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1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Клавиатура
Цифрова клавиатура - за въвеждане на стойности и количества.
Действа като и като комбинации за избор.
+/- Бутони - Превключват между положителни и отрицателни стойности
и маркира квадратчетата с възможност за избор
.
В прозореца “History” се използват за
превключване между величини и дата.
Стрелки - за придвижване нагоре, надолу,
наляво, надясно за да изберете меню.
MENU - за влизане в главното меню, действа
като “ESC” и за връщане с една позиция назад.
ENTER- за влизане в меню, а в главното меню
за въвеждане на стойности, за потвърждаване
на стойности или промяната им.
HELP - за достъп до прозорците и графиките за помощ.
DELETE- за изтриване на въведени грешки.

1.2 Показания на дисплея
Натиснете MENU от главното меню за да се види (само за четене) преглед
на работещите процеси. Натиснете MENU за да се върнете в главното меню
Има 7 важни бутони:
0 - Извежда иконката на активните процеси
1 - Главен екран/Състояние на системата
2 - Напоителен процес
3 - Състояние на програмата за напояване
4 - Вода, EC/pH, дозиране
5 - Състояние на почистващят филтър
6 - Измерване на температура и влажност
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1.3 Икони на главното меню
Ръководство,
напоителен п-с,
почистващ
филтър, пауза
Програми:
напояване
управление,
дозиране,
прочистване,
програмиране

Ръчен тест на
устройствата
на полето помпи клапани
стойности на
EC, pH, темп.,
влажност и др.
Системни
настройки
дата, час,
калибрация на
сензори и др.

Настойка на
алармата, и
нулиране
Записи:
за напояване
водомер,
и системни
събития

За професионална
техническа
настройка
За професионална
техническа
настройка
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1.4 Въведение
За да въведете програма за напояване - трябва да се настроят времената на
стартиране на клапаните и дозираща програма. Могат да се настроят една
или повече програми за един или повече клапани.

Напоителни
Програми
(15)

Програми
за стартиране
на клапаните
(60)

Дозиращи
Програми
(10)

Импулси
на напояване
(15)

Стартиращи програми
•
Могат да бъдат по време или по количество
•
Настройка на напояване преди и след дозиращият процес (торене)
Дозиращи програми (програми за наторяване)
•
До 8 дозиращи канала на програма
•
Dosing method per channel (Time, Quantity, EC/pH)
Напояване по време, на база на външните условия
•
Start/ Stop до два сухи контакта
•
Start/End по време на напоителния процес
•
Импулсивен тип
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2. ПРОГРАМИРАНЕ
2.1 Настройка на време на стартиране
За всяка програма за напояване, трябва да се определи Време за старт

2. Старт на
напоителния процес
На база Време/Количество
Време/
Количество

Определяне на
време/количество

Определяне на стойностите “преди”
и “след” времевата програма
Вода “преди” и след” дозиращият процес
Вода

2 min

Вода + дозиране

12 min

Заб.: Определете цялото Време/Количесто
“Преди” и “След” се приспадат от цялото Време/Количесто

Вода

1 min

Време
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2.2 Дозираща програма
За всяка напоителна система, трябва да се определи дозиращата рецепта
3. Дозиране
Определяне на каналите за дозиране (Каналите могат да се
преконфигурират от технически специалист)
Канал

Определя се дозиращият
метод за всяка програма
(САЩ: Количеството се
измерва в галони)

Пропорционално количество (1/1000, Litre/m³, gallon/1000gallons):

5 liters (gallon)
тор на всеки M³
(1000 gallon) вода

NMC-Junior Irrigation

Стр: 7 от 34

Farm Management Made Easier

Пропорционално време:

П.време

Определя се минимална
доза за всеки канал

Напояване

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Време в импулси
за канали 1 или 2

Напр.: Ch 1= P1+P2+P3…+Pn= 10 min.

Заб: Пропорционалното време = Желаното време за дозиране разпределено по време на
програмата за напояване, като импулси за всеки канал.

Време:
Задава се на едно място:
не се разпределя по
време на цялото напояване,
а само в един определен
момент.

Време

Напояване

5 min

Напр: Канал 3= P1= 5 min. (1 пулс)

Време
Канал 3
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Количество: (Например показва литри, в САЩ се използват галони)
Кол.

