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1 Általános tudnivalók
1.1 Az üzemeltetési utasítás használata

Az üzemeltetési utasítás a termék része, és fontos üzemeltetési és szervizelési
információkat tartalmaz. Az üzemeltetési utasítás minden olyan személynek szól, aki a
terméken szerelési, telepítési, üzembe helyezési vagy szervizelési munkát végez.
Az üzemeltetési utasítást olvasható állapotban hozzáférhetővé kell tenni. Győződjön
meg arról, hogy az üzemeltetési utasítást a berendezés és az üzem felelősei, valamint
a készüléken saját felelősségükre munkát végző személyek elolvasták és megértették.
Ha valamiben bizonytalan vagy további információra van szüksége, forduljon az
SEW-EURODRIVE céghez.

1.2 A biztonsági utasítások felépítése
Ezen üzemeltetési utasítás biztonsági utasításai a következőképpen épülnek fel:

Piktogram JELZŐSZÓ!
A veszély jellege és forrása.
Lehetséges következmény(ek) figyelmen kívül hagyása esetén.
• Intézkedés(ek) a veszély elhárítására.

Piktogram Jelzőszó Jelentés Következmények a 
figyelmen kívül hagyása 

esetén
Példa:

Általános veszély

Meghatározott veszély,
pl. áramütés

VESZÉLY! Közvetlenül fenyegető veszély Halál vagy súlyos testi sérülések

VIGYÁZAT! Lehetséges veszélyhelyzet Halál vagy súlyos testi sérülések

FIGYELEM! Lehetséges veszélyhelyzet Könnyebb testi sérülések

STOP! Lehetséges anyagi károk A hajtásrendszer vagy környezetének 
károsodása

MEGJEGYZÉS Hasznos tudnivaló vagy tanács.
Megkönnyíti a hajtásrendszer 
kezelését.
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1.3 Szavatossági igények
Az üzemeltetési utasítás betartása a zavarmentes üzemeltetés és az esetleges
szavatossági igények érvényesítésének feltétele. Ezért a készülék használatának
megkezdése előtt olvassa el az üzemeltetési utasítást!
Gondoskodjon arról, hogy az üzemeltetési utasítást a berendezés és az üzem felelősei,
valamint a készüléken saját felelősségükre munkát végző személyek számára –
olvasható állapotban – hozzáférhetővé tegyék.

1.4 A felelősség kizárása
Az üzemeltetési utasítás figyelembevétele a robbanásvédett elektromotorok
biztonságos üzemeltetésének és a megadott terméktulajdonságok ill. teljesít-
ményjellemzők elérésének alapfeltétele. Az üzemeltetési utasítás figyelmen kívül
hagyásából eredő személyi, tárgyi és vagyoni károkért, valamint személyi sérülésekért
az SEW-EURODRIVE nem vállal felelősséget. A szavatosság ilyen esetekben kizárt.

1.5 Terméknevek és védjegyek
A jelen üzemeltetési utasításban található márkanevek és terméknevek az adott név
tulajdonosának védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

1.6 Szerzői jogi megjegyzés
© 2008 – Minden jog fenntartva.
Mindenféle – akár kivonatos – sokszorosítás, feldolgozás, terjesztés és egyéb
hasznosítás tilos.

1.7 Terminológiai tudnivalók
A DOP11B (Drive Operator Panel) sorozat kezelőtermináljai különböző kommunikációs
utakon keresztül egyidejűleg képesek az SEW frekvenciaváltókkal és kiválasztott
programozható logikai vezérlőkkel (PLC) kommunikálni.
Az egyszerűbb érthetőség kedvéért ebben a dokumentumban mindkét készüléket
(a PLC-t és a frekvenciaváltót is) vezérlőként említjük.

1.8 Szétszerelés és használaton kívül helyezés, megsemmisítés
A kezelőterminál teljes vagy részbeni újrahasznosítását az érvényes rendelkezések
alapján kell megvalósítani.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alábbi elemek az egészséget és a környezetet
veszélyeztető anyagokat tartalmaznak: lítiumelemek, elektrolit-kondenzátorok és
képernyők.
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2 Biztonsági tudnivalók
2.1 Általános tudnivalók

• A biztonsági tudnivalókat figyelmesen olvassa át.
• A szállítmány átvételekor ellenőrizze annak épségét. Amennyiben sérülést fedez fel,

haladéktalanul értesítse a szállítót.
• A terminál eleget tesz az elektromágneses összeférhetőségről szóló 89/336/EGK

irányelv 4. cikkében megfogalmazott követelményeknek.
• Ne használja a terminált robbanásveszélyes környezetben.
• Az SEW-EURODRIVE nem vállal felelősséget módosított vagy átépített kivitelért.
• Csak olyan pótalkatrészt ill. tartozékot használjon, amely az SEW-EURODRIVE

specifikációjának megfelelően készült.
• Mielőtt telepítené, üzembe helyezné vagy javítaná a terminált, gondosan olvassa el

a telepítési és üzemeltetési útmutatót.
• A terminál réseibe és furataiba semmilyen esetben sem kerülhet folyadék. Ez tüzet

okozhat, ill. ahhoz vezethet, hogy a berendezés elektromosan vezetővé válik.
• A terminált csak speciális képzettséggel rendelkező szakember kezelheti.

2.2 Rendeltetésszerű használat
A DOP11B sorozat kezelőtermináljai ipari berendezések kezelésére és diag-
nosztizálására szolgálnak.
A vezérlésben feltétlenül meg kell valósítani a DOP11B és a vezérlés közötti
kommunikációs hibára adott megfelelő választ. Emellett megfelelő intézkedésekkel
(pl. végálláskapcsoló, helyzetfelügyelet) biztosítani kell, hogy a DOP11B
kommunikációs hibája esetén ne keletkezhessen kár.
Tilos az üzembe helyezés (az üzemszerű használat megkezdése) addig, amíg
megállapítást nem nyer, hogy a gép teljesíti-e az elektromágneses kompatibilitásról
szóló 2004/108/EK irányelv követelményeit, és hogy a végtermék megfelel-e a gépekről
szóló 98/37/EK irányelvnek (figyelembe kell venni az EN 60204 szabvány előírásait is).
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2.3 Telepítés és üzembe helyezés
• A terminált fix telepítésre tervezték.
• A telepítés során a terminált tegye stabil helyre. Ha a terminál leesik,

megrongálódhat.
• A terminált a telepítési útmutatónak megfelelően telepítse.
• A készüléket a mellékelt telepítési útmutató adatainak megfelelően földelje.
• A telepítést csak speciális képzettséggel rendelkező szakember végezheti.
• A nagyfeszültségű, a jel- és a tápvezetékeket egymástól elkülönítve kell fektetni.
• Mielőtt a terminált rákötné az áramellátásra, győződjön meg arról, hogy megfelelő-e

az áramforrás feszültsége és polaritása.
• A ház nyílásai biztosítják a légáramlást, tilos azokat letakarni.
• A terminált ne telepítse olyan helyre, ahol erős mágneses mezőnek van kitéve.
• A terminált tilos közvetlen napsugárzásnak kitett helyen felszerelni ill.

üzemeltetni.
• A perifériáknak meg kell felelniük a rendeltetési célnak.
• Bizonyos terminálmodelleknél a kijelző üvege a karcolások megelőzése érdekében

laminált fóliával van ellátva. Annak megakadályozására, hogy a statikus
elektromosság megrongálja a terminált, a felszerelés után óvatosan húzza le a fóliát.

Az óvintézkedéseknek és a védőberendezéseknek meg kell felelniük a hatályos
előírásoknak (pl. EN 60204 vagy EN 50178).
Szükséges óvintézkedés: a készülék földelése
Szükséges védőberendezés: túláramvédelmi készülék

2.4 Biztonsági funkciók

VIGYÁZAT!

Fölérendelt biztonsági rendszer nélkül a DOP11B sorozatú kezelőterminállal tilos
biztonsági funkciót megvalósítani.
Halál vagy súlyos testi sérülések veszélye.
• A gépek és az emberek védelmének biztosítására alkalmazzon fölérendelt

biztonsági rendszereket.
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2.5 Szállítás és tárolás
A szállítmány megérkezése után azonnal ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg szállítás
közben. Ha igen, azonnal közölje azt a szállítmányozó vállalattal. Sérülés esetén a
kezelőterminált tilos üzembe helyezni.
Szükség esetén használjon a célnak megfelelő szállítóeszközt.
Ha a kezelőterminált nem építi be azonnal, tárolja száraz és pormentes helyiségben.

2.6 Üzemeltetési tudnivalók
• A terminált tartsa mindig tisztán.
• Tilos vészkikapcsolást vagy más biztonsági funkciókat a kezelőterminálról

vezérelni.
• Ügyeljen arra, hogy ne érjen éles tárgy a gombokhoz, a képernyőhöz stb.
• Ügyeljen arra, hogy a terminál készenlétben van, és a billentyűzeten ill. az

érintőképernyőn át bevitt információt akkor is rögzíti, ha a háttérvilágítás már nem
működik.

