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1. Polityka prywatności aplikacji XIDrive
w zakresie ochrony danych osobowych
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Aplikacja XIDrive

Polityka prywatności aplikacji XIDrive w zakresie
ochrony danych osobowych
1 – Terminy:
Oprogramowanie -

aplikacja XIDrive przeznaczona do obsługi, konfiguracji
i diagnostyki
inteligentnych
napędów
elektrycznych.
Aplikacja instalowana jest na urządzeniach z systemem
operacyjnym Android.

Urządzenie -

zazwyczaj smartfon lub tablet z systemem operacyjnym
Android firmy Google wraz ze skonfigurowanym kontem
Google umożliwiającym dostęp do sklepu dzieł cyfrowych
Google Play.

Użytkownik -

osoba posługująca się urządzeniem, właściciel urządzenia.

Dane osobowe -

dane osobowe osób fizycznych lub dane osób prawnych.

Android Advertising ID - unikatowy identyfikator wprowadzony przez usługę Google
Play możliwy do wykorzystania w aplikacjach mobilnych dla
systemu operacyjnego Android.
2 – Podmiot odpowiedzialny:
Zakład Produkcji Urządzeń Automatyki Spółka z o.o.
ul. Tęczowa 57
Wrocław 50-950
Polska
Zwany dalej ZPUA.
3 – Gromadzenie danych:
ZPUA za pomocą Oprogramowania nie gromadzi danych osobowych.
4 – Identyfikatory reklam:
ZPUA nie wykorzystuje identyfikatorów reklam Android Advertising ID dla własnych
celów.
5 – Parametry napędów elektrycznych:
Parametry i zdarzenie diagnostyczne odczytane z napędów elektrycznych nie są
danymi osobowymi. Dane te wymieniane są tylko pomiędzy urządzeniem a napędem
elektrycznym.
ZPUA zastrzega sobie prawo do aktualizacji powyższej treści wraz z kolejnymi wydaniami
Oprogramowania.
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2. Informacje ogólne
3. Połączenie aplikacji z siłownikiem

Aplikacja XIDrive

2.

Informacje ogólne
Siłowniki serii 4X (4XI, 4XV, 4XWI) z aplikacją XIDrive posiadają szerokie możliwości
współpracy z urządzeniami elektronicznymi wyposażonymi w system Android.
Komunikacja odbywa się kanałem bluetooth i opcjonalnie NFC. Jest to szeroka gama
telefonów typu smartfon oraz tabletów. Wykorzystanie tej funkcjonalności ułatwia
parametryzację siłownika. Pozwala na obsługę siłownika z pewnej niewielkiej odległości
(około 10-20m). Archiwizowanie nastaw i rejestrację wielu zdarzeń w siłowniku takich jak
przebieg sygnału zadanego, położenie, obciążenie i temperaturę siłownika, liczbę cykli
pracy i wiele innych. Do wykorzystania tych możliwości służy aplikacja XIDrive. Aplikacja
jest do pobrania w sklepie GooglePlay.
Aplikacja XIDrive musi mieć dostęp do kanałów bluetooth, NFC i możliwość zapisywania
plików. Jeżeli system Android zada pytanie o pozwolenie na takie uprawnienia należy ich
udzielić.
Aplikacja XIDrive działa poprawnie z systemem Android w wersjach od 6.

3.

Połączenie aplikacji z siłownikiem

Rys. C-1
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Połączenie aplikacji z siłownikiem należy zacząć od włączenia
w urządzeniu na którym jest zainstalowana aplikacja modułu
bluetooth i opcjonalnie NFC oraz umożliwić zmianę orientacji
ekranu na poziomy (dotyczy tylko trybu rejestracji).
Uruchomienie aplikacji XIDrive rozpoczyna się ekranem
startowym jak na Rys. C-1. Po ok. 3 sek z lewej strony wysuwa
się automatycznie menu jak na Rys. C-2. Wysunięcie menu
można przyspieszyć dotykając środka ekranu. Należy wybrać
opcję połączenie. Przykładowy ekran „Połączenie” pokazano
Rys. C-3. Pokazują się na nim będące w zasięgu bluetooth
siłowniki. Dla niektórych urządzeń, dla których siłownik będący w
zasięgu nie ujawni się, konieczne jest parowanie bluetooth
z poziomu systemu Android. Możliwe jest wybranie siłownika
z którym chcemy się skomunikować, jeżeli znamy jego nr
fabryczny. Innym sposobem wybrania siłownika jest zbliżenie do
siebie anten modułu NFC siłownika i smartfonu. Wybór siłownika
następuje wtedy automatycznie jak na Rys. C-4. Po połączeniu
pokazuje się ekran jak na Rys. C-5. Natomiast na wyświetlaczu
siłownika, w górnym wierszu wyświetla się informacja
o ustanowieniu połączenia i przez cały czas utrzymywania
łączności w lewym górnym rogu miga czarny kwadrat.
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3. Połączenie aplikacji z siłownikiem

