκτρο της Καταγραφής μπορείτε να αλλάζετε την κατάσταση ON/OFF.   



16 
[S-UGG-S200-001]  STYLITIS-POWER ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

8. Καλωδίωση Τάσης και Μ/Σ Έντασης 
 
8.1 Το όργανο παραδίδεται με ένα σετ καλωδίων μέτρησης τάσης όμοιο με αυτό στην παρακάτω 
φωτογραφία. 
 
Οι μπανάνες μπορούν να συνδεθούν στον ηλεκτρικό πίνακα με τα παρεχόμενα κροκοδειλάκια. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η χρωματική κωδικοποίηση είναι συμβατή με το Ευρωπαϊκό πρότυπο: 

 L1 είναι Καφέ 

 L2 είναι Μαύρο 

 L3 είναι Γκρί 

 Ν (Ουδέτερος) είναι Μπλέ 

 Γή είναι Πράσινο-Κίτρινο 

 

8.2 Οι Μ/Σ  Έντασης συνδέονται 3 ή 4 ανά 1 βύσμα. 
 
 

 Οι είσοδοι των Μ/Σ Έντασης μπορούν να συνδεθούν μόνον με Μ/Σ Έντασης εξόδου τάσης.  

 

 

Για πληροφορίες καλωδίωσης δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.  
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9 Παρακολούθηση 
 

Μπορείτε να βλέπετε τις μετρήσεις και την κατάσταση του οργάνου σε πραγματικό χρόνο. 

 

9.1. Για να ελέγξετε τις στιγμιαίες μετρήσεις: 
Στην καρτέλα Πραγμ. Χρόνος, ανοίξτε την μπάρα Data και πατήστε Ανάγνωση δεδομένων 

Καναλιών. 

 

Stylitis-200 Logger Data.  

On: 3/1/2016 13:31:30 

------------------------------------------------------- 

      |     L1    |     L2    |     L3    |     N     | 

------------------------------------------------------- 

Volt  |    235.870|    234.371|    229.598|      0.430| 

------------------------------------------------------- 

Hz    |     49.967|           |           |           | 

------------------------------------------------------- 

Amp  3|      5.391|      0.000|      0.000|      0.000| 

kW   3|     -0.001|      0.000|      0.000|      0.000| 

P.F. 3|     -0.001|      0.000|      0.000|      0.000| 

------------------------------------------------------- 

Amp  5|      2.458|      1.795|      0.440|      0.000| 

kW   5|      0.516|      0.288|      0.058|      0.000| 

P.F. 5|      0.891|      0.685|      0.576|      0.000| 

------------------------------------------------------- 

Amp  6|      2.458|      1.804|      0.431|      0.000| 

kW   6|      0.527|      0.290|      0.058|      0.000| 

P.F. 6|      0.910|      0.687|      0.584|      0.000| 

------------------------------------------------------- 

Amp  7|      2.454|      1.817|      0.431|      0.000| 

kW   7|      0.529|     -0.289|      0.057|      0.000| 

P.F. 7|      0.914|     -0.680|      0.578|      0.000| 

------------------------------------------------------- 

Amp  8|      2.400|      1.787|      0.430|      0.000| 

kW   8|      0.509|      0.273|      0.053|      0.000| 

P.F. 8|      0.899|      0.652|      0.537|      0.000| 

------------------------------------------------------- 

Temperature 1 (PT100) = 10.966 deg C 

Temperature 2 (PT100) = 22.412 deg C 
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9.2. Για να εμφανίσετε ένα γράφημα των στιγμιαίων μετρήσεων: 
Σ την καρτέλα Γράφημα ανοίξτε την μπάρα Γράφημα. Επιλέξτε τα κανάλια που θέλετε και πατήστε 

Έναρξη Γραφήματος. 

 

9.3. Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά την Κατάσταση του καταγραφικού. 
Στην Αρχική καρτέλα, ανοί ξτε την μπάρα Κατάσταση και πατήστε Λήψη κατάστασης 

καταγραφικού.  
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10 Ανάκτηση δεδομένων 
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ανάκτησης δεδομένων από το καταγραφικό. Θυμηθείτε ότι το καταγραφικό 
καταγράφει τις μετρήσεις μόνον όταν η Καταγραφή είναι ON.  
Η διαδικασία ανάκτησης (ή κατεβάσματος) δεδομένων αντιγράφει το συμπιεσμένο δυαδικό αρχείο 
στον φάκελο του Σταθμού και αυτόματα το αποσυμπιέζει σε αναγνώσιμο αρχείο κειμένου (ASCII).  
 

10.1. Κατέβασμα δεδομένων από την εσωτερική μνήμη. 
 