2.7 Karbantartás és gondozás
• A szavatossági igényeket szerződés szabályozza.
• A képernyőt és a terminál előlapját enyhe tisztítószerrel és puha kendővel tisztítsa.
• A javításokat csak speciális képzettséggel rendelkező szakember végezheti.
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3 Készülékinformáció, szerelés és hardver
3.1 Bevezetés

A korszerű ipari környezet követelményei folyamatosan nőnek. Ezzel egyidejűleg nő a
gépnél dolgozó személyzet felelőssége és tevékenységi köre. A felhasználónak
egyszerű és gyors módon kell hozzáférnie a gép állapotával kapcsolatos
információkhoz, és képesnek kell lennie a beállítások közvetlen és gyors módosítására.
A vezérlések funkciói egyre szerteágazóbbak és fejlettebbek. Ez lehetővé teszi
bonyolult folyamatok hatékony vezérlését. A kezelőterminálok még kifejezetten
bonyolult termelési folyamatok esetén is biztosítják az ember és a gép közötti
áttekinthető és biztonságos kommunikációt.
A grafikus kezelőterminálokat azért fejlesztették ki, hogy a gyártástechnológia legkülön-
félébb alkalmazási területein eleget tegyenek a szabályozási és folyamatellenőrzési
célú ember-gép kapcsolat követelményeinek. A terminál célszerűen alkalmazkodik az
adott feladathoz, leegyszerűsítve a kezelőszemélyzet munkáját. Ennek köszönhetően a
felhasználó továbbra is alkalmazhatja a jól ismert fogalmakat és definíciókat.
A terminálban a projektek menüfaként vagy szekvenciaként vannak felépítve. A menüfa
egy főmenüt tartalmaz (pl. áttekintőképpel), és egy sor almenüt, az adott terület
részletes adataival. Rendszerint a kezelő választja ki a megjelenítendő menüt.
A kezelőterminálokon használt menüket blokknak nevezik.

53717AHU

recept

fõmenü

a frekvencia-
váltó állapota

a motor
állapota hõmérséklet
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A szekvenciák kiindulópontja a főmenü. Itt a kezelő kiválaszt egy szekvenciát, amelyben
a blokkok megjelenítése megadott sorrendben történik. A blokkok megjelenítését
rendszerint a kontroller programja vezérli.

A kezelőterminál funkciói lehetővé teszik a folyamat grafikus és szöveges ábrázolását.
Ezen túlmenően további funkciók állnak rendelkezésre:
• riasztáskezelés
• nyomtatás
• trendek
• receptkezelés
• idővezérlés

Ezeket a funkciókat nemcsak könnyű kezelni, hanem árelőnyt is biztosítanak a
hagyományos kapcsolós, jelzőlámpás, időrelés, beállítható számlálós és heti
kapcsolóórás megoldásokkal szemben. Ezenkívül a kezelőterminál tartalmaz a
hajtáselektronika jobb kihasználását lehetővé tevő funkciókat is.

53719AHU

fõmenü

1. lépés

2. lépés

4. lépés

3. lépés

beállítások

program vége
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3.1.1 Programozás

A kezelőterminálok programozása PC segítségével, a HMI-Builder szoftverrel történik.
A kezelőterminál leginkább objektumorientált munkamódszerével tűnik ki. Itt a
programozás egy objektumon alapszik, amelyhez hozzárendeljük a funkciót.
Valamennyi jelfajta ezen elv alapján határozható meg.
A programozott projektet a kezelőterminál tárolja.

3.1.2 A terminál csatlakoztatása az SEW frekvenciaváltóhoz

A terminálnak a kontrollerhez történő csatlakoztatása számos előnnyel jár:
• A felhasználónak nem kell módosítást végrehajtania a meglévő kontrolleren.
• A terminál nem foglal el sem bemenetet, sem kimenetet a kontrolleren.
• A kontrollerfunkciók áttekinthetősége optimalizálódik, pl. az idővezérlés és a

riasztáskezelés tekintetében.

3.1.3 Állapotkijelzés és vezérlés

A kezelő már ismeri a kijelzőlámpákat, valamint az analóg és a digitális állapotkijelzőket,
mivel ezeket napjainkban sok alkalmazásnál használják. Ez ugyanúgy érvényes a
kezelőelemekre, pl. nyomógombokra, forgó- és tárcsás kapcsolókra is. Ezen elemeknek
egyetlen terminállal történő helyettesítése lehetővé teszi az összes állapotkijelző és
kezelőelem összefogását egyetlen egységbe.
A kezelő egyszerű módon tudja megjeleníteni és befolyásolni a rendszerinformációkat.
Ezen túlmenően meg tudja jeleníteni az objektumot – pl. szivattyút vagy hajtásegységet
– érintő összes jel áttekintését is. Ez az opció tovább egyszerűsíti a munkát.
Ez azáltal válik lehetővé, hogy a teljes információcsere a terminál úgynevezett blokkjain
át történik. A blokkok lehetnek kizárólag szöveges információt tartalmazó
szövegblokkok. A grafikus blokkok ezzel szemben grafikus ábrákat tartalmaznak.
A kezelőterminálokat a közvetlen vezérléshez funkciógombokkal szerelték fel. Minden
funkciógombhoz meghatározott parancsokat rendelnek hozzá. E hozzárendelés
alapján történhet a vezérlés.
Több blokk alkalmazása esetén a kezelő ugróutasításokkal mozoghat a különböző
blokkok között. Így hozható létre menüfa, és ezzel a strukturált alkalmazás.
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3.1.4 A kezelőterminál telepítése

A funkciókínálat optimális kihasználása érdekében a terminált a munkahely közvetlen
közelében ajánlatos elhelyezni. Így a kezelő mindig hozzájut minden szükséges
információhoz, és hatékonyan dolgozhat. A terminált a megfelelő magasságban
helyezzük el, hogy a kezelő akadálytalanul rátekinthessen és használhassa.
A képernyő láthatósága a távolságtól, a magasságtól, a szögtől, a fény beesésétől és a
színválasztástól függ.
Felügyelet, vezérlés és karbantartás távolról is végezhető, pl. az épület másik részéből
vagy akár egy másik településről. A kommunikáció ebben az esetben például LAN-on
(Local Area Network), az Interneten vagy modemen keresztül történhet. Sok
munkahellyel rendelkező hosszú gyártósorok esetén több terminál is csatlakozhat egy
kontrollerhez, ill. több kontroller egy hálózathoz.

10553AXX
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3.1.5 Kompakt megoldások

Külső készülékek, mint pl. vonalkód-olvasók, mérlegek, modemek stb. a terminálon át
csatlakoztathatók a kontrollerhez. Készülék csatlakoztatásához csupán egy RS-232-es
interfészre és ASCII kommunikációs protokollra van szükség. A terminálra érkező
adatok tárolása regiszterekben történik.
Párhuzamosan működő egység csatlakoztatására is van mód. Ez lehet egy további
terminál, vagy a frekvenciaváltó programozására szolgáló, MOVITOOLS® szoftverrel
ellátott PC. A terminálon keresztül egyidejűleg a kontroller programozása és a vele
történő kommunikáció is megvalósítható.
Ha a terminálhoz PLC és frekvenciaváltó is csatlakozik (dupla vezérlőprogram van a
terminálon), lehetőség van a készülékek közötti adatcserére (analóg és digitális
jelekkel).

60090AHU

RS-485
MOVILINK

PLC-protokoll
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3.2 Típusjel, típustáblák és szállítási terjedelem
3.2.1 Példa típusjelre

3.2.2 Példa típustáblára

A készülék típustáblája a készülék oldalára van felerősítve.

3.2.3 Szállítási terjedelem

A szállítási terjedelem tartalma:
• DOP11B kezelőterminál
• szerelési anyag szerelősablonnal
• rövid útmutató szerelési és telepítési utasításokkal
• 5 mm-es, 3 pólusú Phoenix COMBICON egyenfeszültségű csatlakozó a 24 V DC

számára

DOP 11 B 20

Kivitel

20 = 240 × 64 képpontos grafikus LCD kijelző
25 = 320 × 240 képpontos ¼ VGA érintőképernyő

(16 szürkeárnyalat)
30 = 320 × 240 képpontos ¼ VGA érintőképernyő

(64 ezer szín)
40 = 320 × 240 képpontos ¼ VGA grafikus képernyő

(64 ezer szín)
50 = 800 × 600 képpontos VGA érintőképernyő

(64 ezer szín)

B változat

Generáció

Típus: DOP = Drive Operator Panel

11596AXX
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3.3 A DOP11B-10 készülék felépítése

Cikkszám: 1822 0266

• 160 × 32 képpontos grafikus (monokróm) LCD kijelző háttérvilágítással
• Tápellátás: DC 24 V, 100 mA
• 2 soros interfész (RS-232 és RS-485/RS-422); egyidejűleg 2 használható
• IP66-os védettségű fóliabillentyűzet navigációs gombokkal, numerikus

számmezővel és 6 funkciógombbal
• 6 LED (2 szín: piros / zöld)
• 1 kártyahely bővítéshez
• 512 kB memória az alkalmazás számára

63944AXX

[1] kijelző
[2] funkciógombok feliratmezővel
[3] numerikus billentyűzet

[1]

[2]

[3]
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3.4 A DOP11B-15 készülék felépítése

Cikkszám: 1822 0274

• 240 × 64 képpontos grafikus (monokróm) LCD kijelző háttérvilágítással
• Tápellátás: DC 24 V, 100 mA
• 2 soros interfész (RS-232 és RS-485/RS-422); egyidejűleg 2 használható
• IP66-os védettségű fóliabillentyűzet navigációs gombokkal, numerikus

számmezővel és 6 funkciógombbal
• 6 LED (2 szín: piros / zöld)
• 1 kártyahely bővítéshez
• 512 kB memória az alkalmazás számára

63945AXX

[1] kijelző
[2] funkciógombok feliratmezővel
[3] numerikus billentyűzet
[4] navigációs gombok

[1]

[2]

[3]

[4]
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3.5 A DOP11B-20 készülék felépítése

Cikkszám: 1820 9661

• 240 × 64 képpontos grafikus (monokróm) LCD kijelző háttérvilágítással
• Tápellátás: DC 24 V, 350 mA
• 2 soros interfész (RS-232 és RS-485/RS-422); egyidejűleg 2 használható
• 1 Ethernet interfész (RJ45 aljzat)
• 1 USB interfész
• IP66-os védettségű fóliabillentyűzet navigációs gombokkal, numerikus

számmezővel és 8 funkciógombbal
• 16 LED (2 szín: piros / zöld)
• 1 kártyahely bővítéshez
• 12 MB memória az alkalmazás számára

60091AXX

[1] piros / zöld LED-ek
[2] kijelző
[3] funkciógombok
[4] navigációs gombok
[5] feliratmezők
[6] numerikus billentyűzet