Rys. C-2

Aplikacja XIDrive

Rys. C-3

Rys. C-4

Nieaktywne dotąd ikony „Połączenie” i „Blink” (jak na
Rys. C-6), w górnej części (belce) aplikacji, zmieniają kolor,
odpowiednio na czerwony i zielony. Od tej pory dowolna pozycja
z menu staje się aktywna. Ikona „Blink” dotknięta w każdym trybie
pracy siłownika, wymusza na wyświetlaczu siłownika pojawienie
się takiego samego symbolu. Pozwala to upewnić się, że jesteśmy
połączeni z właściwym siłownikiem.
Dotknięcie ikony „Połączenie” pozwala rozłączyć się z siłownikiem.
Na zakończenie pracy z siłownikiem powinno się zakończyć
połączenie. W przeciwnym razie połączenie zostanie zerwane
dopiero po oddaleniu się poza zasięg modułów bluetooth.

Nazwa wybranego
ekranu
Położenie
Menu
siłownika

przyciski/ikony
Połączenie Blink

Rys. C-5
Rys. C-6: Górna belka aplikacji
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4. Tabliczka znamionowa
5. Stacyjka sterowania

Aplikacja XIDrive

4.

Tabliczka znamionowa
Wybranie z menu pozycji „Tabliczka znamionowa” pozwala na
odczyt informacji o siłowniku jak na Rys. D-1. Parametry siłownika
zostają dosłane w formie wirtualnej „Tabliczki znamionowej”.
Danych na wirtualnej tabliczce znamionowej jest więcej niż na
tabliczce rzeczywistej. Przede wszystkim rozpisany zostaje kod
siłownika na poszczególne pozycje. Wirtualną „Tabliczkę
znamionową” można także odczytać, gdy siłownik jest wyłączny.
Należy w tym celu uruchomioną, lecz oczywiście nie połączoną,
aplikację XIDrive z wybraną pozycją „Tabliczka znamionowa”
zbliżyć modułem NFC do siłownika. Tabliczka zostanie odczytana
z modułu NFC siłownika.

Rys. D-1

5.

Stacyjka sterowania
Tryb stacyjki sterowania pozwala sterować siłownikiem dzięki
wirtualnej stacyjce jak na Rys. E-1.
Wirtualny wyświetlacz powiela wskazania widoczne na siłowniku:
bargraf, liczbowe wskazanie położenia i linię statusową siłownika.
Możliwe jest zasterowanie siłownikiem tak jak ze stacyjki
rzeczywistej. Zmiana trybu pracy sterowania ZDALNE/LOKALNE
możliwa jest po podaniu hasła 1314.

Rys. E-1
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6. Programator
7. Tryb blokady siłownika w aplikacji

6.

Aplikacja XIDrive

Programator
Tryb programatora pozwala skonfigurować siłownik zgodnie
z procedurą, która została opisana w instrukcjach obsługi
poszczególnych siłowników serii 4X. Pozwala to zachować
kompatybilność ze starszymi rozwiązaniami programowanymi
przez pilota PGI. Ekran pojawiający się w aplikacji pokazano na
Rys. F-1. Na sklonowanym wyświetlaczu siłownika powielane są
teksty pojawiające się na wyświetlaczu rzeczywistym. Przyciski '4',
'20', 'P', 'O', '+', 'SO, 'SZ', 'M/Z' służą do wyboru różnych funkcji co
szczegółowo opisano w instrukcjach obsługi siłowników. Zmiana
trybu pracy sterowania ZDALNE/LOKALNE możliwa jest po
podaniu hasła 1314.

Rys. F-1

7.

Tryb blokady siłownika w aplikacji
Włączenie trybu blokady siłownika
powoduje, że sterowanie lokalne,
zdalne, jak również sterowanie
awaryjne (opcja) nie uruchomi silnika
napędu.
Siłownik
pozostaje
w bezruchu, a na wyświetlaczu
graficznym siłownika pojawi się
odpowiedni komunikat. Informacja
o włączonej
blokadzie
zostanie
pokazana również w aplikacji.
Rys. G-1 przedstawia stacyjkę
sterowania
w
aplikacji,
z wyświetlonym
komunikatem
blokady, a Rys. G-2 pokazuje
programator w trybie blokady.

Rys. G-1

6

Rys. G-2

www.zpua.com.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Aplikacja XIDrive

8.