Στην Αρχική καρτέλα, ανοί ξτε την μπάρα Εργασίες και πατήστε Λήψη δεδομένων μνήμης 

καταγραφικού.  

Από το ακόλουθο παράθυρο επιλέξτε: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μπάρα Κατάσταση δείχνει τον αριθμό του πιο πρόσφατου (ή τρέχοντος) αρχείου (βλ. 
8.3). Όταν κατεβάζετε το τρέχον  αρχείο ενώ η Καταγραφή είναι ON, το αρχείο κλείνει και ανοίγει 
ένα νέο που γίνεται το πιο πρόσφατο αρχείο. 
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10.2. Κατέβασμα δεδομένων από την κάρτα SD (αν υπάρχει).  
 
Θυμηθείτε να τοποθετείτε και να αφαιρείτε την κάρτα μνήμης μόνον όταν η Καταγραφή είναι OFF. 

 

Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο της κάρτας SD στην Αρχική καρτέλα. Ανοίξτε την μπάρα 
Κατάλογος κάρτας SD και πατήστε Λήψη Καταλόγου Αρχείων Κάρτας από το καταγραφικό. 
Περιμένετε να εμφανιστεί ο κατάλογος (μπορεί να χρειασθούν αρκετά δευτερόλεπτα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλέξτε τα αρχεία για κατέβασμα. Για επιλογή περισσοτέρων αρχείων χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα  

CTRL και SHIFT ταυτόχρονα με το ποντίκι. 

Για να ξεκινήσει το κατέβασμα πατήστε Λήψη επιλεγμένων αρχείων Κάρτας από το καταγραφικό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κατέβασμα αρχείων από την κάρτα είναι αργή διαδικασία. Συνιστάται να 

χρησιμοποιήσετε την μέθοδο 3 που ακολουθεί. 
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10.3. Ανάγνωση της κάρτας SD στον υπολογιστή σας.   
Αυτή είναι η συνιστώμενη μέθοδος για κατέβασμα μεγάλων αρχείων. 
Θυμηθείτε να τοποθετείτε και να αφαιρείτε την κάρτα μνήμης μόνον όταν η Καταγραφή είναι OFF. 
 
Αφαιρέστε την κάρτα SD από το καταγραφικό και τοποθετήστε την σε ένα κατάλληλο αναγνώστη 
στον υπολογιστή σας. Το Opton σας επιτρέπει απευθείας πρόσβαση στην κάρτα 

Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο της κάρτας SD στην καρτέλα Αρχεία. Ανοίξτε την μπάρα Κάρτα 
μνήμης και πατήστε SD Flash.  Επιλέξτε το αρχείο της κάρτας και πατήστε ΟΚ. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να σβήσετε την κάρτα επιλέξτε Καθαρισμός Κάρτας και OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τον κατάλογο επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να αποσυμπιέσετε. 

11 
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 Προβολή δεδομένων 
Για να δείτε τα αρχεία δεδομένων του Σταθμού πηγαίνετε στην Αρχική καρτέλα και ανοίξτε την 

μπάρα Αρχεία δεδομένων στην δεξιά στήλη.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες επιλογές όταν εργάζεστε με αρχεία χρησιμοποιήστε την καρτέλα 

Αρχεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1 Για να δείτε τα δεδομένα σε μορφή κειμένου πατήστε την Προβ. δίπλα στο αρχείο:  
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11.2.  Για να δείτε τα δεδομένα σε μορφή γραφήματος  πατήστε το Γραφ. δίπλα στο αρχείο: 
 

 

11.3. Για να δείτε τα δεδομένα σε μορφή στατιστικών πατήστε το Στατ. δίπλα στο αρχείο: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α                 ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ 
 

Α1. Τάση: μονοφασική σύνδεση 
Αυτή η σύνδεση είναι κατάλληλη για: 

 Σύνδεση Αστέρα. Ρύθμιση CONNECTION στο Opton: L1 

 

    L1         N       ΓΗ 

 

LINE 

ΦΟΡΤΙΟ 

 

  L1          N     

EARTH 

N [Μπλέ]     

L1 [Καφέ]     

Γη [Πράσινο-Κίτρινο] 
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Α2.  Τάση: τριφασική σύνδεση 
Αυτή η σύνδεση είναι κατάλληλη για: 

 Σύνδεση Τρίγωνο. 

 Σύνδεση Αστέρα. 