[1]

[2]

[3]

[4][6]

[5]
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3.6 A DOP11B-25 készülék felépítése

Cikkszám: 1820 9688

• 320 × 240 képpontos ¼ VGA érintőképernyő (16 szürkeárnyalat, STN, 5,7")
háttérvilágítással

• Tápellátás: DC 24 V, 450 mA
• 2 soros interfész (RS-232, RS-485/RS-422); egyidejűleg 2 használható
• 1 Ethernet interfész (RJ45 aljzat)
• 1 USB interfész
• IP66
• Álló és fekvő helyzetben is felszerelhető
• 1 kártyahely bővítéshez
• 12 MB memória az alkalmazás számára

60065AXX
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3.7 A DOP11B-30 készülék felépítése

Cikkszám: 1820 9696

• 320 × 240 képpontos ¼ VGA érintőképernyő (64 ezer szín, STN, 5,7")
háttérvilágítással

• Tápellátás: DC 24 V, 450 mA
• 2 soros interfész (RS-232, RS-485/RS-422); egyidejűleg 2 használható
• 1 Ethernet interfész (RJ45 aljzat)
• 1 USB interfész
• IP66
• Álló és fekvő helyzetben is felszerelhető
• 1 kártyahely bővítéshez
• 12 MB memória az alkalmazás számára

60066AXX
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3.8 A DOP11B-40 készülék felépítése

Cikkszám: 1820 9718

• 320 × 240 képpontos ¼ VGA grafikus képernyő (64 ezer szín, STN, 5,7")
háttérvilágítással

• Tápellátás: DC 24 V, 500 mA
• 2 soros interfész (RS-232 és RS-485/RS-422); egyidejűleg 2 használható
• 1 Ethernet interfész (RJ45 aljzat)
• 1 USB interfész
• IP66-os védettségű fóliabillentyűzet navigációs gombokkal, numerikus

számmezővel és 16 funkciógombbal
• 16 LED (2 szín: piros / zöld)
• 1 kártyahely bővítéshez
• 12 MB memória az alkalmazás számára

60092AXX

[1] funkciógombok
[2] numerikus billentyűzet
[3] navigációs gombok
[4] kijelző
[5] feliratmezők

[2]

[3]

[4]

[5]

[1]
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3.9 A DOP11B-50 készülék felépítése

Cikkszám: 1820 9726

• 800 × 600 képpontos VGA érintőképernyő (64 ezer szín, 10,4") háttérvilágítással
• Tápellátás: DC 24 V, 1,0 A
• 2 soros interfész (RS-232 és RS-485/RS-422); egyidejűleg 2 használható
• 1 Ethernet interfész (RJ45 aljzat)
• 1 USB interfész
• IP66
• Álló és fekvő helyzetben is felszerelhető
• 1 kártyahely bővítéshez
• 12 MB memória az alkalmazás számára

60068AXX
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3.10 A DOP11B-60 készülék felépítése

Cikkszám: 1822 0282

• 1024 × 768 képpontos VGA érintőképernyő (64 ezer szín, 15") háttérvilágítással
• Tápellátás: DC 24 V, 1,2 A
• 2 soros interfész (RS-232 és RS-485/RS-422); egyidejűleg 2 használható
• 1 Ethernet interfész (RJ45 aljzat)
• 1 USB interfész
• IP66
• Álló és fekvő helyzetben is felszerelhető
• 1 kártyahely bővítéshez
• 12 MB memória az alkalmazás számára

64006AXX
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3.11 Tartozékok és opciók
Kábelek a DOP11B kezelőterminál programozásához, valamint a kezelőterminál és a
MOVIDRIVE® közötti kommunikációhoz.

Opció Leírás Cikkszám

PCS11B
(Panel Cable Serial)

A kezelőterminál programozására szolgáló 
összekötőkábel a kezelőterminál (RS-232, max. 
115,2 kbit/s) és a PC (RS-232) összekapcsolására.
Fix hossz: 3 m.

1821 1062

PCS21A
(Panel Cable Serial)

Kommunikációs kábel a kezelőterminál (RS-485, max. 
57,6 kbit/s) és az SEW frekvenciaváltók (RS-485, RJ10) 
összekapcsolására.
Fix hossz: 5 m.

1820 6328

PCS22A
(Panel Cable Serial)

Kommunikációs kábel a kezelőterminálhoz 
(RS-485, max. 57,6 kbit/s), szabad kábelvéggel.
Fix hossz: 5 m.

1821 1054

Konfekcionált kábel, 
D-SUB-9 PO

Kommunikációs kábel a kezelőterminál (RS-232, max. 
57,6 kbit/s) és az UWS11A vagy UWS21A (RS-232) 
interfész-átalakító összekapcsolására.
SEW frekvenciaváltókkal történő kommunikációra.
Fix hossz: 1,8 m.

814 6144

PCM11A
(Panel Cable MPI)

MPI kommunikációs kábel a kezelőterminál (RS-232, 
57,6 kbit/s) és a SIMATIC S7 (max. 12 Mbit/s) 
összekapcsolására.
Fix hossz: 3 m.

824 8303

PCS11A
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PFE11B
(Panel Fieldbus Ethernet)

Ethernet TCP/IP opció (10 Mbit/s)

A DOP11B-10 és -15 kezelőterminálnak az ügyfél PC-
hálózatához való csatlakoztatására. Az Ethernet opció 
használatával a következő funkciók lehetségesek:

• A HMI-Builder szoftver használata a kezelőterminál 
Ethernet-en keresztüli programozásához (projektek 
gyors fel- és letöltése).

• Kommunikáció a PLC-vel és a hajtástechnikával 
TCP/IP szolgáltatások segítségével (csak 
DOP11B-10 és -15 készülékhez alkalmas)

1822 2307

UWS11A Interfész-átalakító kalapsínes szereléshez
RS-232 È RS-485

822 689X

UWU52A Kapcsolóüzemű tápegység
Bemenet: AC 100…240 V
Kimenet: DC 24 V, 2,5 A

188 1817

Opció Leírás Cikkszám

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5X

1:
 R

S
-4

85
X

2:
 R

S
-2

32

UWS
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4 Szerelés
4.1 Szerelési tudnivalók az alapkészülékhez
4.1.1 Elválasztott kábelcsatornák

Az erősáramú kábeleket és az elektronikai vezetékeket külön kábelcsatornában
vezesse.

4.1.2 Keresztmetszetek

• Tápellátás: keresztmetszete a névleges bemeneti áramnak megfelelő.
• Elektronikai vezetékek:

– kapcsonként 1 ér, 0,20…0,75 mm2 (AWG 20…17)
– kapcsonként 2 ér, 0,20…0,75 mm2 (AWG 20…17)

4.1.3 Árnyékolás és földelés

• Csak árnyékolt jelkábelt használjon.
• Az árnyékolást mindkét végén nagy felületű érintkezéssel és a lehető

legrövidebb úton kell a földre kötni. A földhurok elkerülése érdekében az
árnyékolás egyik vége zavarszűrő kondenzátoron át (220 nF / 50 V) földelésre
köthető. A kettős árnyékolású vezetékeknél a külső árnyékolást a kontroller oldalán
földelje, a belsőt pedig a másik végén.

• A vezetékek fektetésére használt földelt lemezcsatornák és fémcsövek
használhatók árnyékolásként. Az erősáramú és a vezérlővezetékeket külön kell
fektetni.

• A készülék földelése a 24 V-os tápfeszültség csatlakozóján keresztül történik.

00755BXX
1. ábra: Példa árnyékolás helyes csatlakoztatására fémbilinccsel (árnyékoló bilinccsel) vagy 

fém PG tömszelencével
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4.2 UL szerinti telepítés
Az UL szerinti telepítéshez vegye figyelembe a következő tudnivalókat:
• A készülék kizárólag az I. osztály, 2. divízió, A, B, C és D csoportjában való

alkalmazásra vagy nem veszélyeztetett területre alkalmas. Az Önök
berendezésének készülékeivel képzett kombinációkat a szereléskor illetékes
hivatalos vizsgáló intézménnyel ellenőriztetni kell.

• Csatlakozókábelként kizárólag olyan rézvezetéket használjon, amelynek
hőmérséklet-tartománya 60 / 75 °C.

• Vízszintes beépítési helyzet esetén a maximális környezeti hőmérséklet 40 °C,
függőlegesen felszerelt készülékeknél 50 °C.

VIGYÁZAT – ROBBANÁSVESZÉLY!

• A készüléket csak akkor kösse le, ha nincs rajta feszültség vagy az adott terület
nem veszélyeztetett.

• Az alkatrészek cseréje korlátozhatja az I. osztály 2. divíziójára való alkalmasságot.
• Csak a következő bővítőkészülékeket szabad a "Bővítő" jelű csatlakozóra kötni:

– PFE11B, csak DOP11B-10 és -20 készülékhez.
• A bővítőkészüléket csak akkor cserélje, ha nincs rajta feszültség vagy az adott

terület nem veszélyeztetett.
• Ez a készülék elemet tartalmaz, amelyet csak nem veszélyeztetett területen

szabad cserélni. Cserekor kizárólag a következő elemtípust használja: CR2450
típusú lítiumelem, 550 mAh.

• 4X védettségi fokozatú felületen történő használatra. Csak belső használatra.

MEGJEGYZÉS
Az elektromos csatlakoztatást az I. osztály 2. bekezdésében leírt módon kell elvégezni
(az NFPA70 National Electric Code 501-4. cikkének b) pontja szerint).

