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Opleidingsprogramma van de schrijvers (DX100 en DX200) 
voor operatoren en ingenieurs 

 
 

De introductie van de DX heeft een 
revolutie teweeg gebracht in de 
gegevensregistratie. Deze data-
loggers laten een veel ruimere 
behandeling van de geregistreerde 
gegevens toe. Visualisatie van de 
geregistreerde gegevens hetzij 
ogenblikkelijk op een lokaal scherm 
hetzij op PC, automatische 
transmissie van de file of de e-mail, 
consultatie van de schrijver via 
Internet Explorer,... dit alles is thans 
mogelijk daar waar in een zeer nabij 
verleden registratie eruit bestond zoveel mogelijk papier op te slagen! 
 
Opdat u een maximaal gebruik zou kunnen maken van de mogelijkheden van de DX-schrijvers heeft Yokogawa 
voor u een opleidingsprogramma samengesteld gegroepeerd rond twee punten. Het eerste punt behelst het 
dagelijks gebruik van de schrijver evenals de voornaamste programmatiemogelijkheden. Het tweede punt, is 
bestemd voor personen die deze toestellen moeten programmeren en de configuratie tot in de details dienen te 
kennen. Een derde module (optioneel) is eveneens beschikbaar : een algemene theorie over Ethernet, TCP/IP, 
adres IP, routers.... 

 

                             
 
Hierin wordt het dagelijks gebruik van de schrijver toegelicht. De volgende punten komen aan bod : 
 

• algemene werking van de schrijver. 
• raadpleging van de directe gegevens. 
• verklaring van de diverse schermen. 
• verklaring van de geregistreerde gegevens op het niveau van de schrijver. 
• verwerking van de gegevens door middel van de software Daqstandard. 
• configuratie van de schrijver door middel van de software Daqstandard. 
• demonstratie van de supervisie mogelijkheden door middel van Windows Explorer. 
• basisconfiguratie van de schrijver : wijzigen van groepen, schalen, alarmen. 
• vragen en antwoorden. 

 
Duur van de opleiding : 6 uur 
 
Elke deelnemer ontvangt een handboek (in het engels) evenals een kopie van de presentatie. 
De opleiding gebeurt op demonstratiemateriaal en wordt aangepast naargelang de behoeften van de operatoren. 
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In deze opleiding bekijken wij in detail de configuratie van de DX.  Nauwkeurige gegevens worden verschaft 
over:  
 

• de werking van de verschillende mogelijkheden van het interne geheugen. 
• de werking van de mathematische functies en hun rapporten. 
• de beveiliging van de schrijvers via een paswoord. 
• Onderhoud. 
• werking via het netwerk. 
• opsporen van de oorzaken van mogelijke communicatieproblemen. 
• vragen en antwoorden. 

 
Duur van de opleiding : 4 uur 
 
Elke deelnemer ontvangt een handboek (in het engels) evenals een kopie van de presentatie. 
De opleiding gebeurt op demonstratiemateriaal en wordt aangepast naargelang de behoeften van de operatoren. 
 

                                     
 
Indien woorden zoals Ethernet, FTP, TCP/IP, HTML, Hub... voor u een raadsel zijn en u deze zou willen 
doorgronden zonder al teveel theorie, dan is deze opleiding iets voor u!  In eenvoudige bewoordingen krijgt u van 
ons de basis mee en zetten wij vage begrippen om in praktische kennis dankzij onze DX schrijvers.  Deze 
opleiding omvat: 
 

• Ethernet : werking van het protocol TCP/IP 
• De parameters noodzakelijk om te kunnen communiceren met Ethernet : IP adres... 
• Directe aansluiting via een Hub 
• Werking van de verschillende router types 
• Werktuigen die u toelaten problemen op het netwerk op te sporen 
• FTP : theorie en configuratie door gebruik te maken van Windows 2000. 
• … 

 
Duur van de opleiding : 4 uur 
 
Elke deelnemer ontvangt een handboek (in het engels) evenals een kopie van de presentatie. 
De opleiding gebeurt op demonstratiemateriaal en wordt aangepast naargelang de behoeften van de operatoren. 
 

                                     
 

VOOR MEER INLICHTINGEN KAN U ONS BEREIKEN VIA  : 
TEL : 02/719.55.49 
FAX : 02/725.34.99 

E-MAIL: info@be.yokogawa.com 
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