 

    L1         L2     L3         N        ΓΗ 

 

LINE 

ΦΟΡΤΙΟ 

 

  L1         L2        L3         N     

EARTH 

N [Μπλέ]     

Γη [Πράσινο-Κίτρινο] 

 

L1 [Καφέ]     

L2 [Μαύρο]     

L3 [Γκρί]     
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Α3. Τάση: μονοφασική σύνδεση 
Αυτή η σύνδεση είναι κατάλληλη για χρήση όλων των εισόδων ρεύματος σαν 

μονοφασικές. Η τάση αναφοράς είναι η L1. 

Μπορείτε να μετρήσετε έως 40 μονοφασικά ρεύματα. 

 

  L1         N       ΓΗ 

 

LINE 

ΦΟΡΤΙΟ 

 

L1         N     

EARTH 

N [Μπλέ]     

Γη [Πράσινο-Κίτρινο] 

 

L1 [Καφέ]     

L2 [Μαύρο]     

L3 [Γκρί]     
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  Α4. Είσοδοι Μ/Σ  Έντασης: Βασική τριφασική σύνδεση με 3 Μ/Σ.   
Αυτή η σύνδεση είναι κατάλληλη για:  

 Σύνδεση Τρίγωνο. Ρύθμιση CONNECTION στο Opton: L1, L2, L3 

 Σύνδεση Αστέρα. Ρύθμιση CONNECTION στο Opton: L1, L2, L3 [N Computed] 

 

  L1        L2      L3         N 

 

LINE 

ΦΟΡΤΙΟ 

 

  L1         L2        L3         N 

Είσοδοι Μ/Σ Έντασης 

1~10 

L1 [Καφέ] 

L2 [Μαύρο] 

L3 [Γκρί] 
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Α5. Είσοδοι Μ/Σ  Έντασης: Τριφασική σύνδεση με 2 Μ/Σ. 
Αυτή η σύνδεση είναι κατάλληλη για: 

 Σύνδεση Τρίγωνο. Ρύθμιση CONNECTION στο Opton: L1, L2, [L3 Computed]. 

  L1        L2     L3         N 

 

LINE 

ΦΟΡΤΙΟ 

 

  L1         L2        L3         N 

Είσοδοι Μ/Σ Έντασης 

1~10 

L1 [Καφέ] 

L2 [Μαύρο] 
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Α6. Είσοδοι Μ/Σ  Έντασης: Τριφασική σύνδεση με 4 Μ/Σ  
Αυτή η σύνδεση είναι κατάλληλη για: 

 Σύνδεση Αστέρα. Ρύθμιση CONNECTION στο Opton: L1, L2, L3, N 
 

Α7. Είσοδοι Μ/Σ  Έντασης: Μονοφασική σύνδεση με 4 Μ/Σ  
Αυτή η σύνδεση είναι κατάλληλη για χρήση όλων των εισόδων ρεύματος σαν μονοφασικές. 

It is possible to measure up to 40 single-phase currents (Voltage inputs connected as in A4). 

 

  L1        L2      L3       N 

 

LINE 

ΦΟΡΤΙΟ 

 

  L1         L2        L3         N 

Είσοδοι Μ/Σ Έντασης 

1~10 

L1 [Καφέ] 

N [Μπλέ] 

L2 [Μαύρο] 

L3 [Γκρί] 
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Α8. Είσοδοι Μ/Σ  Έντασης: Μονοφασική σύνδεση με 1 Μ/Σ  
Αυτή η σύνδεση είναι κατάλληλη για: 

 Σύνδεση Αστέρα. Ρύθμιση CONNECTION στο Opton: L1 
 

  L1       N 

 

LINE 

ΦΟΡΤΙΟ 

 

  L1       N 

Είσοδοι Μ/Σ Έντασης 

1~10 

L1 [Καφέ] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β                        ΟΘΟΝΗ LCD  
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για εξοικονόμηση ενέργειας ο φωτισμός της οθόνης LCD σβήνει μετά από ένα λεπτό αδράνειας. 

Πατήστε στοκάτω μέρος της οθόνης να επανέλθει. 

 

 Η κύρια οθόνη STATUS (εναρκτήρια) παρουσιάζει την Κατάσταση του οργάνου. 

 

 

 

 

 

 

 

Η οθόνη Display παρουσιάζει τις στιγμιαίες μετρούμενες τιμές για όλα τα κανάλια σε μορφή 

κάθετων μπαρών. 

 

 

 

 

 

 

 

Η οθόνη Values παρουσιάζει τις στιγμιαίες μετρούμενες τιμές για όλα τα κανάλια σε μορφή 

πίνακα. 

 

  

Το πλήκτρο Display δείχνει τις τρέχουσες τιμές. 

Το πλήκτρο Setup ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το 

εσωτερικό Modem και άλλες λειτουργίες. 