•

Опция A- Количеството се прибавя наведнъж
Напояване
Напр: Канал 1 = Р1= 4 литра
.(1 пулс)

4 liters

Количество Канал 1
•

Опция B - Разпределено количество (Дозиране спрямо
конфигурацията, направена от техническото лице
Напояване

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Напр.: Канал1= P1+P2+P3…
+Pn= 4 Литра.
Количество във времето

Главно меню

7. Конфигуриране на
дозирането

Определяне, според начина на
подаване на количеството

Върнете се в менюто за
дозиране, за да определите
канала.
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Обща програма за дозиране за отворени полета (пример):

Стойността на подаването на тор е фиксирана,
без значение колко вода преминава през канали
1 и 2, 3 - пасивни

Напояване

Канал.3

P1

P1

Канал.2

Канал.1

P2

P1

P3

P4

P2

P2

Канал 1
Канал 2
Канал 3

P3

P3

P4

P5

P4

P5

P6

Разпределено количество = 2 литра
Разпределено количество = 5 литра
Разпределено количество = 3 литра
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Контролиране на стойностите на EC/pH на база разпределено количество:
Пример -

Определете дозиращата
:програма, с желаните
стойности на ЕС и рН

Контролиране на EC/pH по
1.5 EC
зададена
5.5 pH
стойност

Пример
5 литра

5 литра
5 литра
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2.3 Напояване въз основа на времето

1. Напояване

Пример 1

Изберете
програма

Клапани
V2
V1
Кръг 2

Кръг 1

Прогама за напояване
за 1 клапан

8:00

9:00

ЗАБ.: Delay = Забавяне между стартирането на различните кръгове
Cycles = Номер на кръга

Клапан 1- работи в 2 кръга, с 1 час между времената
на старт на програмата с дозиращата програма

10:00
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Пример 2
Напоителна програма за
група от 2 клапана

Клапани
V2
V1

Кръг 2

Кръг 1

8:00

9:00

10:00

Клапан 1 & 2- стартират 2 кръга, с 1 час разлика между
стартовите времена с дозираща програма 1.

ЗАБ.: Delay = Забавяне между стартовите времена на циклите
Cycles = номер на цикъл
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Пример 3
Напоителна програма за
група и клапани и индивидуален клапан

+

C1= кръг 1
C2= кръг 2

Клапани
V3
C1

V2
V1

C1

8:00

C2

C2

9:00

C1

C1

10:30

C2

C2

11:00

C1

C1

12:30

C2

C2

1:30

Време

Клапани 1 & 2- стартират 6 кръга едновременно с дозиращата
програма 1, клапан 3 стартира след клапани 1 и 2 с дозираща
програма 2, при различни или взаимозаменяеми времена

ЗАБ.: Различни/взаимозаменяеми времена (няколко стартови времена, разделяне на
деня на периоди
ЗАБ.: Delay = забавяне между стартовите времена на кръговете
Cycles = Брой на кръговете във всеки един момент
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В зависимост от климатичните условия, може да се намалява или
увеличава количеството вода от клапаните, без да се променя
програмата
Пример 4
Ако е слънчево, и искате да
напояване с 20% повече
(Редовните 10 мин. на напояване
ги увеличавате на 12 мин

ЗАБ.: Дневно = Това е само за текущия ден. Програмата ще си продължи на следващия ден.

Пример 5
Ако има лошо време, и искате
да напоявате с 10 % по малко
(Редовните 10 мин. напояване се
намаляват на 9 мин.)

ЗАБ.: Const.= Постоянно функциониране на зададената стойност. Може да намалявате или
увеличавате количеството вода според климатичните условия.

Избиране на програма за няпояване/торене според дните от седмицата
Пример 6
Избор на
програма по дни
от седмицата

Н
X

П

В
X

Ср

Ч
X

П

Сб
X

Н
D

П
W

В
-

Ср
D

Ч
W

П
-

Сб
D

ИЛИ

Изберете броя на кръговете за деня

D = Тор + Вода
W = Само вода
- = Нищо
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2.4 Напояване спрямо външните условия (на полето)
При напояване от периферно оборудване (напр. резервоар с
поплавък за ниво)

4. Външ.
Условия

Настройка
стартови/
крайни времена

Избор на вида на задействане

Състояние On
на входа Off
Програма On
за напояване
Off
On
Състояние
на входа Off
Програма On
за напояване
Off
Състояние On
на входа
Off
Програма On
за напояване
Off
Начално On
състояние на
входа Off
Спиране On
на началното
състояние Off
Програма On
за напояване
Off

