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Úvod 
Tento text předkládá vysvětlení těch vlastností EZZ02 a programu EZZ02 File reader 2.10, které nejsou zřejmé z výrobku 
jako takového a z vlastního prostředí programu - jeho nápovědy. Cílem tohoto textu je vysvětlení používání zařízení 
EZZ02 a programu včetně pochopení funkce. 

Všeobecný popis prostředí pro použití EZZ02 a EZZ02P:  
Vnitřní prostory chráněné před atmosférickými vlivy, bez regulace teploty a vlhkosti, které mohou mít otvory do 
venkovního prostředí. Splňuje podmínky tabulky 1 v  ČSN 34 2600 pro pracovní prostředí uvnitř reléových domků, 
venkovních kovových reléových skříní s ochranou proti slunečnímu záření (prostředí složité, aktivní, studené, horké, 
s otřesy).      

Vlastnosti elektronického záznamového zařízení EZZ02: 
- Konstrukce EZZ02 je odolná vůči mechanickým rázům  
- EZZ02 je jednoduché zařízení s velkou mírou účinnosti (až 16 současných bin. Vstupů + 3 analog. s podrobným       

časovým  údajem vzniku souboru (měsíc, den, hodina, minuta, vteřina) a 3 analogovými vstupy) EZZ02 má 
minimální nároky na umístění u kontrolovaného reléového zařízení. 

- Spolupráce se stávajícími reléovými  zařízeními a s jejich provozovanými stejnosměrnými napájecími zdroji k 
identifikaci určených stavů je bez dalších úprav 

- Předpokládaná hloubka záznamů: až 100 dní po jedné vteřině při kapacitě CF cca 8 MB 
- Připojení EZZ02 ke sledovanému reléovému zařízení je provedeno pomocí zásuvného WAGO konektoru. 
- Napájecí napětí je 24 V DC (reléová baterie 18 - 36 V DC). Plus pól EZZ02 musí být jištěn pojistkou 1 A. 
- Připojení zařízení EZZ02 ke sledované reléové ústředně mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou 

elektrotechnickou kvalifikací, tj. Pracovníci pro samostatnou činnost  § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb. (pracovníci znalí s 
vyšší kvalifikací) a pracovníci s příslušnou odborností dle Přílohy č. 4 vyhl. č. 100/1995 Sb. pro provoz UTZ a jejich 
konkretizace. 

Připojení EZZ02 ke sledovanému reléovému zařízení 
- EZZ02 do sytému reléové ústředny je připojen pomocí dvou WAGO konektorů. Připojení je patrné z příloh 1 a 2. 
- EZZ02P musí mít zasunutou v GSM modulu SIM kartu a připojenou anténu.  Tyto prvky jsou přístupné zvenčí. 
- Zařízení EZZ02 má svou vlastní vnitřní diagnostiku. Pokud diagnostika zjistí nekorektní činnost EZZ02 jako celku 

signalizuje navenek červeným blikáním LED poruchu.  

Chování EZZ02 po zapnutí: 
Po připnutí napájecího napětí se kontrolní LED rozbliká krátkodobě rychle zeleně po dobu cca 1 sec, poté 
následuje restart programu procesoru EZZ02 a test, zdali je zasunuta paměťová CF karta (LED problikne žlutě). 
Pokud není karta zasunutá, LED bliká červeně. Zápis dat však probíhá do vnitřní RAM. Po zasunutí CF karty dojde 
opěk k restartu, který začne ukládat vstupní data na CF kartu při každé změně vstupů a podle zadaného 
intervalu. Velikost intervalu je zadána z počítače při konfiguraci EZZ02. Kontrolní LED signalizuje blikáním LED 
modře činnost EZZ02 a zápis na CF kartu bliknutím zeleně. 

Skladování 
Elektronické záznamové zařízení EZZ02 se skladuje v prostředí obyčejném. 

Záruční doba 
Výrobce a dodavatel poskytují odběrateli elektronického záznamového zařízení EZZ02 nebo EZZ02P záruku min. 24 
měsíců. Případnou delší dobu záruky a podmínky záruky je možné každý obchodní případ dojednat za určitých 
podmínek v příslušné kupní smlouvě, smlouvě o dílo apod. Pokud dojde k poruše EZZ02 (EZZ02P) nedodržením 
pracovních a technických podmínek dle TP SaZ 11/2007, případně dle pokynů uvedených v dokumentu T SaZ 
11/2007 nebo neodborným zásahem, nárok na záruku zaniká. 