8. Nastawy

Nastawy

Rys. H-1

Po wybraniu pozycji „Nastawy” pokazuje się ekran jak na Rys. H1. Aplikacja odczytuje wszystkie aktualne nastawy siłownika. To,
że nastawy są zsynchronizowane z siłownikiem pokazuje wyblakła
ikonka synchronizacji. W zakładce „Podstawowe” wyświetlane są
nastawy podstawowe, edytowane w opcji programator po
wprowadzeniu hasła „1313”. W zakładce „Zaawansowane”
wyświetlane są nastawy zaawansowane, edytowane w opcji
programator po wprowadzeniu hasła „1414”. Zmiany nastaw
liczbowych dokonuje się suwakiem. Nastawy wyboru zaznacza się
wybierając odpowiednie pole.
W zakładce „Opisowe” można wprowadzić identyfikator KKS
obiektu oraz jego opisową nazwę - dostęp hasłem 1414.
Zmiana nastawy na ekranie aplikacji nie odnosi natychmiastowego
skutku. Zmienione nastawy trzeba wysłać do siłownika. O tym,
która nastawa została zmodyfikowana informuje ikona
synchronizacji zmieniając kolor na intensywny niebieski.
Zmienione nastawy można wysłać (zapisać) w siłowniku,
dotykając niebieskiej ikony synchronizacji. Możliwe jest to zarówno
dla pojedynczej nastawy jak i dla całej grupy nastaw,
podstawowych lub zaawansowanych.
Przed synchronizacją pojawia się zapytanie o hasło. Odpowiednio
1313 dla nastaw podstawowych i 1414 dla zaawansowanych.
Nastawy można zapisać w pliku. Służy do tego trzecia zakładka w
menu „Nastawy”. Dostępna jest po przesunięciu ekranu z
nastawami w lewo i wygląda jak na Rys. H-2. Po zapisie nastaw
pojawia się plik z nr fabrycznym siłownika i aktualną datą
utworzenia pliku. Nastawy z pliku można przywołać do zakładek
„Podstawowe” i „Zaawansowane”. Po odczycie z plików nie są one
zwykle zsynchronizowane z siłownikiem, co pokazuje intensywny
kolor ikony synchronizacji.
Istnieje oczywiście możliwość ich wysłania do siłownika, po
naciśnięciu ikony synchronizacji.
Powstałe pliki można kasować dotykając dłużej pola z wybranym
plikiem. Pojawi się zapytanie o skasowanie pliku.
Nastawy można także odczytać, gdy siłownik jest wyłączony.
Należy w tym celu uruchomioną, lecz oczywiście nie połączoną,
aplikację XIDrive z wybraną pozycją „Nastawy” zbliżyć modułem
NFC do siłownika. Nastawy zostaną odczytane z modułu NFC
siłownika.

Rys. H-2
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9. Rejestrator

9.

Rejestrator

Rys. I-1

9.1.

Aplikacja XIDrive

Funkcjonalność „Rejestrator” pozwala na analizę pracy siłownika.
Funkcjonalność ta jest opcjonalna i występuje tylko w siłownikach
wyposażonych w kartę SD i zegar czasu rzeczywistego. Szczegóły
w kodzie zamówieniowym siłownika.
Siłowniki serii 4X z aplikacją XIDrive wyposażone są w zegar
czasu rzeczywistego oraz kartę pamięci SD. Podczas pracy
siłownika parametry takie jak położenie siłownika, sygnał zadany,
obciążenie siłownika, temperatura są rejestrowane 5 razy na
sekundę.
Rejestrowane
są
także
wartości
sygnałów
dwustanowych takich jak gotowość elektryczna, tryb pracy
zdalny/lokalny, wyłączniki krańcowe i przeciążeniowe. Wszystkie
te zdarzenia cyklicznie zapisywane są na karcie SD. Oprócz tego
na karcie SD zapisywane są zdarzenia asynchroniczne takie jak:
włączenie, wyłączenie siłownika, zgłoszenie przez układ
autodiagnostyki siłownika błędu, podłączenie urządzenia typu pilot
czy zmiana nastaw. Wszystkie zapisy posiadają znacznik czasu
zdarzenia. Przy pomocy urządzenia pracującego w systemie
Android wyposażonego w moduł bluetooth, można wybrać
interesujący nas okres pracy siłownika i odczytać zarejestrowane
dane.

