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1. Opis
Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i wizualizację  danych pomiarowych urządzeń produkcji 
APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół  MODBUS-RTU. Aktualny 

szczegółowy wykaz kompatybilnych urządzeń można znaleźć na stronie: 
www.apar.pl/oprogramowanie/arsoft-wz1.html

Możliwości programu:
● automatyczna identyfikacja typu podłączonego urządzenia

● wizualizacja online wyników pomiarów
● szybka edycja online parametrów urządzenia

● odczyt i zapis konfiguracji urządzenia z możliwością edycji tekstowej utworzonego pliku

2. Wymagania sprzętowe
● system operacyjny: MS Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista 

● procesor i ilość pamięci RAM zgodne z zaleceniami producenta systemu operacyjnego
● w zależności od rodzaju interfejsu komunikacyjnego podłączonego urządzenia port COM RS232 

lub RS485, w przypadku braku portu sprzętowego można skorzystać również z dostępnych na rynku 
konwerterów USB na RS232/RS485, przy czym w przypadku RS485 zaleca się wykorzystanie 

konwerterów z separacją galwaniczną.

Uwaga: Rejestratory AR2xx posiadają sterowniki jedynie dla systemu  Windows 2000/XP/Vista 

3. Instalacja
W celu zainstalowania aplikacji należy uruchomić program „Setup_ARSOFT-WZ1_x.x.exe” (gdzie x.x to 

numer wersji) i postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Program instalacyjny 
pozwala na wybór folderu docelowego (domyślnie „C:\Program Files\ARSOFT\WZ1”) oraz stworzenie 

skrótów w folderze Menu Start i pulpicie. 

Aktualną wersję instalacyjną można pobrać ze strony: www.apar.pl/download/oprogramowanie.html.

Po instalacji, podczas pierwszego uruchomienia, pokaże się okno Kreatora połączenia (patrz punkt 7) 

umożliwiające szybką konfigurację połączenia z urządzeniem.
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4. Okno główne
Okno główne zawiera elementy umożliwiające podłączenie aplikacji do sieci MODBUS-RTU oraz 
wizualizację pomiarów. Rozmieszczenie elementów wraz z opisem przeznaczenia zostało przedstawione 

na rysunku poniżej. 

Panel monitorowania 
Podgl d wszystkich warto ci mierzonych 
dostępnych dla danego typu urządzenia. 
Nazwa typu pod ączonego urządzenia 
wyświetlana jest w tytule panelu.

ą ś

ł

Panel Status
Informacje o parametrach transmisji: numer 
portu szeregowego, pr dko  transmisji, 
adres MODBUS

ę ść

Panel Log
Rejestr zdarzeń oraz komunikaty b ędówł

Przycisk Opcje programu
Wyświetla okno za pomocą którego można 
zmienić parametry transmisji, oraz inne 
opcje programu

Przycisk Od ączł
Przerywa monitorowanie urządzenia oraz 
zamyka port COM

Przycisk Pod ączł
Otwiera port COM i próbuje nawiązać 
komunikację z  W przypadku 
powodzenia rozpoczyna monitorowanie 

 urządzeniem.

Przycisk Parametry
Wyświetla okno za pomocą którego można 
zmienić edytować parametry podłączonego 
urządzenia

 

5. Uruchamianie i inicjalizacja transmisji
Po uruchomieniu program automatycznie otwiera port COM i wysyła zapytanie do urządzenia o adresie 
MODBUS ustawionym w oknie Opcje. W przypadku odpowiedzi urządzenia następuje rozpoznanie jego 

typu, wyświetlenie okien dla wszystkich wartości mierzonych dla danego wykrytego typu i rozpoczyna się 
monitorowanie wartości mierzonych z ustalonym okresem. 

W przypadku braku lub błędnej odpowiedzi możliwe są komunikaty:
● błąd otwarcia portu – port COM jest używany przez inną aplikację lub nie istnieje. Należy upewnić 

się czy wybrano w konfiguracji odpowiedni port lub w przypadku stosowania adapterów USB/RS 
lub Ethernet/RS adapter został poprawnie podłączony i skonfigurowany.

● brak odpowiedzi urządzenia – należy sprawdzić czy w urządzeniu i programie ustawiono jednakowe 
prędkości transmisji i adresy MODBUS.

● błędne CRC – zakłócenia linii lub dwa urządzenia w sieci MODBUS mają ustawione takie same adresy 
i próbują odpowiedzieć równocześnie.
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5. Opcje programu

Wszystkie ustawienia konfiguracji programu i transmisji zawarte zostały w oknie Opcje.