Opravy 
Záruční opravy zajišťuje výrobce První SaZ Plzeň a.s. bezplatně výměnou výrobku. 

Pozáruční opravy zajišťuje výrobce První SaZ Plzeň a.s. za úhradu na svém pracovišti. 

Na výrobek EZZ02 je vydáno Prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb. 

Na výrobek EZZ02 je vydáno Prohlášení o shodě s technickými podmínkami SaZ 11/07.  
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1. EZZ02 File reader 2.10.exe 
Program EZZ02 File reader 2.10.exe slouží k práci s daty, získanými se zařízení EZZ01 a EZZ02. Zahrnuje v sobě vlastnosti 
ovládacího programu EZZ01 File reader 1.3.exe a pro zařízení EZZ02 přidává nové funkce (např. parametrizace 
záznamu, on-line záznam, apod.). 

Zařízení EZZ01 komunikuje prostřednictvím infrapotru. Tato komunikace je pouze jednosměrná (PC –> EZZ01), slouží pro 
nastavování periodicity ukládání zaznamenávaných dat (binárních vstupů), data a času. Vlastní data jsou uložena 
na CF kartě, jejich načítání se provádí přímo v PC prostřednictvím čtečky karet. Obsluha programu a popisy funkcí 
jsou stejné jako ve verzi EZZ01 FileReader 1.3.exe 

Zařízení EZZ02 se připojuje k PC pomoci USB rozhraní. Komunikace je obousměrná. Před prvním připojením EZZ02 k PC 
je nutno nainstalovat drivery, které z USB rozhraní vytvoří virtuální sériový port (např. COM3). Program EZZ02 File reader 
2.10.exe pak komunikuje s EZZ02 pomocí tohoto virtuálního portu. Popis instalace a řešení možných úskalí je uveden 
na konci tohoto dokumentu. Vlastní data jsou uložena na CF kartě, jejich načítání se provádí stejně jako 
v předchozím případě přímo v PC prostřednictvím čtečky karet. Obsluha programu a popisy funkcí jsou uvedeny 
níže. 

 

2.  Instalace programu EZZ02 File reader 2.10.exe 
Program EZZ02 File reader 2.10 není nutno instalovat – postačí překopírovat soubor EZZ02 File reader 2.10.exe do 
zvoleného adresáře. V tomto adresáři si program EZZ02 File reader 2.10.exe vytváří pomocné soubory. Jedná se o 
soubory BBconfig.cfg a EZZ02desktop.cfg, kde se uchovávají konfigurační data pro práci s EZZ02 File reader 2.10. 

Program je určen pro operační systém Windows 98SE a vyšší a vyžaduje rozlišení obrazovky minimálně 1024x768. 

 

3.  První spuštění 
Program po prvním spuštění nabídne uživatelské rozhraní pro zařízení EZZ01. Výběr typu rozhraní se provádí pomocí 
přepínacích polí EZZ01 & EZZ02 na hlavní liště programu.  

 

Program si zvolenou verzi rozhraní pamatuje (pomocí konfiguračních souborů) a při příštím spuštění nabízí uživateli tu 
verzi, která byla aktuální v době před ukončením programu. Program si dále uchovává tyto atributy: 

- čísla komunikačních portů (např.COM2 - zvlášť pro EZZ01 a pro EZZ02) 
- jednotlivé pracovní adresáře pro ukládání souborů  
- naposledy otevřenou záložku  
- šířku a výšku hlavního okna programu 

Tlačítko RESET resetuje záznamové zařízení EZZ02, je.li připojeno v on-line režimu. 
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4. Způsob ukládání dat na CF kartu – soubory dat  
EZZ02 File reader 2.10 snímá data ze vstupů a ukládá je na CF kartu (EZZ02 navíc do paměti typu RAM, viz dále). 
Vzniká tak „soubor“ dat. Zařízení EZZ02 File reader 2.10 zakládá nový soubor: 