STOP!
Külső DC 24 V feszültségforrásként csak korlátozott kimeneti feszültséggel
(Umax = DC 30 V) és korlátozott kimeneti árammal (I Â 8 A) rendelkező bevizsgált
készüléket használjon.
Az UL engedély nem földelt csillagpontú hálózatra (IT hálózatra) nem érvényes.
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4.3 A szerelés helyigénye
• A szerelőlap vastagsága: 1,5 – 7,5 mm
• Helyigény a kezelőterminál beszereléséhez:

63788AXX

1
0

0
 m

m
1

0
0

 m
m

100 mm

50 mm50 mm

STOP!
A ház nyílásai a konvekciós hűtést szolgálják. Ezeket a nyílásokat tilos lezárni.
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4.4 A telepítés művelete
1. Csomagolja ki a szállítmányt és ellenőrizze. Amennyiben sérülést fedez fel,

haladéktalanul értesítse a szállítót.

2. Helyezze el a sablont oda, ahová a kezelőterminált telepíteni kívánja, rajzolja körül
a nyílások külső peremét és vágja ki a jelöléseknek megfelelően.

3. Rögzítse a kezelőterminált az összes rögzítőfurattal, valamint a mellékelt idomokkal
és csavarokkal:

STOP!
A telepítés során a kezelőterminált tegye stabil helyre. Ha a készülék leesik,
megrongálódhat.

63789AXX

63827AXX 63825AXX

0.5 - 1.0 Nm
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4. Csatlakoztassa a kábeleket a megadott sorrendben.

5. Óvatosan távolítsa el a kezelőterminál kijelzőmezőjét védő fóliát, hogy elkerülje a
statikus elektromosságból eredő károkat.

63822AXX

[1] Győződjön meg arról, hogy a kezelőterminál és a vezérlés azonos elektromos földeléssel 
rendelkezik (referencia-feszültségérték), különben kommunikációs zavarok léphetnek fel.

[2] M5 méretű csavart és legalább 2,5 mm2 keresztmetszetű védővezetéket használjon (a lehető 
legrövidebbet).

[3] Csak árnyékolt kommunikációs vezetékeket használjon.
A nagyfeszültségű kábeleket válassza el a jelvezetékektől és a tápvezetékektől.

[4] A kezelőterminálnak üzembe helyezés előtt el kell érnie a környezeti hőmérsékletet. 
Ha kondenzvíz képződik, akkor biztosítani kell, hogy a kezelőterminál az áramellátásra 
csatlakoztatás előtt száraz legyen.
Ügyeljen az áramforrás helyes feszültségére és polaritására.

[5] kapcsolószekrény

R
S

-4
22

 / 
R

S
-4

85

R
S

-2
32

D
C

 2
4 

V

DC 24 V

Ethernet

[5]

[2][1] [4][3]
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4.5 A DOP11B-10 … DOP11B-60 alapkészülék csatlakoztatása
4.5.1 Feszültségellátás

STOP!
A csatlakoztatásnál feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra. A polaritás felcserélése
esetén a készülék károsodik.

MEGJEGYZÉS
Győződjön meg arról, hogy a kezelőterminál és a kontroller azonos elektromos
földeléssel rendelkezik (referencia-feszültségérték). Máskülönben kommunikációs
hibák léphetnek fel.

60059AXX
2. ábra: DOP11B-10 … DOP11B-60 tápfeszültsége

[1] földelés
[2] 0 V
[3] +24 V

[1] [2] [3]
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4.6 Csatlakoztatás PC-hez

A kezelőterminál programozása a HMI-Builder programozószoftverrel végezhető.
A kezelőterminál programozásához szükség van a PCS11B kommunikációs kábelre.

60060AXX
3. ábra: Csatlakoztatás PC-hez

PCS11B

RS-232 RS-232  

DOP11B 

MEGJEGYZÉS
Alternatívaként a kezelőterminál Etherneten át is programozható.

STOP!
Lehetséges anyagi károk!
Az egységek összekötésekor a feszültségellátást meg kell szakítani.
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4.7 RS-485 csatlakoztatása
Az RS-485 interfésszel max. 31 MOVIDRIVE® készülék csatlakoztatható egy kezelőter-
minálhoz.
A DOP11B kezelőterminált MOVIDRIVE® típusú frekvenciaváltóra az RS-485
interfészen át 25 pólusú D-Sub csatlakozóval lehet közvetlenül rákötni.

4.7.1 RS-485 interfész bekötési rajza

60093AXX
4. ábra: RS-485 kapcsolat

RS-485

 

DOP11B-30

60061AHU
5. ábra: A DOP11B csatlakozókiosztása

MEGJEGYZÉS
Alternatívaként használható PCS22A kábel is.
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Kábelspecifikáció 2 × 2 eres, sodrott és árnyékolt rézkábelt használjon (adatátviteli kábel rézfegyverzetű
árnyékolással). A kábelnek eleget kell tennie az alábbi specifikációnak:

– Érkeresztmetszet: 0,5…0,75 mm2 (AWG 20…18)
– Vezeték-ellenállás 1 MHz esetén 100…150 Ê
– Fajlagos kapacitás 1 kHz esetén Â 40 pF/m

Alkalmas például a következő kábel:
– Lappkabel gyártmányú UNITRONIC® BUS CAN, 2 × 2 × 0,5 mm2.

Az árnyékolás 
bekötése

Az árnyékolást mindkét végén nagy felületen kell a kontroller elektronika-árnyékoló
kapcsára és a kezelőterminál 25 pólusú D-Sub csatlakozójának házára kötni.

Vezetékhossz A megengedett teljes vezetékhossz 200 m.

Lezáró ellenállás A kontrollerbe és az UWS11A interfész-átalakítóba dinamikus lezáró ellenállások
vannak beépítve. Ebben az esetben nem szabad külső lezáró ellenállást
csatlakoztatni!

Ha a DOP11B kezelőterminált RS-485 interfészen keresztül kapcsoljuk a
frekvenciaváltókra, és a kezelőterminál az első vagy az utolsó résztvevő, akkor a
DOP11B készülék 25 pólusú D-Sub csatlakozójában aktiválni kell a lezáró ellenállást
(átkötés a 6. és a 19. láb között).

STOP!
A buszkontroller az elektronika és a földelés közötti EMC-csatolásmentesítés
rövidzárlata miatt tönkremehet.
Az árnyékolás végeit semmi esetre se kösse össze a DGND-vel!

STOP!
Az RS-485 interfésszel összekapcsolt készülékek között nem szabad
potenciálkülönbségnek lennie. A potenciálkülönbség kialakulását megfelelő
megoldásokkal – pl. a készülékek testjének (GND) külön vezetékkel történő
összekötésével, a feszültségellátás (24 V) összekötésével stb. – meg kell akadályozni.
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4.8 Az RS-485 csatlakoztatása PCS21A-n keresztül

4.8.1 Az árnyékolás bekötése

Az árnyékolást nagy felületen kösse rá a kontroller elektronika-árnyékoló kapcsára.
A PCS21A 25 pólusú D-Sub dugaszának házában az árnyékolás már be van kötve.

4.8.2 Lezáró ellenállás

A kontrollerbe dinamikus lezáró ellenállások vannak beépítve. Semmi esetre sem
szabad külső lezáró ellenállást csatlakoztatni!
A DOP11B 25 pólusú Sub-D dugaszában a lezáró ellenállás már aktiválva van a 6. és
a 19. láb közötti átkötés révén.

60062AXX

PCS21A

STOP!
A buszkontroller az elektronika és a földelés közötti EMC-csatolásmentesítés
rövidzárlata miatt tönkremehet.
Az árnyékolás végeit semmi esetre se kösse össze a DGND-vel!

STOP!
Az RS-485 interfésszel összekapcsolt készülékek között nem szabad potenciál-
különbségnek lennie. A potenciálkülönbség kialakulását megfelelő megoldásokkal –
pl. a készülékek testjének (GND) külön vezetékkel történő összekötésével, a
feszültségellátás (24 V) összekötésével stb. – meg kell akadályozni.
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4.9 Az RS-232 csatlakoztatása UWS11A-n keresztül
A DOP11B csatlakoztatása MOVIDRIVE® típusú frekvenciaváltóhoz UWS11A-n át.

4.9.1 RS-485 csatlakozás

A kábelspecifikációt lásd az "RS-485 csatlakoztatása" c. fejezetben a 33. oldalon.

63841AXX
6. ábra: Csatlakoztatás soros kapcsolattal (UWS11A)

UWS11AUWS11A

RS-485

RS-232

58787AHU
7. ábra: Az UWS11A kapocskiosztása

n11/n21*
n12/n22*

X13:
DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5

DCOM**
VO24
DGND
ST11
ST12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

engedélyezés/gyorsleállás*

/szabályozótiltás
jobbra/állj*
balra/állj*

referencia X13:DIØØ...DIØ5

ár
ny

ék
ol

ól
em

ez
 il

l. 
ár

ny
ék

ol
ók

ap
oc

s

+24V-os kimenet

Vezérlőfej
MOVIDRIVE®

1
2
3
4
5

UWS11A

a bináris jelek referencia-
potenciálja RS-485 +

RS-485 –

X
2:

 R
S

-2
32

UWS

RS –
RS +

+24 VDC
GND

GND

MOVITRAC ®

X45 X46

1 2 3 4 5 6HL ⊥

FSC11B

S1
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MEGJEGYZÉS
Alternatívaként az RS-232 kapcsolathoz használható a D-SUB-9PO kábel (ide
vonatkozólag lásd még a "Tartozékok és opciók" c. fejezetet a 24. oldalon).



4Szerelés
Ethernet csatlakoztatása

Rendszerkézikönyv – DOP11B kezelőterminálok 37

4.10 Ethernet csatlakoztatása
A DOP11B csatlakoztatása PC-hez Etherneten és TCP/IP-n át történő programozáshoz
és távkarbantartáshoz.

4.10.1 Kábelspecifikáció

Árnyékolt standard Ethernet kábelt használjon, árnyékolt RJ45 csatlakozókat és CAT5
specifikáció szerinti kábelt. A kábel maximális hossza 100 m.