Το πλήκτρο Card ελέγχει την κάρτα μνήμης μSD. 

Το πλήκτρο  Help δείχνει σελίδες βοήθειας. 

Το πλήκτρο  Change ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την 

Καταγραφή. 

Πατήστε τα πλήκτρα L1, L2, L3, N για να 

εμφανιστούν οι τιμές όλων των φάσεων. 

Πατήστε τα πλήκτρο Val για να εμφανιστούν οι 

τιμές σε μορφή πίνακα. 

 

Πατήστε τα πλήκτρα L1, L2, L3, N για να 

εμφανιστούν οι τιμές όλων των φάσεων. 

Πατήστε το πλήκτρο Bar για να εμφανιστούν οι 

τιμές σε μορφή μπάρας. 

Πατήστε το πλήκτρο Temp για να εμφανιστούν οι 

μετρούμενες τιμές θερμοκρασίας. 
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Η οθόνη SETUP επιτρέπει έλεγχο του modem και της σύνδεσης Ethernet και άλλες λειτουργίες.  

 

 

 

 

 

 

 

Η οθόνη MODEM ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το εσωτερικό Modem και δείχνει πληροφορίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η οθόνη ETHERNET δείχνει πληροφορίες δικτύου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την έναρξη τροφοδοσίας, η λειτουργία Ethernet μπορεί να χρειαστεί έως ένα λεπτό για 

εκκίνηση. 

 

Στην οθόνη CARD βλέπετε την κατάσταση της κάρτας μνήμης και μπορείτε να την σβήσετε.  

 

 

 

  

Με τα πλήκτρα Set εισάγετε πληροφορίες θέσης. 

Πατήστε το πλήκτρο Modem για να ελέγξετε και να 

ρυθμίσετε το modem. 

Πατήστε το πλήκτρο Ethernet για να ελέγξετε την 

σύνδεση Ethernet. 

 

Με το Int/Ext ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε το Modem. 

Internal σημαίνει ότι το modem είναι ενεργοποιημένο 

και η Τοπική Θύρα απενεργοποιημένη. 

External σημαίνει ότι το modem είναι απενεργοποιημένο 

και η Τοπική Θύρα ενεργοποιημένη. 

Πατήστε το Check για εμφάνιση πληροφοριών (Σε 

αναμονή, εμφανίζει όνομα παρόχου δικτύου και ένταση 

σήματος). 

Σε αναμονή, εμφανίζει την διεύθυνση IP του οργάνου. 

Διευθύνσεις που αρχίζουν από 169 δείχνουν 

πρόβλημα δικτύου. Αυτό μπορεί να προκληθεί από: 

 Κομμένο καλώδιο ή κακή σύνδεση. 

 Δεν υπάρχει διακομιστής DHCP στο δίκτυο για 

μοιράσει διευθύνσεις. Σε αυτή την περίπτωση θα 

χρειαστεί να ορίσετε στατική διεύθυνση στο 

όργανο (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). 

 

Με το πλήκτρο Erase σβήνετε την κάρτα μνήμης.  

Μπορείτε να σβήνετε την κάρτα μνήμης και μέσω 

του Opton (βλ. 10.3). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ         ΡΥΘΜΙΣΗ ETHERNET 
 

Σε κάποιες περιπτώσεις, για παράδειγμα όταν δεν υπάρχει διακομιστής DHCP στο τοπικό δίκτυο, μπορεί να 

χρειαστεί να ορίσετε στατική διεύθυνση IP στο καταγραφικό. Αυτό γίνεται μέσω της εφαρμογής Discovery 

που, επίσης, βρίσκει το καταγραφικό στο δίκτυο σας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ορίζετε στατικές διευθύνσεις και κάνετε λάθος, μπορεί να ‘χάσετε’ το καταγραφικό, δηλ. 

να σταματήσετε να το βλέπετε στο παράθυρο του Discovery. Σε αυτή την περίπτωση απευθυνθείτε στην 

τεχνική υποστήριξη της Σύμμετρον.  

Στο Opton, με κλειστές συνδέσεις πηγαίνετε στην καρτέλα Συνδέσεις. Ανοίξτε την μπάρα Επικοινωνία και 

πατήστε Εύρεση καταγραφικού στο δίκτυο. Στο παράθυρο του Discovery κάντε δεξί κλικ στο καταγραφικό 

σας και επιλέξτε Configure network settings.  

Επιλέξτε Manually configure network settings και πληκτρολογήστε της κατάλληλες ρυθμίσεις για το δίκτυό 

σας. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πατήστε Save και επιτρέψτε την επανεκκίνηση του Ethernet.  
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 
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