Вид на задействане: Наведнъж

Време на работа

= 6 sec

Време на работа

Вид на задействане: Неколкократно включване

Време на работа Време на работа

Време на работа

Вид на задействане: Само ако е включено

Време на работа

Време на работа

Вид на задействане: Спиране при суша

Време на работа

Време на работа

NMC-Junior Irrigation

Стр: 16 от 34

Farm Management Made Easier

Изберете сух контакт (предварително
определен от техниците) за да вкл./изкл
и да определите граници
ЗАБ.: Когато използвате програма спрямо климатичните условия като пулсово напояване,
без стартови времена например, то програмата работи спрямо условията на въведената
вече програмата.

1. Напояване

Начално On
състояние
на входа
Off
Спиране On
на началното
състояние Off
Програма On

за напояване Off

Старт/Стоп напояване чрез “Сух контакт”

Работно време

Работно време
8:00

Пример за пълен резервоар
“Сух” контакт 2

“Сух” контакт 1
Резервоар с течност
Начално On
Състояние
на входа Off
Спиране On
на началното
състояние Off
Програма On

за напояванеOff

Вид на задействане: Спиране при източване
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2.5 Бъркачка
Работа на резервоара за тор с устройства за разбъркване

5. Бъркалка

Определете времето на вкл./изкл.
по време на дозиране и кога
системата е празна

ЗАБ.: Когато използвате повече от една бъркалка, системата автоматично ги
включва да работят паралелно

2.6 Селектор
+1 резервоар за тор (с различни торови смеси) свързани към
един канал за дозиране

6. Селектор

S1

S2

S1

S2

Дозиращ канал 1 / Дозиращ канал 2

NMC-Junior Irrigation
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2.7 Прочистващ филтър
Програмиране на филтъра за прочистване по време на напояване
7. Прочистващ
Филтър

ЗАБ.: Процеса на почистване може да започне след като главния клон е пълен.
По подразбиране това е настроено на 1 мин. Виж меню 3.3.

ЗАБ.: Виж графиката на следващата страница за повече информация.

Наименование
Time Between
Flushing
Flush Time
Delay between
Filters
Delta Pressure
Delta Pressure
Delay
Delta Pressure
Reiteration
Dwell Time Main

Описание
Времето между циклите на напояване, през което
са се натрупали замърсявания (за един филтър)
Време на прочистване за всеки филтър
Зададено закъснение между работата на филтрите,
за да може да се възстанови налягането
Задайте че на сензора че е замърсен. Ако на входа/
изхода има значителна разлика в налягането,
филтъра сигурно е блокирал/
Задайте забавяне за да се провери дали някъде
няма запушване
Задайте сигнал след няколко почиствания.Ако разли
ката в налягането показва блокаж, ще се вкл. аларма
Oтваряне на главния филтър преди почистване за да
се балансира налягането за надежден почистващ п-с
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Време на старт
1 час
Закъсне 1 час
напояване ние
напояване
8:00

9:00

10:00

11:00

Импулс

3:00

След двучасово преминаване на вода през
филтрите, прочистване се прави на 10 сек.
Прочистващ процес

Импулс

Закъснение на прочистването между филтрите
Прочистване 3

Прочистване 2

Прочистване 1
5 сек.
закъснение

10 сек.

5 сек. 10 сек.
закъснение

10 сек прочистване с 5 секундно
закъснение между филтрите

Време на задържане
10 сек.
време на Прочистване 1
задържане

Повторение на разлика в налягане
DP
Signal

DP
Signal

Прочистване 1

DP
Signal

Прочистване 2

Аларма - спира почистването

Прочистване 3

След 3 почистващи цикъла, ако има
повторение на разликата в налягането се
включва аларма и спира почистващата с-ма

NMC-Junior Irrigation
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2.8 Охлаждане
Настройка на програма за охлаждане/мъглуване в оранжерии
Тази програма ще работи спрямо температура, влажност или време
(за да редуцира темп. и да увеличи влажността)
8. Охлаждане
Темп. Сензор. 1
Сензор за влажност 1