- po připojení na napájecí napětí (EZZ01 i EZZ02) 
- o půlnoci (EZZ01 i EZZ02)  
- při inicializaci (resetování) z PC (EZZ02) 
- pokud délka souboru přesáhne 1000 sektorů (EZZ02) 
 

CF karta představuje pro zařízení EZZ02 File reader 2.10 paměť, strukturovanou do sektorů, každý sektor má 512 bajtů. 
Sektory jsou identifikovány svým pořadovým číslem na CF kartě (např. paměť 1GB má k dispozici celkem 1.980.657 
sektorů).  Jeden soubor je uložen v jednom sektoru nebo ve více po sobě jdoucích sektorech. Sektory pro soubory 
jsou na CF kartě obsazovány postupně, od nejnižšího čísla po nejvyšší. Pokud je nějakém souboru přidělen poslední 
sektor, pokračuje se s přidělováním sektorů zase od začátku karty. Dochází tedy k tomu, že se postupně přepisují 
nejstarší soubory těmi novějšími. 

Jednotlivé soubory jsou identifikovány svými názvy, ve kterých je zakódován datum a čas vzniku souboru.  

Kódování názvu souboru pro zařízení EZZ01:  DDMMhhmm.ss 

kde: DD … den 
MM … měsíc 
hh … hodina 
mm ... minuta 
ss … sekunda 

 
Např.: soubor s názvem 09270913.18 byl vytvořen dne 27.09. v 09:13:18 hod. 

 
Poznámka: Soubory generované zařízením EZZ 01 nemají se svém názvu rok vytvoření.  Pro přehlednost lze 
tedy doporučit - vyčíst kartu vždy na přelomu roku  a vymazat jí (nebo vyměnit za jinou). Archivy pak 
v počítači pak ukládat do adresářů pojmenovaných příslušným rokem 

 

Kódování názvu souboru pro zařízení EZZ02:  XXXX-RRRR-MM-DD-hh-mm-ss-ms.EZZ2 

kde: XXXX  …  číslo EZZ02 
RRRR  …  rok 
MM … měsíc 
DD … den 
hh … hodina 
mm ... minuta 
ss … sekunda 
ms  …  milisekunda 

 
Např.: soubor s názvem: 1000-2007-10-16-09-33-54-16.EZZ2 byl vytvořen zařízením EZZ02 č.1000 dne 16.10.2007 
v 09:33:54.16 hod. 

Každý sektor v sobě nese informaci, k jakému souboru patří – má v sobě uložen název souboru. Úkolem čtecí části 
programu EZZ02 File reader 2.10 je z CF karty načíst postupně jednotlivé sektory a pospojovat je do souborů právě na 
základě jmen souborů, uložených v jednotlivých sektorech. 

5.  Odlišnosti ve struktuře souborů mezi EZZ01 a EZZ02 
EZZ01 

Spolu s názvem sektorů je uložena v každém sektoru informace o tom, jak často se mají nasnímané binární vstupy na 
CF kartu zapsat. Tato perioda záznamu je pro celý soubor stejná (dá se nastavit pomocí programu EZZ02 File reader 
2.10, typicky se používá 1 sec).  EZZ01 pak s takto definovanou periodou zapisuje nasnímaná data na CF kartu bez 
ohledu na to, jestli se vstupní data změnila, nebo jsou stále stejná. Čtecí program pak skutečný čas záznamu 
dopočítává ze znalostí okamžiku založení souboru a periody záznamu. 
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Poznámka: 

Starší verze programu File Leader umožňovaly v záložce Nastavení EZZ 01 nastavit periodicitu ukládání dat 0 sekund. 
V tom případě EZZ01 neukládá žádná data. Proto je třeba např. při aktualizaci data a času zkontrolovat ukládaná 
data, a pokud se data neukládají, potíž může být v tomto nastavení.  

 

Aktuální verze programu (EZZ 02 File Reader ver. 2.10) již neumožňuje zvolit nulový čas ukládání. 