Alkalmas például a következő kábel:
– Lappkabel gyártmányú UNITRONIC® LAN UTP BS, flexibilis, 4 × 2 × 26 AWG

60095AXX
8. ábra: Ethernet csatlakoztatása

 

 

DOP11B

LAN

Switch / 

Hub

Uplink

MEGJEGYZÉS
Az opcionális kártya Ethernet (MAC) címe meghatározásának módját a "Konfigurációs
üzemmód (SETUP)" c. részben írjuk le a 49. oldalon.
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4.10.2 Ethernet-interfész a DOP11B-20 … -60 készülékben

A DOP11B-20 … DOP11B-60 készülékek alapkivitelben tartalmaznak Ethernet-
interfészt. Az RJ-45 aljzatba 2 LED van beépítve.
A LED-ek funkciói az alábbiak:

4.10.3 PFE11B Ethernet-interfész a DOP11B-10 … -15 készülékhez
Helyigény

Telepítés 1. Csomagolja ki a szállítmányt és ellenőrizze, hogy hiánytalan és sérülésmentes-e.
Amennyiben sérülést fedez fel, haladéktalanul értesítse a szállítót.
Szállítási terjedelem:
• bővítőmodul
• 4 × M3×6
• 4 távtartó rúd

2. Válassza le a kezelőterminált a tápfeszültségről.

Zöld LED világít Az Ethernet kábeles kapcsolata helyesen van csatlakoztatva.

villog Adatok fogadása vagy küldése folyik.

Sárga LED világít A 100 Mbit full duplex beállítás aktív.

villog A 100 Mbit félduplex beállítás aktív.

63798AXX

35

23.5

STOP!
A telepítés során a terminált tegye stabil helyre. Ha a készülék leesik, megrongálódhat.
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3. Távolítsa el a műanyag burkolatot a bővítő interfészről.

4. Rögzítse a bővítőmodult a mellékelt csavarokkal.
5. Csatlakoztassa a kezelőterminált a feszültségellátásra.

LED-ek a 
PFE11B-n

A bővítőkártya 2 LED-del gombbal rendelkezik, ezek funkciója a következő:

63799AXX

63810AXX

[1] zöld LED

[2] sárga LED

Zöld LED villog Adatok fogadása vagy küldése folyik.

Sárga LED világít A (páronként sodrott) Ethernet kábel helyesen van csatlakoztatva.

TxD, SÁRGA Ezt a LED-et az Ethernet adatküldés aktiválja.

RxD, SÁRGA Ezt a LED-et az Ethernet adatfogadás aktiválja.

LINK, ZÖLD Ezt a LED-et a (páronként sodrott) Ethernet kábel helyes csatlakoztatása aktiválja.

[1] [2]
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Beállítások a 
konfigurációs 
eszközben

Kattintson duplán a [Peripheral configuration] (perifériakonfiguráció) mappára a
kezelőterminál konfigurációs eszközének Project Manager-ében. Kattintson az egér
jobb gombjával az [Expansion interface] (bővítő interfész) pontra és válassza ki az
[EM-ETHERNET] bejegyzést. Azután húzza a kontrollert a hozzá tartozó
vezérlőprogrammal vagy TCP/IP csatlakozóval a terepi busz szimbólumára.
A kiválasztott vezérlőprogram módosításához lépjen a Project menü [Properties]
(tulajdonságok) pontjára. További információk a vezérlőprogram dokumentációjában
találhatók.

4.11 Csatlakoztatás Siemens S7 készülékhez
4.11.1 RS-485

Az "S7 MPI Direct" vezérlőprogramot használja.

4.11.2 PCM11A

Az "S7 MPI (HMI adapter)" vezérlőprogramot használja.

63682AXX
9. ábra: Csatlakoztatás Siemens S7-hez MPI-n és RS-485-ön át

DOP11B
SIMATIC S7 

 

60096AXX
10. ábra: Csatlakoztatás Siemens S7-hez MPI-n és PCM11A-n át

DOP11B
SIMATIC S7 

MPI

 PCM11A

RS-232



4Szerelés
Csatlakoztatás Siemens S7 készülékhez

Rendszerkézikönyv – DOP11B kezelőterminálok 41

4.11.3 Ethernet

64328AXX
11. ábra: Ethernet csatlakoztatása

 

 

DOP11B

LAN

Switch / 

Hub

Uplink

 

SIMATIC S7 
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5 Üzembe helyezés

5.1 Általános tudnivalók az üzembe helyezéshez
A kezelőterminál helyes elektromos csatlakoztatása a sikeres üzembe helyezés
előfeltétele.
Az e fejezetben leírt funkciók egy már létező projektnek a kezelőterminálra való
letöltésére és a készüléknek a szükséges kommunikációs kapcsolatokba hozására
szolgálnak.

VESZÉLY!
Áramütés általi sérülés veszélye!
Halál vagy súlyos testi sérülés!
• A telepítés során feltétlenül vegye figyelembe a 2. fejezetben található biztonsági

tudnivalókat!

VIGYÁZAT!

A DOP11B kezelőterminált tilos ipari alkalmazások biztonsági berendezéseként
használni.
Halál vagy súlyos testi sérülések veszélye.
• A gépek és az emberek védelmének biztosítására biztonsági berendezésként

alkalmazzon felügyeleti rendszereket vagy mechanikai védőberendezést.
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5.2 Előkészületek és segédeszközök
• Ellenőrizze a szerelést.
• Megfelelő védelmi megoldásokkal akadályozza meg, hogy a csatlakoztatott

frekvenciaváltón át a motor váratlanul elinduljon.
– Húzza le az X13.0/szabályozótiltás elektronikai bemenetet a MOVIDRIVE®-

nál vagy
– kapcsolja le a hálózati feszültséget (a 24 V-os segéd-tápfeszültségnek

továbbra is fenn kell maradnia)
– húzza le a "jobbra forgás" és az "engedélyezés" kapcsot a MOVITRAC®

készüléknél.
Az anyagi károk és a személyi sérülések elkerülése érdekében az alkalmazástól
függően tegyen további biztonsági óvintézkedéseket.

• Megfelelő kábellel kapcsolja össze a kezelőterminált a MOVIDRIVE® vagy
MOVITRAC® készülékkel.

• PCS11B (RS-232) programozókábellel csatlakoztassa a kezelőterminált a PC-hez.
A kezelőterminálnak és a PC-nek ezalatt feszültségmentesnek kell lennie,
máskülönben instabil állapot léphet fel. Ezután kapcsolja be a PC-t, telepítse (ha ez
korábban nem történt meg) és indítsa el a HMI-Builder programozószoftvert.

60093AXX
12. ábra: A kezelőterminál és a MOVIDRIVE® MDX60B/61B összekapcsolása

60060AXX
13. ábra: A PC és a kezelőterminál összekapcsolása

RS-485

 

DOP11B-30

PCS11B

RS-232 RS-232  

DOP11B 
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• Kapcsolja be a kezelőterminál és a csatlakoztatott frekvenciaváltó tápellátását
(24 V).

5.3 Első bekapcsolás

Az első bekapcsolást követően a készülékek a következő információkat jelenítik meg:

MEGJEGYZÉS
Alternatívaként a DOP11B Etherneten át (lásd 189. oldal) és USB-n át (lásd 190. oldal)
is programozható.

MEGJEGYZÉS
A készülékre kiszállításkor nincs projekt letöltve.

11597AXX
14. ábra: A DOP11B-20 indítási képe kiszállítási állapotban

12076AXX
15. ábra: A DOP11B-50 indítási képe kiszállítási állapotban
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5.4 Terminálfunkciók
Ebben a részben a terminál egyes üzemmódjainak, a billentyűzetnek és a terminál
információs oldalának leírása található.

5.4.1 A terminál billentyűzete

Alfanumerikus 
billentyűzet

A terminál üzemi üzemmódjában az alfanumerikus billentyűzettel a következő
karakterek vihetők be dinamikus szöveg ill. numerikus objektumok esetén.
0-9
A-Z
a-z
! ? < > ( ) + / * = º % # : ' @
Különleges nemzeti karakterek

60097AXX

[1] alfanumerikus billentyűzet
[2] nyílgombok
[3] integrált funkciógombok

[1]

[2]

[3]
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Számértékek beviteléhez egyszer nyomja meg a megfelelő gombot.
Nagybetűk (A-Z) beviteléhez 2-5-ször nyomja meg a megfelelő gombot.
Kisbetűk (a-z) beviteléhez 6-9-szer nyomja meg az adott gombot.
A leütések közötti időköz állítható. Ha nem nyomja meg a gombot a megadott időn belül,
akkor a kurzor a következő helyre lép.
A <2> gomb (C1-C4) 2-9-szeri megnyomásával különleges nemzeti karakterek
szúrhatók be. Ezáltal olyan karakterek állnak rendelkezésre, amelyek nem tartoznak az
alfanumerikus terminálbillentyűzet alap-jelkészletébe.

Foglalt karakterek A 0-32 (hex 0-1F) és a 127-es ASCII kódú karakterek a terminál belső funkciói számára
vannak fenntartva, ezek nem használhatók a terminálon sem projektekben, sem
fájlokban. Ezek vezérlőkarakterként szolgálnak.

Nyílgombok A nyílgombok segítségével mozgatható a kurzor a menükben és a párbeszé-
dablakokban.

Integrált 
funkciógombok

Nem minden terminálon áll rendelkezésre valamennyi gomb.

MEGJEGYZÉS
A HMI-Builder programban a statikus szövegekhez a foglalt karakterek kivételével a
kiválasztott karakterkészlet valamennyi jele felhasználható. A kívánt karakter
beviteléhez a PC billentyűzetén tartsa lenyomva az <ALT> gombot, mialatt a
numerikus billentyűzeten a <0> (nulla) billentyű megnyomását követően megadja a
karakterkódot. Az alkalmazott karakterkészlet kiválasztása a HMI-Builder programban
történik.

Gomb Leírás

Enter billentyű Ezzel a gombbal nyugtázhatja az elvégzett beállítást és léphet a következő sorra ill. 
szintre.

<PREV> Ezzel a gombbal visszatérhet az előző blokkba.