Настройка време вкл./изкл.
и изберете сензори

+1 от всеки сензор:
използва средната стойност от двата

ИЛИ

Динамично охлаждане: 2 температурни
прага, същата влажност

Времето на старт е настроено.
Времето на изключване може да се
контролира според температурата
Висока темп. = малко време до изкл.
Ниска темп. = повече време до изкл.
Темп.
V1

V2

35°C

80% - Стоп
процес

30°C
25°C

Време на
изкл.
2.5

5

7.5

10

12.5
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Мъглуване

Основно програмиране, използвайки таймер
9. Мъглуване

Определяне на времето
за включване
Определяне на времето
за изключване

2.10

Подгряване на вода

Подгряване на вода в студени зони и сезони
10. Подгряване
на вода

Определяне на времето за старт/стоп
Определяне на темп. на водата ± разликата (мъртва зона) за спиране
Определяне на сензорите

вкл. /изкл.
Студена

16

18

20

Температура

22

24

°C

Топла

NMC-Junior Irrigation
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3. НАРЪЧНИК
3.1 Пауза на системата
Ръчно паузиране на системата по време на програма за напояване
при калибриране на ЕС/рН датчици или поправка на тръби
1. Пауза на
напояването

Меню

За да продължите, върнете се
стъпка назад и изберете NO

3.2 Старт/Стоп на програмата
Ръчно вкл./изкл. на програмата
2. Start/Stop
на програмата

Yes

ЗАБ.: Стартира 1 кръг само
от програма 1

Меню

Изберете програма

За да продължите,
върнете се стъпка
назад и изберете NO
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3.3 Старт/стоп на клапаните
Ръчно вкл./изкл. на клапан

3. Start/Stop
на клапан

Menu

Изберете клапан и
съответната Програма
за напояване и дозиране

Yes

За да продължите,
върнете се стъпка
назад и изберете NO

Програма за
Напояване (1)

Дозираща
Програма (1)
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3.4 Ръчно почистване на филтри
Ръчното почистване на филтри се извършва докато системата напоява

4. Filter Flush

Yes

Menu

Изберете филтър
(обикновено всички)

Виж екран 5
за да видите
статуса на
почистване

ЗАБ.: "Всички филтри" означава всички филтри, но почистването става един по един .
Не се почиства повече от един филтър по едно и също време.
ЗАБ.: Процеса на почистване стартира само когато главния клон е запълнен с вода.
По подразбиране времето е една мин, както е показано на снимката по долу. (Виж меню 3.3).
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4. АЛАРМА
4.1

Нулиране

Нулиране на алармата (в случаи на високо или ниско налягане, течове
на вода и торове)
1. Alarm Reset

Опция A: Ръчно нулиране

Yes

Опция B: Автоматично нулиране за да
се проверява сама когато пожелае
Изберете колко често системата
трябва да се нулира

"Нулиране при завършено
напояване?"
Изберете Да или Не

4.2

История на алармата

Може да видите на историята на включване на алармата
(само за четене)
2. History

ЗАБ.: Записва до 250 пъти включване
на алармата
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Дефиниция на алармата

Определяне на праг на системата

3. Определяне на алармата

Определете задействането: при отклонение на
целевите стойности за налягане, дебит и т.н.

Наименование
Water Fill Up
(min)
Water Leak (m3
or Gal)
Water Leak
Period (hh:mm)
Dosing Channel
Leak Delay (s)
Dosing Channel
Leak (Pulse)

Описание
Време за пълнене на главния клон. В това време
системата ще игнорира аларма за висок дебит и
няма да започне прочистващ процес.
Количеството на изтеклата вода, докато системата
е неактивна
Времето през което е имало теч.
3
Напр.; 1m е изтекъл за 30 мин.
Времето на закъснение между изключването на
дозирация канал и вкл. на алармата за теча
Броя на импулсите (от дозиметъра) през времето
до включването на алармата. Напр,: 10 импулса за
3 сек, докато се включи алармата.
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Продължение...

Вид
Delta EC low
Delta EC high
Delta pH low
Delta pH high
Missing Pulses
For No Flow

Stop System
Consecutive Flow
Alarms

4.4

Описание
Макс. отчетена стойност под зададената цел за ЕС
Макс. отчетена стойност над зададената цел за ЕС
Макс. отчетена стойност под зададената цел за рН
Макс. отчетена стойност над зададената цел за рН
Броя на генерираните импулси преди алармата да
отчете липса на вода. Системата изчислява
очакваното време между импулсите от водомера и
ако е минало определено време без да се получи
желания брой импулси, се генерира аларма.
Бр. на последователни аларми от един вид. (високо
ниско налягане т.н.) но на различни клапани.
Системата спира. Напр. висок дебит на клапан 1>
висок дебит на клапан 2 > висок дебит на клапан 3
= 3 последователни високи дебита. С-мата спира.