Ustalenie zakresu pobieranych danych
Po wybraniu z menu opcji „Rejestrator” pokazuje się ekran jak na Rys. I-1. Na początku
należy ustalić interesujący nas przedziału czasu. Służą do tego pola „Data od” i „Data do”.
Po wybraniu jednego z pól pokazuje się ekran jak na Rys. I-2. Pozwala on wybrać datę
początku lub końca pobieranych danych. Wybranie daty przenosi nas do ekranu jak na
Rys. I-3. Ekran ten służy do wyboru dokładnego czasu pobieranych danych. Ekrany
wyboru daty i czasu mogą się różnić w zależności od wersji systemu Android. Szybkość
pobierania danych silnie zależy od tego co działo się z siłownikiem w interesującym nas
czasie, ponieważ rejestrowane są tylko zmiany stanu siłownika. Przeciętnie jednak
szybkość pobierania danych można określić na 15-20s na jedną godzinę pracy siłownika.
Jeżeli daty początku i końca czasu, za który będą pobierane dane został ustalony, można
uruchomić pobieranie, wybierając pole „Pobierz”. Pojawi się ekran Rys. I-4, na którym
zostanie oszacowany czas pobierania danych, oraz na bieżąco pokazany postęp
pobierania. Po zakończeniu pobierania danych, w dolnej części ekranu Rys. I-1, pojawi
się plik z numerem siłownika i okresem czasu za jaki zostały pobrane dane. Powstałe pliki
można kasować dotykając dłużej pola z wybranym plikiem. Pojawi się zapytanie o
skasowanie pliku.

8

www.zpua.com.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

9. Rejestrator

Aplikacja XIDrive

Rys. I-2

9.2.

Rys. I-3

Rys. I-4

Prezentacja danych
Zaznaczając pole pliku z pobranymi danymi z Rys. I-1 i przekręcając ekran do pozycji
poziomej, możemy obejrzeć na wykresie czasu zarejestrowane dane jak na Rys. I-5. Po
włączeniu menu kontekstowego z prawego górnego rogu ekranu, można włączyć lub
wyłączyć interesujący nas wykres. Na samym dole wykresu pojawiają się kropki
odpowiadające zdarzeniom asynchronicznym. Dotknięcie którejkolwiek z nich, powoduje
wyświetlenie odpowiadające opisowi tego zdarzenia. Wykres można rozciągać
w poziomie i pionie, oraz przewijać. W największym powiększeniu pojawiają się konkretne
wartości zarejestrowanych danych.
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9. Rejestrator

Aplikacja XIDrive

Rys. I-5

9.3.

Synchronizacja czasu

Menu kontekstowe z prawego
górnego rogu jak na Rys. I-1
pozwala ustawić zegar czasu
rzeczywistego siłownika, niezbędny
do prawidłowej czasowo rejestracji
danych. Wybór pola „Synchronizacja
czasu”, uruchamia komunikat jak na
Rys. I-6. Podany na nim jest czas
urządzenia którym się posługujemy
i siłownika. Jeżeli zachodzi potrzeba
synchronizacji
czasów
należy
wybrak OK. Jeżeli czas siłownika
jest
wcześniejszy
niż
czas
systemowy,
po
synchronizacji,
w zapisach rejestratora siłownika
pojawi się przerwa. Jeżeli czas
siłownika jest późniejszy, pojawi się
Rys. I-6
Rys. I-7
komunikat jak na Rys. I-7.
Zarejestrowane dane z okresu pokrywających się czasów zostaną w siłowniku nadpisane,
o czym ostrzega komunikat. Po zsynchronizowaniu należy na komunikacie z Rys. I-6
wybrać „Anuluj” aby wrócić do ekranu rejestratora.
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10. Tworzenie raportów
11. Kontakt

Aplikacja XIDrive

10. Tworzenie raportów

Rys. J-1

Rys. J-2

Funkcjonalność
„Tworzenie
raportów” pozwala na utworzenie
plików
w
formacie
.xls
zawierających
dane
tabliczki
znamionowej,
nastaw
podstawowych i zaawansowanych.
Rysunek obok przedstawia ekran
aplikacji po wybraniu zakładki
„Tworzenie raportów”. Najpierw
należy zaznaczyć zakres danych,
z których chcemy utworzyć raport,
lub zaznaczyć wszystko. Następnie
utworzyć
raport
poprzez
naciśnięcie przycisku ‘UTWÓRZ
RAPORT Z SIŁOWNIKA’. Wybrane
dane zostaną zapisane w pliku
o nazwie zawierającej typ, numer
siłownika i datę utworzenia pliku,
jak
na
rysunku.
Plik
jest
zapisywany
w katalogu
XIDrive/Raporty/.

11. Kontakt
Producent:
ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ AUTOMATYKI Sp. z o.o.
Ul. Tęczowa 57, 50-950 Wrocław,
Fax 71 342 89 20, e-mail: zpua@zpua.com.pl
http:// www.zpua.com.pl
Dział Marketingu
tel. +48 502 180 558
Dział Produkcji i Sprzedaży tel. 71 342 34 00
lub 71 342 33 58
Dział Rozwoju i informacje techniczne tel. 71 342 88 30 w.36
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