Znaczenie poszczególnych ustawień jest następujące:
● Konfiguracja portu:

— Nr portu COM – można wybrać dowolny numer z zakresu 1 ÷ 255;
— Prędkość transmisji – do wyboru prędkości 600 ÷ 11520 bit/s, przed wyborem należy sprawdzić 

czy wszystkie urządzenia w sieci MODBUS obsługują wybraną prędkość;
● Urządzenie:

— Adres MODBUS urządzenia (1 ÷ 255);
— Jednostka wyświetlana – nazwa jednostki wartości mierzonej wyświetlana obok okna pomiaru, 

nazwę można wybrać z listy lub wpisać samodzielnie,
UWAGA: dotyczy tylko w przypadku gdy w podłączonym urządzeniu jako aktywne jest 

ustawione wejście liniowe prądowe, napięciowe lub rezystancyjne; 
Wejścia temperaturowe lub urządzeń z wbudowanym czujnikiem jednostka konfigurowana jest 

automatycznie;
● Okres monitorowania: czas pomiędzy kolejnymi zapytaniami wysyłanymi do urządzenia 

(300 ms ÷ 24 godziny);
● Log: możliwość włączenia zapisywania do pliku rejestru zdarzeń oraz komunikatów błędów, pliki 

zapisywane są w folderze w którym zainstalowano aplikację;
● Priorytet procesu: możliwość zmiany systemowego priorytetu procesu aplikacji, funkcja przydatna 

w przypadku krótkiego okresu monitorowania i dużej zajętości użycia procesora,
UWAGA: dotyczy tylko systemów Windows 2000/XP/Vista;

● Kreator połączenia: umożliwia wywołanie okna Kreatora połączenia (patrz punkt 7).
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7. Kreator połączenia

Kreator połączenia służy do szybkiego ustawienia parametrów transmisji:
● port COM,

● adres MODBUS podłączonego urządzenia,
● prędkość transmisji.

Kreator uruchamiany jest automatycznie przy pierwszym uruchomieniu lub można go wywołać ręcznie 

w oknie Opcje. Z uwagi na to, że niektóre urządzenia nie wymagają ustawiania wszystkich trzech 
parametrów (np.  rejestratory AR23x wykorzystujące wirtualny port COM nie wymagają ustawiania adresu 

MODBUS i prędkości transmisji) lub działają tylko dla określonych ustawień (konfiguracja przetworników 
przy użyciu zestawu programującego AR955 może odbywać się tylko przy prędkości 2400 bit/s) wstępne 

ustawienia można określić przez wybór odpowiedniej opcji w panelu Rodzaj połączenia:
● RS232, RS485, konwerter USB/RS – opcja pozwalająca na dowolne ustawienie wszystkich trzech 

parametrów, odpowiednia dla większości przyrządów,
● USB – opcja pozwalająca tylko na określenie portu COM, stosować dla rejestratorów AR23x,

● zestaw programujący AR955 – wybór prędkości transmisji ograniczony do 2400 bit/s, adres MODBUS 
równy 1, stosować dla przetworników programowalnych AR592, AR593, AR580, AR581.

Kreator pozwala również na włączenie autowykrywania portu COM lub adresu MODBUS, co może być 

przydatne w przypadku podłączenia urządzenia z wykorzystaniem portu wirtualnego (rejestratory AR23x, 
konwertery USB/RS) gdy system operacyjny automatycznie sam przydziela numer portu. 
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8. Edycja parametrów

W celu edycji parametrów należy z listy wybrać parametr i następnie w panelu Wartości parametrów 

wpisać, ustawić lub wybrać z listy odpowiednią wartość. Zmieniony parametr zostanie wyświetlony 
w liście na czerwono. Po edycji wszystkich parametrów należy wcisnąć przycisk Zatwierdź zmianę. 

W przypadku zamknięcia okna bez zatwierdzenia zmiany zostaną anulowane.

Zmiana wartości parametrów związanych z transmisją (prędkość transmisji i adres MODBUS) ma wpływ 

na konfigurację programu i powoduje zatrzymanie transmisji (monitorowania), w celu ponownego 
połączenia należy ręcznie ustawić prawidłową wartość w oknie Opcje.

Okno edycji pozwala również na zapis i odczyt z pliku tekstowego całej konfiguracji z/do podłączonego 
urządzenia.
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