Настройка на алармата

Задаване на аларма и определяне на действия в случай на вкл.

4. Настройка
на алармата

Опр. на действията на алармата: автоматично да спре или продължи.
Закъснение преди да се вкл. алармата.
Активиране на алармен сигнал: YES/NO (сирена, светлина).
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5. ИСТОРИЯ
5.1

История на системата

Екраните с историята на системата са само за четене показват
измервания, настройки, процеси, събития, графики

10. Данни
от сензорите

Изберете сензор използвайки
+/- бутони (не може да се показват
повече от три на графика)

Меню

ЗАБ.: Използвайте стрелките
за да приближите
или отдалечите изображението.
Използвайте стрелките
за да се движите
нагоре или надолу
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Менюто “История” предлага обширна информация относно
измерванията и процесите, извършени от NMC-Pro

ДАННИ ЗА НАПОЯВАНЕТО
Таблицата с данните за напояването включва 200 реда данни.
Всеки ред съдържа информация за всяко отделно напояване
За да видите допълнително информация използвайте стрелките наляво/надясно
За да превключите между дозираните количества и време натиснете “+/-”

ЗАБ.: Колич. на водата се измерва в m³
или галони; продължителността във време;
дебита в m³/h или gallon/m;
дозиращото количество в liters или
gallons.

Вид
Date
Time
Valve
Water
Duration
Flow
Chan. #
EC Low
EC Avg.
EC High
pH Low
pH Avg.
pH High

Описание
Дата на стартиране на напояване.
Времето на стартиране на напояване.
Водещи клапани; първия клапан е настроен като група
Количество вода (m³ или gallon) или време за напояване
Продължителност на напояването (чч:мм:сс).
Среден дебит през цикъла на напояване.
Количество тор на всеки канал (liter or gallon) или време.
Най-ниска отчетена стойност на ЕС при напояването
Средна стойност на ЕС по време на напояването
Най-висока отчетена стойност на ЕС при напояването
Най-ниска отчетена стойност на рН при напояването
Средна стойност на рН по време на напояването
Най-висока отчетена стойност на рН при напояването
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НЕЗАВЪРШЕНИ НАПОЯВАНИЯ
Таблицата за незавършени напоявания представя информация за
напояванията, които са стартирали, но не са завършили поради авария.
За да се рабере защо не е завършил процеса е хубаво да се съпоставят с
таблицата на историята на алармата в т.4.2. Таблицата на незавършените
напоявания съдържа 200 реда. Отбележете, че ако има буква “С”, програмата
е спряна в резултат от грешки от нейното състояние.

Всеки ред съдържа информация кога е спряло напояването
и се добавя към таблицата с незавършени напоявания

Вид

Описание
Датата на която реда е добавен към таблицата
Date
на незавършените напоявания
Часа в който реда е добавен към таблицата
Time
на незавършените напоявания
92- Програмата която е била добавена към таблицата
е стартирана ръчно.
93- Съответното напояване е било добавено към
Prog. No.
таблицата с незавършените напоявания за втори или
пореден път.
Показва свързаните клапани. Ако това е група от
клапани, които са конфигурирани да напояват заедно
Vl. No.
се изписва само първия клапан, но знака “+” показва че,
за свързани повече от един калпани.
NMC-Pro ще завърши напояванията за текущия ден, докато
не бъде ръчно или авоматично нулирана алармата.
Колонката с клапани на напояванията които трябва да бъдат
завършени ще бъде осветена.
Колонката с клапани при които в момента ще бъдат завършени мига.
Run No
Dose Prog.
Prog. Qty.
Left Qty.

Показва коя програма за напояване тече в момента.
Показва коя програма за торене тече в момента.
Планираното количество според програмата.
Незавършени количества.
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За да спрете ръчно напояването, трябва да отидете в START/STOP в т. 3.3
тъй, като активирането е в съответствие с единичен клапани.