EZZ02 

Na rozdíl od EZZ01 zapisuje data pouze v okamžiku změny, takže spolu s nasnímanými daty je do souboru ukládaná i 
informace o čase, kdy ke změně (a tedy k uložení dat) došlo. Nicméně i zde lze zadat periodu zápisu (v řádu minut a  
hodin - viz záložka „EZZ02-nastavení“, bude popsáno dále), jejíž význam je u EZZ02 spíše bezpečnostní a informuje 
obsluhu o tom, že zařízení pracuje a je v pořádku. EZZ02 měří binární vstupy, A/D vstup a napájecí napětí s interní 
periodou cca 100ms, perioda měření izolačního stavu je programovatelná. Zápis dat, vyvolaný změnou kterékoli 
měřené veličiny, znamená zápis všech měřených dat, tj. binárních vstupů, A/D vstupu, napájecího napětí a 
izolačního stavu.  

K ukládání dat na CF kartu se nepoužívá souborový systém Windows. Na CF katě je pouze jediný soubor, viditelný 
přímo prostředky operačního systému – „ezz12003.saz“.  V něm je pak uložena informace o tom, kde se nachází první 
volný sektor pro uložení dalšího nového souboru. 

Při požadavku na čtení souborů z CF karty (viz složka „Načtení/smazání dat z CF“) pak program EZZ02 File reader 2.10 
hledá na zvoleném disku zmíněný soubor „ezz12003.saz“.  Pokud jej nenalezne, vypíše se chybové hlášení „Disk 
pravděpodobně neobsahuje data ze zařízení EZZ01/2,  chcete jej přesto načíst?“.  Pokud soubor na disku existuje, 
vezme z něj adresu posledního uloženého souboru a začne číst jednotlivé sektory a skládat z nich soubory. Čtení 
probíhá pozpátku, tzn. nejdříve se načítá poslední uložený soubor, pak předposlední, atd. Prochází se postupně celá 
CF karta, protože (jak bylo uvedeno) soubory se mohou nacházet kdekoli na kartě. Vzhledem k tomu, že k načítání 
dochází pozpátku a staré soubory uživatele většinou už nezajímají, je vhodné načítání přerušit stiskem tlačítka „Stop“ 
(Pozn.: načtení celé CF karty o kapacitě 1GB trvá cca 3 min 20 sec na běžném počítači s výkonem 2.1 GHz). 

6.  Chyby na CF kartě 
I když je konstrukce CF karty poměrně robustní, je zapotřebí se vyvarovat zasouvání/vysouvání karty do/ze zapnutého 
zařízení EZZ02 File reader 2.10 a také ochránit kartu před účinky statické elektřiny. Nedodržení těchto zásad může 
způsobit poškození dat na CF kartě – některé sektory obsahují nesmyslná data a část souboru je pak poškozena. 
Čtecí program tyto chyby rozpozná a při načítání o tom informuje obsluhu vybarvením čísla načteného souboru 
červeně (v prvním sloupci tabulky na záložce „Soubory, načtené z CF karty“). Při zobrazení souboru na záložce 
„Zobrazení dat“ je chybný soubor označen červeným záhlavím v levé spodní části obrazovky a textem „chyba dat“, 
který je umístěn v tabulce načtených dat na jednotlivých řádcích. 

 

7. Mazání dat na CF kartě 
Vzhledem ke způsobu ukládání dat, popsaném v předešlém textu, je zapotřebí ke smazání dat načíst postupně 
každý sektor, zapsat do něj příznak smazání a uložit jej nazpět.  

Pokud použijete pro smazání dat na kartě formátování pomocí služeb Windows, tak docílíte pouze smazání souboru 
„ezz12003.saz“. EZZ02 File reader 2.10 pak zřídí tento soubor nový a začne ukládat data od začátku karty. Při čtení 
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dat z takovéto karty pak čtecí program načte všechny soubory (mimo ty přepsané na začátku karty), které na kartě 
byly před spuštěním formátování.  

Upozornění: Bude-li uživatel formátovat CF kartu standardním způsobem ve Win XP (Vista,…), je bezpodmínečně 
nutné zvolit systém souborů NTFS. 

 Poznámka: 

Oproti předcházející verzi programu je vyčítání dat i mazání CF karty významně urychleno. 