<NEXT> Ezzel a gombbal léphet a következő blokkba.

<ALARM> Ezzel a gombbal a riasztáslista hívható be.

<ACK> Ezzel a gombbal nyugtázható a riasztáslistában szereplő riasztás.

<HOME> Ezzel a gombbal üzemi üzemmódban a 0. blokkhoz léphet.

<Ä> Ezzel a gombbal a kurzortól balra eső karakterek törölhetők.

MEGJEGYZÉS
Ha a főblokk (0. blokk) jelent meg, akkor a <PREV> gomb már nem működik, mivel a
főblokk elérésekor törlődik a blokk elérésének útja.
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5.4.2 A DOP11B terminál kapcsolói

A DOP11B kezelőterminálok hátoldalukon 4 üzemmódválasztó kapcsolóval rendel-
keznek (DIP kapcsoló).

A DIP kapcsolók kiosztása a következő:
1 = ON (be) , 0 = OFF (ki)
A DOP11B egyes üzemmódjainak behívásához meg kell szakítani a terminál
feszültségellátását.
Aztán a terminál oldalán ill. hátán található DIP kapcsolókat állítsa az alábbi táblázat
szerinti helyzetbe. Ezt követően ismét kapcsolja rá az áramellátást.

60855AXX

Kapcsolók állása
1234

Funkció

0000 Üzemi üzemmód (RUN, normál üzem)

0010 Rendszer-visszaállítás (kiszállítási állapot)

0100 Sysload

1000 Konfigurációs üzemmód (SETUP)

1100 Nincs funkciója (RUN)

1110 Önteszt funkció aktiválása

XXX1 Hard Reset

1

24V DC

CF CARD

COM 1

RS422

RS485

COM 2

RS232

10/100

EXPANSION

BUSY

MODE

 1   2   3   4

ON  DIP

 1   2   3   4

ON  DIP

 1   2   3   4

ON  DIP
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5.4.3 Szervizmenü

A szervizmenü a kezelőterminálon lévő üzemmódkapcsolókat "1000" állásba állítva
hívható be. Az üzemmódkapcsolókról "A DOP11B terminál kapcsolói" c. fejezetben, a
47. oldalon található információ.

A szervizmenü a következő opciókat tartalmazza:

Network Settings 
(hálózati 
beállítások)

A Network (hálózat) menü behívásához válassza ki ezt az opciót.

Network menü A Network (hálózat) menü opciói megfelelnek a HMI-Builderben a [Settings]
(beállítások) / [Network] (hálózat) pont alatt kiválasztottaknak. Az alábbi bejegyzéseket
tartalmazza:

Erase Project 
Memory 
(projektmemória 
törlése)

Ezzel az opcióval a projektmemória törölhető.

Load Project from 
Memory Card 
(projekt betöltése 
memóriakártyáról)

Az üres kezelőterminál indítható egy másik terminálon használt meglévő projekttel.
Ehhez a projektet először a "Save project to memory card" (projekt mentése
memóriakártyára) funkcióval (pl. egy funkciógomb segítségével) Compact Flash
memóriakártyára vagy USB pendrive-ra kell menteni.
Indítás előtt helyezze be a memóriakártyát az üres kezelőterminálba. Ezt követően a
Service menüben válassza ki a "Load project from memory card" (projekt betöltése
memóriakártyáról) parancsot, majd kövesse az utasításokat.

Enter Transfer 
Mode (belépés 
az átviteli 
üzemmódba)

A projektek GSM modem segítségével történő letöltéséhez szükséges átviteli üzemmód
kézi behívását teszi lehetővé. További információ az "Átvitel GSM modem segítségével"
c. fejezetben található, a 194. oldalon.

Enter Run Mode 
(belépés a 
futtatási 
üzemmódba)

Az üzemi üzemmód kézi behívását teszi lehetővé. További információ az "Átvitel GSM
modem segítségével" c. fejezetben található, a 194. oldalon.

Update System 
Program from 
Memory Card 
(rendszer-
program frissítése 
memóriakártyáról)

Csatlakoztassa az új rendszerprogramot tartalmazó Compact Flash memóriakártyát
vagy USB pendrive-ot, majd kövesse az utasításokat. A rendszerprogram frissíthető a
kezelőterminál konfigurációs szoftverével is.

Calibrate Touch 
Screen 
(érintőképernyő 
kalibrálása)

Az érintőképernyő kalibrálásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Menütétel Leírás helye
TCP/IP Settings 
(beállítások)

Hálózati kommunikáció az Etherneten át (lásd 263. oldal).

Accounts (fiókok) Hálózati fiókok (lásd 302. oldal).
Services 
(műveletek)

Hálózati műveletek (lásd 271. oldal).

00

I



5Üzembe helyezés
Terminálfunkciók

Rendszerkézikönyv – DOP11B kezelőterminálok 49

5.4.4 RUN és SETUP üzemmód

A kezelőterminál 2 üzemmóddal rendelkezik.
• Konfigurációs üzemmód (SETUP): Ebben az üzemmódban végezhető el az

összes alapbeállítás, mint a kontroller vagy a menünyelv kiválasztása.
• Üzemi üzemmód (RUN): Ebben az üzemmódban történik az alkalmazás

végrehajtása.

Konfigurációs 
üzemmód 
(SETUP)

Ebben a szakaszban azok a funkciók vannak leírva, amelyek nem hajthatók végre a
HMI-Builder szoftverrel.

Memória törlése
A terminál [setup] menüje tartalmazza az [Erase Memory] funkciót. Ennek segítségével
törölhető a terminál alkalmazásmemóriája. Ez érinti az összes blokkot, valamint a
riasztások, időcsatornák, funkciógombok és rendszerjelek definícióit.

Üzemi üzemmód 
(RUN)

Az üzemi üzemmódban történik az alkalmazás végrehajtása. Az üzemi üzemmódra
váltáskor a 0. blokk automatikusan megjelenik a képernyőn.
A terminálon üzemi üzemmódban a beépített billentyűzet használható az értékek
kijelölésére és módosítására.
Ha a terminál és a kontroller között kommunikációs hiba lép fel, a képernyőn hibaüzenet
jelenik meg. A terminál automatikusan elindul, ha a kommunikáció helyreállt. Ha
kommunikációs hiba esetén I/O billentyűkombinációt nyomott le, ezt a terminálpuffer
tárolja, és a kommunikáció helyreállítása után átadja a kontrollernek.
Felügyeleti funkció aktiválásához a terminálóra folyamatosan küldhet adatokat a
kontroller egy regiszterének. Ezzel a felügyeleti funkcióval a kontroller felismerheti, ha
kommunikációs hiba lépett fel. A kontroller ellenőrzi, hogy aktualizálódott-e a regiszter.
Ha nem, a kontroller kiadhat kommunikációs hibára utaló riasztást.
Az üzemi üzemmód egyes objektumainak és funkcióinak működését az adott
objektumok és funkciók leírásával összefüggésben magyarázzuk el.

Paraméter Leírás

Enter billentyű A memória törlése. A törlési folyamat befejezése után automatikusan 
a konfigurációs menü jelenik meg.

<PREV> Az előző szintet hívja be, a memória törlése nélkül.

MEGJEGYZÉS
A memória törlésekor a terminálon tárolt minden adat elvész. Ez a nyelvválasztás
paraméterét nem érinti. Az összes többi paraméter törlődik vagy visszaáll az
alapbeállításra.
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5.4.5 Információs oldal

A terminál rendelkezik egy információs oldallal. Ez üzemi üzemmódban a <Ä> és a
<PREV> gombokat egyidejűleg megnyomva hívható be. Funkció- és érintőgomb
szintén használható ill. konfigurálható az információs oldal behívására.
Az információs oldal tetején az aktuális terminál, a rendszerprogram és a hardververzió
jelenik meg.

Paraméter Leírás

STARTS A terminál indításainak száma

RUN A terminál üzemóráinak száma

CFL A háttérvilágítás aktív óráinak száma

32 °C MIN: 21 MAX: 38 
(példa)

Aktuális üzemi hőmérséklet, legalacsonyabb és legmagasabb mért hőmérséklet

DYNAMIC MEMORY Szabad RAM memória (operatív tár) [bájt]

FLASH MEM PROJ Szabad flash memória (projektmemória) [bájt]

FLASH MEM BACK Fenntartva

FLASH CACHEHITS A blokk- / hozzárendelés-gyorsítótárban a találatok százaléka a fájlrendszerben

FLASH ALLOCS A blokkonkénti maximális használt ill. aktív hozzárendelések százaléka a 
fájlrendszerben

DRIVER 1 Aktuális vezérlőprogram és aktuális vezérlőprogram-verzió

DIGITAL I/Os Az 1. kontrollerrel összekapcsolt, folyamatosan felügyelt digitális jelek száma 
(STATIC), ill. az aktuális blokkban lévők száma (MONITOR).

ANALOG I/Os Az 1. kontrollerrel összekapcsolt, folyamatosan felügyelt analóg jelek száma 
(STATIC), ill. az aktuális blokkban lévők száma (MONITOR).

I/O POLL Ugyanazon jel 2 leolvasása közötti idő az 1. kontrolleren

PKTS A terminál és az 1. kontroller között átvitelre kerülő egyes csomagok jeleinek 
száma.

TOUT1 Az időtúllépések száma az 1. kontroller kommunikációjánál

CSUM1 Az ellenőrzőösszeg-hibák száma az 1. kontroller kommunikációjánál

BYER A kommunikáció bájthibáinak száma

DRIVER 2 Aktuális vezérlőprogram és aktuális vezérlőprogram-verzió. 
A 2. vezérlőprogram (Driver 2) paraméterei csak akkor láthatók, ha a projektben 
definiálták a 2. kontrollert.

DIGITAL I/Os A 2. kontrollerrel összekapcsolt, folyamatosan felügyelt digitális jelek száma 
(STATIC), ill. az aktuális blokkban lévők száma (MONITOR).