НЕЗАВЪРШЕНИ ПРОГРАМИ
Таблицата на незавършените програми, представя информация за програми
които не са завършили. Важно е да се разбере разликата между тази таблица
и таблицата на незавършените напоявания. Тази таблица съдържа само
напоителните цикли, които са стартирали, но не са завършили през деня.
Това може да се случи при грешни настройки (повече от една задача може да
да не е приключила) или защото системата не е била активирана за дълъг
период от време. Напр. поради спиране на електричеството, не е могла да
завърши задачите.

Незавършени програми
таблицата съдържа 200 реда.

ДНЕВНО НАПОЯВАНЕ
Тази таблица позволява да видите историята на количеството напояване или
времето на всеки клапан
Пример: 1 day ago означава
че искате да видите историята
от вчера. Today означава че
искате да видите натрупаната
история от последния ден

За да отворите
списъка

Съответната дата е на екрана

За откриване
ENTER
на съответен
ден използвайте
бутоните със стрелките
Таблицата на дневните напоявания съдържа цялото количество вода (m3 или gallon)
и торова смес (liter или gallon). За да превключите между количество и време
натиснете “+/-” бутона
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НАТРУПВАНЕ НА НАПОЯВАНЕТО
В таблицата за натрупване, може да видите натрупаното количество вода
и торове за определени периоди. Натрупаните количества за всеки клапан
могат да се нулират поотделно за всеки в таблицата “ACUMULATION RESET”

За да превключите между количество
и време, натиснете бутон ‘+/-‘

Количеството на водата се измерва в м3
или галони; количеството на торове в
литри или галони

НАТРУПВАНЕ НА ИЗМЕРВАНИЯ
Тази табличка позволява да се натрупат количества от измервания които
не са определени в софтуера, например количеството на изтеклата
вода или за измерване на консумацията за охлаждане на системата

ЗАБ.: Водомерите са само за отчитане на
натрупаното количество, но не са част от контрола
на напояването.
За да нулирате, някой от водомерите отидете в
ACCUMULATION {XE "Reset Total Quantity" }
както е показано на табличката.
Количествата които се изписват са
в литри (галони) и се измерват до 9999.999.
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НУЛИРАНЕ НА НАТРУПВАНЕТО
ENTER
НАТИСНЕТЕ за да
нулирате показанията
на избран клапан или
на всички клапани

Изберете желаната опция
използвайки стрелките

ЗАБ.: Когато нулирате клапан или всички клапани, историята ще се изтрие от следните таблици:
- Дневно напояване
- Натрупване на данни за напояването
НАТИСНЕТЕ за да
За да изберете
нулирате единичен
ENTER
опция, използвайте
измервателен уред
стрелките
или всички измервателни
уреди
ЗАБ.: Когато нулирате измервателен уред или всички измервателни уреди, историята ще
бъде изтрита от таблицата: - Натрупване на измерванията

ФИЛТРИ
Таблицата с историята на работата на филтрите, показва информация за
броя и причината за включването им по дни.

ОХЛАЖДАНЕ
Позволено е и преглед на историята на охлаждането по време и по клапан

ENTER
НАТИСНЕТЕ за
листа за избор

Изберете съответния
ден използвайки стрелките

Например: 1 day ago - означава, че искате да видите
историята от вчера. Today означава че искате да видите
натрупаната история до този момент от деня.
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ДНЕВНИК НА СЕНЗОРИТЕ
Таблицата с данните от сензорите включва историята на средните измервания
от включените сензори. За да определите кой сензор да включите трябва да
отидете на меню 6.8 – Sensor Logging, и да маркирате с бутоните +/-. За да
изберете интервалът на измерванията, трябва да отидете в меню 6.2. и да
изберете опция която желаете.

Таблицата със записите на сензорите включва до 10 000 полета с данни.
Датата и часът са 2 полета и всеки сензор се води допълнително поле.
Например: Включване на два сензора - използват се 4 полета. 2 за време и
дата и по едно за всеки сензор. В този случай, таблицата ще се състои от
максимум 2 500 реда.
ДАННИ ЗА СЪБИТИЯ
Таблицата дава информация за всички процеси, които са се случили в
системата, вкючително с техните дата и час.

Таблицата показва последните 999 събития

СИСТЕМНИ ДАННИ
Тази таблица дава информация за всички системни промени.

Таблицата показва последните 999 събития

Примери за системни промени са промени направени от администратора,
PC съобщения, изключване на захранването и др.