 

Popis jednotlivých záložek programu EZZ02 File reader pro EZZ 02 

1. Zobrazení dat 
Vybraný soubor je zobrazen ve čtyřech polích: 

 

a. Grafické zobrazení uložených dat - představuje nejintuitivnější způsob práce s daty. Graf je možno 
upravovat – zvětšovat, posouvat apod. Pro práci s grafem slouží řada ikon v horní části grafu, jejich význam 
je vysvětlen kontextovou nápovědou (zobrazí se po umístění kursoru na ikonu)  

 
b. Ovládání a sumář grafiky, umožňuje přesné krokové ovládání grafického vyobrazení (v poli „a“): 

 
první řádek … čas události 
1. sloupec  ... zapnout/vypnout zobrazení některého ze vstupů v grafu 
2. sloupec  ...  definovat názvy jednotlivých vstupů.  Každý vstup může mít jméno o délce až 10 znaků 

 (pro názornost je  v našem případě druhý vstup pojmenován 2__DKNP).  
Po zadání jmen je nutno soubor uložit (z Menu zadat Soubor/Uložit). 
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3. sloupec  ... podle polohy kursoru v grafu nebo v textové tabulce zobrazuje hodnoty jednotlivých 
   vstupů na pozici  kursoru. 
4. sloupec  ... zápis X/Y znamená počet změn do 1/počet změn do 0 
5. sloupec  ...  kliknutím na „>“ se kursor posune v grafu doprava na nejbližší změnu sledovaného signálu, 
   kliknutím na „<“ se kursor posune doleva 
 
c. Textová forma dat v tabulce.  

V tabulce je na jednotlivých řádcích kompletní informace o nasnímaných datech. Řádek, kde 
došlo ke změně digitálních dat, začíná znakem „>“  
 
 
 
Na řádku je vyobrazeno: 
číslo záznamu, čas uložení, HexKód vstupu, jednotlivé binární hodnoty všech šestnácti vstupů, 
analogový vstup (v našem případě nezapojen), napájecí napětí, izolační stav (pouze informativní 
hodnota) 

 
d. Sumární informace o vlastním souboru a základní údaje o uložených datech  

 

 Pohyb kurzoru mezi poly a, b, c je synchronní – čili je jednoduchá orientace, ve kterém místě časového záznamu se 
právě nacházíme. 

2.  Načtení/smazání dat z CF 
Nejprve je nutno vybrat diskovou jednotku, která obsahuje CF kartu. Není-li aktuálně v nabízeném seznamu, stiskne se 
tlačítko Aktualizovat  (k tomuto jevu dojde např. v případě, kdy CF kartu zasuneme do PC při už otevřené záložce). 

 

Před spuštěním analýzy CF karty a vytvářením souborů (tlačítkem „Start“) je potřebné vybrat adresář, do kterého se 
načtené soubory uloží – jedná se o tlačítko Ukládám do, po jehož stisknutí je možné zvolit adresář pro uložení. 
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Zde je pak i možné vytvořit nový adresář pro uložení, avšak odchylně od zvyklostí z prostředí WinXP:  

- provede se zápisem do příkazové řádky, resp. jejím doplněním ve tvaru c:\Diagnostika 
SSZT\SAZ\EZZ\EZZ02\090228 

- následně se klikne na Vytvořit nový adresář  

- a OK. 

Pokud je soubor poškozen, vybarví se v tabulce názvů souborů první sloupec červeně. Dvojitým kliknutím na název 
souboru se soubor otevře na záložce „Zobrazení dat“ 

  

3.   EZZ02-nastavení 

Popis jednotlivých položek v „Tabulce parametrů EZZ02“ (levé tablo) 

 

a. Položka č.1 a 2: Čas a datum  
Slouží k synchronizaci reálného času PC a interního času EZZ02. 

 
b. Položka č. 3 a 4: Binární vstupy 8...1  a 16...9 (maska)  povoleny znaky „0“, „1“ 
Nula na pozici určitého vstupu znamená, že EZZ02 ignoruje tento vstup a neprovádí záznam vstupních dat, 
pokud na tomto vstupu nastane změna. 
 
Př.: Obsluha chce zaznamenávat pouze vstupní signály č. 5,8 a 13, 14, ostatní vstupy ji nezajímají.  
 