ANALOG I/Os A 2. kontrollerrel összekapcsolt, folyamatosan felügyelt analóg jelek száma 
(STATIC), ill. az aktuális blokkban lévők száma (MONITOR).

I/O POLL Ugyanazon jel 2 leolvasása közötti idő a 2. kontrolleren.

PKTS A terminál és a 2. kontroller között átvitelre kerülő egyes csomagok jeleinek 
száma.

TOUT2 Az időtúllépések száma a 2. kontroller kommunikációjánál

CSUM2 Az ellenőrzőösszeg-hibák száma a 2. kontroller kommunikációjánál

1 / 2 / 3 A FRAME, OVERRUN és PARITY aktuális portja.
1=RS-422 port, 2=RS-232 port és 3=RS-485 port.

FRAME Az adott port frame-hibáinak száma

OVERRUN Az adott port túlfutási hibáinak száma

PARITY Az adott port paritáshibáinak száma
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5.4.6 Joystick funkció

Csak DOP11B-20 és DOP11B-40 készülékre vonatkozik.
Ez a funkció lehetővé teszi a nyílgombok funkciógombként való használatát. A [System
signals] ablak parancssorába gépelje be az "AK" parancsot és a címet. Példa: "AKH1"
(AK parancs és H1 memóriacella).

A H1 memóriacella aktiváló jelként működik, a 4 következő memóriacella az alábbi
vezérlőblokknak megfelelő funkciókkal rendelkezik:

Ha az aktiváló jel fennállása alatt megnyomják az egyik nyílgombot, akkor aktiválódik a
megnyomott gombnak megfelelő memóriacella. Az aktiváló jel fennállása alatt a
nyílgombok nem a normál funkciójukat látják el.

11486AEN
16. ábra: Rendszerjelek

Memóriacella Leírás

Hn0 Aktív = joystick funkció. Nem aktív = normál funkció.

Hn1 BALRA NYÍL

Hn2 LE NYÍL

Hn3 FEL NYÍL

Hn4 JOBBRA NYÍL
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Példa A következő példa a joystick funkció és a normál funkció közötti váltásra használható.

Hajtsa végre a következő lépéseket:
• Használja a SEW-MOVILINK (soros) driveffectiert.
• A [system signals] / [commands] mezőbe gépelje be az "AKH1" szöveget.
• Hozzon létre egy szövegblokkot.
• Gépelje be a "JOYSTICK" statikus szöveget.
• Hozzon létre egy objektumot az alábbi beállításokkal:
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• A H2, H3, H4 és H5 memóriatartalom megfigyelésére hozzon létre további
4 objektumot.

A szövegblokk megjelenése a példa beállításaival:
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6 Üzemeltetés és szerviz
6.1 Projekt átvitele PC és HMI-Builder segítségével

A kezelőterminál PC segítségével történő üzembe helyezéséhez szükséges a HMI-
Builder szoftver.

1. Indítsa el a HMI-Builder programot.
2. A [Settings] / [Menu language] mezőben állítsa be a kívánt nyelvet.

11487AEN

11244AEN
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3. A [File] / [Open] funkcióval nyissa meg azt a projektfájlt, amelyet be kíván tölteni a
kezelőterminálra.

4. A [Transfer] / [Communication Properties] mezőben válassza ki a [Use serial
transfer] pontot és adja meg a szükséges paramétereket:

11488AEN

11489AEN
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Soros átvitel a PCS11B programozókábel használatával.
Állítsa be a következő adatokat:
• a PC kommunikációs portja (pl. COM1)
• adatátviteli sebesség (alapértelmezés: 152000)
• időtúllépési idő (szabadon választott, alapértelmezés: 10000 ms)
• a próbálkozások száma kommunikációs zavar esetén (alapértelmezés: 3)

5. Ekkor a [Transfer] / [Project] mezővel a projekt átvihető a kezelőterminálra.
A következő funkciók alapkivitelben aktiválva vannak, ezeket ebben a beállításban
kell hagyni:
• projekt ellenőrzése küldéskor (test project on send)
• teljes projekt küldése (send complete project)
• automatikus RUN/TRANSFER terminálátkapcsolás (automatic terminal

RUN/TRANSFER switching)
• terminálverzió ellenőrzése (check terminal version)

11490AEN
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A [Send] gombra való kattintást követően megtörténik az adatok letöltése.

Ekkor a következő lépések hajtódnak végre egymás után:
• a kezelőterminál átkapcsolása átviteli üzemmódba (TRANSFER)
• a frekvenciaváltó és a PLC kommunikációs illesztőprogramjának átvitele
• projektadatok átvitele
• a kezelőterminál átkapcsolása RUN üzemmódba

Az átvitel pillanatában a kezelőterminál kijelzőjén megjelennek az egyes lépések.
Az átvitel befejezése után az [Exit] mezőre kattintva zárhatjuk be a párbeszédablakot
és léphetünk ki a HMI-Builder programból.

11247AEN
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6.2 Üzemi kijelzés a készülék indításakor

11592AXX

[1] A kezelőterminál firmware-verziója

[2] A betöltés folyamatának állapota, pl.:
Initializing hardware
Loading comm. drivers
Init Alarms
IP address: 192.168.1.1

[3] Az 1. kontrollerre letöltött kommunikációs illesztőprogram
pl.:
SEW_MOVILINK_(serial)
SEW_SMLP_(TCP/IP)
DEMO
…

[4] A 2. kontrollerre letöltött kommunikációs illesztőprogram
pl.:
SEW_MOVILINK_(serial)
SEW_SMLP_(TCP/IP)
DEMO
…

[5] Az 1. kontroller kommunikációjának állapota
pl.:
NO CONNECTION
MOVIPLC
MOVITRAC B
MOVIDRIVE B
…

[6] A 2. kontroller kommunikációjának állapota
pl.:
NO CONNECTION
MOVIPLC
MOVITRAC B
MOVIDRIVE B
…

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
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6.3 Hibaüzenetek
Azok a hibák, amelyek RUN üzemmódban lépnek fel, a kijelző bal felső sarkában
hibaüzenetként jelennek meg.
2 csoport különböztethető meg:
• rendszerindítási hibák (nem található frekvenciaváltó)
• üzemi hibák – kommunikációs hibák (hibalista)

6.3.1 Rendszerindítási hibák (nem található frekvenciaváltó)

Az "1: Comm Error 254" rendszerindítási hiba jelentése: nem lehetséges a kommu-
nikáció a csatlakoztatott frekvenciaváltókkal.

53590AXX

[1] az a kontroller, amelynél a kommunikációs hiba fellép
pl. 1. vagy 2.

[2] hibatípus
pl. üzemi hiba – kommunikációs hiba

[3] címmel:
pl.:
01 - 99
254 (= Point to Point!)

1: Comm Error 254[1]

[2]

[3]
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6.3.2 Üzemi hibák – kommunikációs hibák (hibalista)

A kezelőterminál 
üzenete

Hibakód Leírás

no error 00 00 Nincs hiba

invalid parameter 00 10 Nem megengedett paraméterindex

fct. not implement 00 11 A funkció/paraméter nincs implementálva
• A kezelőterminál által megszólított paramétert a kontroller nem ismeri. Ellenőrizze a 

MOVILINK® vezérlőprogram helyes kiválasztását. A MOVITRAC® 07, a MOVIDRIVE® A 
és a MOVIDRIVE® B kontroller egyes paraméterei kismértékben eltérőek.

• E hiba további oka esetleg a kontroller firmware-ében rejlik. Az új paramétereket a készülék 
régebbi firmware-verziói részben nem ismerik.

read only access 00 12 Csak olvasási hozzáférés megengedett
• A megszólított paraméter írás céljából nem hozzáférhető. Kérjük, a kezelőterminál 

projektjében kapcsolja ki az [Activate input] (bevitel aktiválása) funkciót.

param. lock active 00 13 Paramétertiltás aktív
• A megszólított kontrollerben a [Parameter lock] funkció a P803 paraméterrel aktiválva van. 

A paramétertiltás kikapcsolásához a kontrollerhez tartozó kézi kezelőkészülékkel vagy a 
MOVITOOLS® PC-s szoftverrel állítsa a P803 paramétert "OFF" (ki) állásba.

fact. set active 00 14 A gyári beállítás aktív
• A kontroller jelenleg gyári beállítást hajt végre. Ezért a paraméterek módosításának 

lehetősége néhány másodpercre le van tiltva. A kommunikáció a gyári beállítás befejezése 
után automatikusan ismét aktiválódik.

value too large 00 15 A paraméterérték túl nagy
• A kezelőterminál az értéktartományon kívül eső értéket próbál adni a paraméternek. 

A kezelőterminál projektjében az [Access] (hozzáférés) tartományban igazítsa hozzá 
a minimális és maximális megadható értéket. A megfelelő határértékek a kontroller 
paraméterlistájában találhatók.

value too small 00 16 A paraméterérték túl kicsi
• A kezelőterminál az értéktartományon kívül eső értéket próbál adni a paraméternek. 