Binární vstupy 8...1  10010000 
Binární vstupy 16...9  00110000 
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c. Položka č.5: A/D vstup,+-[x+100mV]   povolený rozsah 1..30 
Definuje velikost změny vstupního měřeného napětí, která vyvolá zápis dat na CF kartu. Hodnota je ve stovkách 
mV a měla by být nastavená nad hranici šumu vstupního napětí. K zápisu dat na CF kartu tedy dojde vždy, když 
dvě po sobě jdoucí měření napětí na A/D vstupu jsou větší, než zadaná velikost změny.   
 
d. Položka č.6: Napájecí napětí,+-[x+40mV]   povolený rozsah 1..30 
Definuje velikost změny napájecího napětí, která vyvolá zápis dat na CF kartu. 
 
e. Položka č.7: Izolační stav,+-[kΏ]    povolený rozsah 1…255   
Definuje velikost změny izolačního stavu, která vyvolá zápis dat na CF kartu. 
 
f. Položka č.8 a 9: Perioda ukládání dat hod&min:  povolený rozsah 0 hod,1 min ... 8hod 59 min 
Definuje „vynucenou“ periodu uložení dat.  
 
g. Položka č.10 a 11:Perioda měření izolačního stavu min&sec  povolený rozsah 1 min... 255 min 255 sec 
Definuje periodu, se kterou je měřena hodnota izolačního stavu.  
 
h. Položka č.12: SMS zprávy    povolené hodnoty „0“(nepovoleno) a „1“(povoleno) 
V případě osazení zařízení EZZ02 GSM modemem tato položka povoluje/zakazuje používání SMS zpráv.  
 

Používání SMS zpráv  
SMS zprávy lze použít dvěma způsoby: 
1. aktivně si vyžádat od EZZ02 aktuální data pomocí SMS zprávy s textem „STATUS“ (velké písmena jsou 

povinná)  
2. vydefinovat kombinaci binárních vstupů, které způsobí odeslání SMS. Lze definovat 8 různých kombinací, ke 

každé takovéto kombinaci lze zadat číslo telefonu a text zprávy, která se má odeslat  
 

i. Položka č. 13: Kombinace č.1    povolené hodnoty „0“(nepovoleno) a 
„1“(povoleno) 

Povoluje/zakazuje kombinaci č.1 pro odeslání zprávy. 
 
j. Položka č.14 a 15: č.1...binární vstupy 8...1 a 16...9 
Definuje kombinaci binárních vstupů, při které dojde k odeslání SMS zprávy. Jsou povoleny znaky „X“ a „0“. Znak 
„0“ znamená, že k odeslání zprávy dojde v okamžiku detekce přechodu signálu z 1 do 0, znak „X“ na určité 
pozici znamená, že daná pozice se netestuje a její stav může být libovolný. 
 
k. Položka č.16 a 17: č.1...Perioda odesílání  hod&min  povolený rozsah 0 hod,1 min ... 1000hod 59 

min 
Definuje čas, který musí uplynout od odeslání další SMS. Tento interval zabraňuje duplicitnímu hlášení téže 
události. 
 
l. Položka č.18: č.1...GSM číslo  
Definuje číslo telefonu, na který se má zaslat SMS zpráva. Je nutné zadat celé číslo, včetně národního předčíslí 
420. 
 
m. Položka č. 19: č.1...zpráva 
Definuje text, který se odesílá na zvolené telefonní číslo. Zpráva může mít délku max.30 znaků. 
 
Položky č.20-68 
.... jsou analogické položkám č.13-19. 
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Popis jednotlivých položek v „Tabulce parametrů EZZ02“ (pravé tablo) 
 

Čtení a zápis parametrů 

Tlačítko „Načti parametry z EZZ do tabulky“ – načte položky ze záznamového zařízení a zobrazí je ve sloupci „EZZ02“ 

Tlačítko „Zapiš parametry z tabulky do EZZ02“ – uloží údaje ze sloupce PC do záznamového zařízení. Pokud chceme 
uložit jen některé údaje, např. chceme zaktualizovat jen čas, označíme řádek kliknutím 
na sloupec X (viz obr níže) – zobrazí se na řádku křížek a pod tlačítkem „Zapiš parametry 
z tabulky do EZZ02“ se zobrazí volba „Jen označené položky“. V tomto případě se po 
stisknutí „Zapiš parametry z tabulky do EZZ02“ provede v našem případě pouze 
aktualizace času EZZ. 

Tlačítko „Stop“ přeruší právě probíhající načítání či zápis. 

 

Čtení / zápis parametrů z tabulky do souboru 

Tlačítka „Načti tabulku ze souboru“ a „Ulož tabulku do souboru“ nám umožňuje uložení nastavení do 
počítače a z počítače. Je to vlastně záloha konfigurace. Konfigurační soubor má příponu *.e2cfg. Takto se 
dají kopírovat pouze údaje mezi sloupce m PC a souborem na pevném disku. Komunikace s EZZ v tomto 
případě neprobíhá. 

Poznámka: Tato funkce se dá s úspěchem použít pro práci Off-line (procházení nastavení EZZ v PC bez 
připojeného zařízení) 
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Úprava tabulky – přesun dat mezi sloupci 

Tlačítko „Kopíruj z EZZ02 do PC“ – překopíruje načtené položky ze záznamového zařízení zobrazené ve 
sloupci „EZZ02“ do sloupce „PC“ (tímto pak můžeme po následném uložení tabulky do souboru procházet 
nastavení off-line). 

Tlačítko „Porovnej EZZ02 <--> PC“ –  porovnává oba sloupce. Při rozdílných údajích je příslušná položka 
zobrazena červeně 

 

Tlačítko „Nuluj neshody“ – anuluje rozdíly 

Komunikace s EZZ v těchto případech neprobíhá.   

4.   EZZ02-on line 
EZZ02 ukládá data nejen na CF kartu, ale i do paměti SRAM. Tato paměť má kapacitu 512 kB a umožní tak 
uložení cca 1000 sektorů. Do této paměti se ukládají soubory v identickém formátu, jako na CF kartu. 
Tlačítko „Start“ spustí načítání informací o uložených souborech – na rozdíl od čtení z CF karty se zde 
nenačítají celé soubory, ale pouze informace o tom, které soubory jsou v paměti SRAM uloženy. Důvodem 
je rychlost načítání, která je při on-line propojení výrazně nižší, než při čtení přímo z CF karty. Celý soubor se 
pak z EZZ02 načte až po dvojím kliknutí na název souboru v tabulce a otevře se v záložce „Zobrazení dat“. 
Před tím je vhodné zvolit adresář, do kterého se soubory z paměti SRAM ukládají. (Volba adresáře se 
provede zápisem do příkazové řádky, resp. jejím doplněním ve tvaru c:\Diagnostika 
SSZT\SAZ\EZZ\EZZ02\090228\RAM – analogicky jako v případě ukládání dat z CF karty). 
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Poznámka: po dobu načítání dat v on-line režimu (ať už jen hlaviček souborů po stisku tlačítka „Start“, nebo 
celých souborů pomocí dvojitého kliknutí na název souboru v tabulce) se přeruší proces ukládání dat na CF 
kartu a do paměti SRAM – obsluze je tento stav signalizován trvalým svitem signalizační LED.  

 

Informace o okamžitém stavu na digitálních a analogových vstupech lze získat stiskem tlačítka „Načti jednou“, 
popř. pro opakované čtení „Čti pořád“. 

Rekapitulace jednotlivých záložek programu EZZ02 File Reader pro EZZ01 

Zobrazení dat 
Práce s touto záložkou je shodná jako v případě EZZ02.  Neboť EZZ01 zaznamenává pouze 8 binárních vstupů, 
v záložkách jsou vstupy INP9-16 potlačeny na minimum – viz vyobrazení. 

 

 

Načtení/smazání dat z CF 
Práce s touto záložkou je shodná jako v případě EZZ02. 

EZZ01 - nastavení 
Tato záložky slouží pro základní nastavení jednotky EZZ01. Komunikace mezi PC a záznamovým zařízením je 
bezdrátová prostřednictvím infračerveného rozhraní. 

V záznamovém zařízení se tímto nastavuje: 

- datum 

- čas 

- periodicita ukládání binárních dat 
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K počítači se nejprve připojí infraport. V programu File reader je nutno nastavit příslušný COM port, na který je 
infraport hardwarově připojený (ostatní parametry v tabulce Setup není třeba měnit). Jelikož program File 
Reader bere pro nastavení data a času systémový datum a čas počítače, je vhodné ještě před nastavením tyto 
údaje překontrolovat. 

 

Dále se v tabulce nastaví adresa EZZ01 (je uvedena na výrobním štítku EZZ), periodicita ukládání dat (defaultně 
zvolena 1 s), v případě potřeby lze zvolit čas 100 ms. 

Před stisknutím tlačítka Nastav je nutno namířit infraport před LED diody EZZ01. Úspěšné nahrání dat na EZZ01 je 
signalizováno resetem jednotky – tj. probliknutím indikačních LED diod. 
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Popis instalace virtuálního sériového portu pro operační systémy Windows 
2000/XP/Vista 

 

Postup instalace:  

a. USB kabel nepřipojovat, nejprve je nutno nainstalovat drivery!!! 

b. Instalace driverů probíhá nadvakrát (viz další text) 

c. Po ukončení instalace driverů je nutno restartovat počítač 

 

Instalační program je možné najít na stránkách www.silabs.com/products/interface/usbtouart/Pages/deafult.aspx, 
kde je ke stažení soubor  CP210x_VCP_Win2K__XP_S2K3.ZIP, který obsahuje jediný instalační program 
CP210x_VCP_Win2K__XP_S2K3.EXE. 

 

1. Spustit soubor CP210x_VCP_Win2K__XP_S2K3.EXE. Objeví se úvodní obrazovka Welcome...., zadat Next, další 
obrazovka s Licenčním ujednáním, zadat Yes, další obrazovka vybízí k zadání cílového adresáře a nabízí 
"C:\Silabs\Mcu". Zadat Next, případně volbou Browse změnit cílový adresář. Kliknout na Install. Program 
nainstaluje drivery, objeví se poslední obrazovka InstallShield Wizard Complete. Označit políčko u textu 
„Launch the CP210x VCP Driver Installer“, zadat Finish. 
 

2. Spustí se další instalační okno „Silicon Laboratories CP210x USB to UART Bridge Driver Installer“, které nabízí 
instalaci převodních driverů USB->UART. Instalátor nabízí cílový adresář, např. „C:\Program 
Files\Silabs\MCU\CP210x\“, tlačítkem „Change Install Location“ je možno cílový adresář změnit. Kliknout 
na „Install“. 
 

3. Instalační program prochází počítač, v okně je zobrazen text „Scanning“, tato operace může chvilku trvat. 
Okno „Scanning“ zmizí, objeví se okno „Změna nastavení systému“ a výzva k restartování počítače. Zadat 
„ANO“, instalace je dokončena. 
 

4. Po restartu počítače je možno propojit kabel USB mezi PC a EZZ02.  
 

5. Po připojení kabelu Windows rozpoznávají nové zařízení, objevují se okna:  
 
Nalezen nový hardware: Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge 
a 
Nový hardware je nainstalován a připraven k použití 
 

6. Tím je instalace ukončena – operační systém vytvořil virtuální sériový port a přidělil mu číslo, např. COM11. 
Pokud je tento port již obsazen, jeho číslo je možno změnit ve Správci zařízení pomocí nastavení portu – 
např. pro Windows XP: Ovládací panely ->Systém->Hardware->Správce zařízení->Porty COM a LPT->Silicon 
Labs CP210x USB to UART Bridge (COM11) -> Nastavení portu->Upřesnit->Číslo portu COM: 
 

7. Po správnou funkci komunikace mezi EZZ a PC je bezpodmínečně nutné, aby bylo zvoleno stejné číslo portu 
a to jak ve správci zařízení v systému PC Ovládací panely ->Systém->Hardware->Správce zařízení->Porty 
COM a LPT->Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM11) -> Nastavení portu ->Upřesnit ->Číslo portu 
COM, tak ve vlastním programu EZZ01/2 záložka: Komunikace s EZZ1/2 -> Nastavení portu pro EZZ02 -> Port -
> vybrat z roletového menu (EZZ podporuje porty COM1 – COM7). V našem případě se tedy ve správci 
zařízení místo default 11 zvolí  4 a v analyzátoru dat místo default 1 zvolí  4. 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Zapojení binárních vstupů EZZ02 
Příloha č. 2 – Zapojení analogových vstupů EZZ02 
 