A kezelőterminál projektjében az [Access] (hozzáférés) tartományban igazítsa hozzá 
a minimális és maximális megadható értéket. A megfelelő határértékek a kontroller 
paraméterlistájában találhatók.

option missing 00 17 Ehhez a funkcióhoz/paraméterhez hiányzik a szükséges opcionális kártya

system error 00 18 Hiba a kontroller rendszerszoftverében
• Értesítse az SEW szervizét.

no RS485 access 00 19 Paraméter-hozzáférés csak az X13 RS-485 processz-interfészén keresztül

no RS485 access 00 1A Paraméter-hozzáférés csak RS-485 diagnosztikai interfészen keresztül

access protected 00 1B A paraméter hozzáférés ellen védett
• Ez a paraméter sem írási sem olvasási hozzáféréssel nem érhető el, ezért nem alkalmas 

a kezelőterminálon való felhasználásra.

inhibit required 00 1C Szabályozótiltás szükséges
• A megszólított paraméter csak letiltott kontrollernél módosítható. Az X13.0 kapocs 

lehúzásával vagy terepi buszon keresztül (1./2. vezérlőszó, bázisblokk = 01hex) aktiválja 
a szabályozótiltás állapotot.

incorrect value 00 1D Nem megengedett érték
• Néhány paramétert csak bizonyos értékekre lehet beállítani. A megfelelő határértékek 

a kontroller paraméterlistájában találhatók.

fact. set active 00 1E A gyári beállítás lett aktiválva.

not saved in EEPROM 00 1F A paraméter nincs tárolva az EEPROM-ban
• A feszültségkimaradás-biztos mentés sikertelen volt.

inhibit required 00 20 A paramétert engedélyezett végfoknál nem lehet megváltoztatni
• A megszólított paraméter csak letiltott hajtásszabályozónál módosítható. Az X13.0 kapocs 

lehúzásával vagy terepi buszon keresztül (1./2. vezérlőszó, bázisblokk = 01hex) aktiválja a 
szabályozótiltás állapotot.
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6.4 SEW elektronikai szerviz
6.4.1 Beküldés javításra

Ha a hiba nem hárítható el, kérjük, forduljon az SEW elektronikai szervizéhez.
Az SEW elektronikai szervizével való kapcsolatfelvételkor kérjük, mindig adja meg
a készülék típusjelét is, mert szervizünk így hatékonyabban tud segítséget nyújtani.

Ha a készüléket javításra beküldi, kérjük, adja meg a következőket:
• gyártási szám (Æ típustábla)
• típusjel
• az alkalmazás rövid leírása
• a hiba jellege
• kísérő körülmények
• saját vélemény
• előzetes szokatlan események stb.
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7 Programozás
7.1 Projekt létrehozása
7.1.1 Alapok

Ez a fejezet a terminál szerkezetének és kezelésének alapjait ismerteti. Ezenkívül
általános szabályokat és objektumparamétereket, ill. közös funkciókat tartalmaz,
amelyek általánosan érvényesek a terminálra.

Eljárásmód projekt programozásánál

A terminálalkalmazás grafikus úton történő előállítása révén felhasználóbarát
felügyeleti eszköz áll a kezelő rendelkezésére. Ezért fontos a berendezés és
valamennyi szükséges funkció gondos elrendezése, strukturálása. Mielőtt rátérne a
részletekre, kezdje a fölérendelt szinttel. Projekt programozásakor támaszkodjon
azokra a funkciókra, amelyeket berendezése tartalmaz. Összetettségétől függően
minden funkció ennek alapján egy vagy több blokknak felel meg. Egy projekt grafikus ill.
szövegblokkokat egyaránt tartalmazhat. Az egyes blokkok pedig statikus vagy
dinamikus objektumok felvételére alkalmasak. Az alkalmazás strukturáltsága
érdekében a blokkokat ajánlatos hierarchikusan elrendezni, a gép kezelője számára
lehetővé téve az intuitív munkát. Az alkalmazás létrehozható szekvenciális vezérlésként
is.

Üzembe helyezés előtt tesztelhető a teljes alkalmazás vagy annak csak egy része.

53375AXX
17. ábra: Blokkstruktúra

Block 0

Block n Block m

Block 0

Block 10
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Block 20
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Block 14
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Hatékony 
kommunikáció

A terminál és a kontroller közötti gyors és hatékony kommunikáció biztosítása
érdekében olvassa el az alábbi tudnivalókat a jelátvitelről és annak optimalizálásáról.

A kommunikációt befolyásoló jelek
Csak az aktuális blokkban lévő objektumok jeleinek olvasása folyamatos. Ide tartoznak
a dinamikus objektumjelek is. Más blokkokban lévő objektumok jeleinek olvasására
nem kerül sor. A blokkok száma ezért nem befolyásolja a kommunikáció időtartamát.

Az aktuális blokk objektumainak jelei mellett a terminál folyamatosan veszi a kontroller
jeleit is:
• kijelzőjelek (blokkfejléc)
• blokknyomtatási jelek (blokkfejléc)
• világítódióda-regiszter
• riasztásjelek
• riasztások és riasztáscsoportok külső nyugtázójelei
• bejelentkezőjel (jelszó)
• kijelentkezőjel (jelszó)
• trendgörbe-regiszter
• sávobjektum-regiszter, ha min. / max. indikátorokat alkalmaznak
• új kijelzőregiszter
• összegregiszter
• háttérvilágítás jele
• kurzorvezérlő blokk
• receptvezérlő blokk
• könyvtár-indexregiszter
• indexregiszter
• a PLC órájának regisztere, ha a terminálon használják az órát
• listák törlésének jele (riasztásbeállítások)
• no protocol üzemmód vezérlőregiszter
• no protocol üzemmód jel

A kommunikációt nem befolyásoló jelek
A következő jelek nem befolyásolják a kommunikáció időtartamát:
• funkciógombok jelei
• időcsatornák
• riasztásszövegek objektumai
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A kommunikáció optimalizálása
A kontrollerjelek összefoglalása
A kontroller jelei (lásd az 63. oldalon található listát) akkor olvashatók a leggyorsabban,
ha egy csoportba fogják össze őket, például: ha 100 jelet definiáltak, akkor egy
csoporttal (pl. H0-H99) érhető el a legnagyobb olvasási sebesség. Amennyiben
elosztott jelátvitel zajlik (pl. P104, H17, H45 stb.), akkor az aktualizálás lassabban
történik meg.

Hatékony blokkváltás
Optimális blokkváltás a funkciógombok blokkugrás funkciójával vagy ugrás objekt-
ummal érhető el. A blokkfejléc kijelzőjelét csak akkor szabad használni, ha a
kontrollernek egy másik blokk meghívását kell végrehajtania. Ha a kontrollernek kell a
kijelzést váltania, használható az új kijelzés regiszter is. Ez kevésbé korlátozza a
kommunikációt, mint a nagyobb mennyiségű kijelzőjel.

Jelcsomagok
Ha a terminál és a kontroller között jelátvitelre kerül sor, ez nem egyszerre történik az
összes adatnál. Ehelyett az információ egyenként több jelet tartalmazó csomagokra
oszlik. A csomagokban lévő jelek száma az alkalmazott vezérlőprogramtól függ.
A kommunikáció felgyorsítása érdekében a csomagok számát minimalizálni kell.
A csoportosított jeleknek csak minimális csomagszámra van szükségük. Ilyen
programozás azonban nem minden esetben lehetséges. Ilyenkor hézag keletkezik 2 jel
között. A hézag az azonos csomagba tartozó 2 jel közötti maximális távolságot jelenti.
A hézag nagysága az alkalmazott vezérlőprogramtól függ.

Felhasználói felület
A felhasználói felülethez használjon grafikus blokkokat.
A szövegblokkok elsősorban nyomtatott jelentések készítésére szolgálnak. Ezek
lassabbak és több memóriát igényelnek, mint a grafikus blokkok.

Látványos felhasználói felület kialakításához használjon 3D effekteket.
Kerettel rendelkező objektumok és háromdimenziós téglalapok segítségével tetszetős
kialakításra van lehetőség. A gép balról és felülről érkező fényt szimulál. Ezáltal
árnyékhatás jön létre a kiemelt objektumok alsó és jobb oldalán, valamint a
besüllyesztett objektumok felső és bal oldalán.

53572AHU
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Menüstruktúra A terminálnak 2 üzemmódja van: Konfigurációs üzemmód és üzemi üzemmód. Mindkét
üzemmódban funkciótól függően eltérő számú szint áll rendelkezésre. Minden szint egy
menüből áll, amelyben opciókat lehet meghatározni vagy az egyes szintek (menük)
közötti navigációs paramétereket lehet kiválasztani.

Az alkalmazás blokkokból, grafikus blokkokból és / vagy (elsősorban jelentések
nyomtatására szolgáló) szövegblokkokból áll össze. A blokkokban a kontroller értékei
jeleníthetők és változtathatók meg. A programozó minden blokkhoz hozzárendel egy 0
és 989 közötti számot. A 990-999 számú blokkok meghatározott feladatokra vannak
fenntartva. Ezek az úgynevezett rendszerblokkok. A terminál objektumorientált módon
működik. Ennek megfelelően egy blokk tartalmazhatja egy bizonyos objektumhoz (pl.
egy szivattyúhoz) tartozó összes vezérlő- és felügyeleti jelet.

53376AHU
18. ábra: Konfigurációs üzemmód és üzemi üzemmód
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Blokkok Minden blokkhoz definiálni kell egy blokkfejlécet. A blokkfejléc tartalmazza a blokk
számát, típusát, az állapotszót stb. A következő funkciók szintén meghívhatók blokként:
• riasztás
• időcsatornák
• rendszermonitor
• e-mail
• kontrasztbeállítások

Ezeket rendszerblokkoknak nevezzük. Max. 990 blokk definiálható.

Jelformátumok Minden objektumhoz az alábbi jelformátumok állnak rendelkezésre a párbeszé-
dablakban, feltéve, hogy a kiválasztott vezérlőprogram támogatja az adott
jelformátumot.

MEGJEGYZÉS
A definiált blokk típusa nem módosítható.

Formátumtípus Tartomány

előjeles 16 bites –32768 … +32767

előjel nélküli 16 bites 0 … +65535

előjeles 32 bites –2147483648 … +2147483647

előjel nélküli 32 bites 0 … +4294967295

lebegőpontos szám 
kitevővel, 32 bites

±3,4E38, az 1000000-nál nagyobb számok kitevővel jelennek meg (MOVILINK® 
vezérlőprogrammal nem).

lebegőpontos szám 
kitevő nélkül, 32 bites

A paraméterpozíciók (a tizedesjelet és más jeleket beleértve) és a tizedes helyek 
határozzák meg a rendelkezésre álló tartományt (area). Így pl. 8 pozíció és 
3 tizedes hely ±999 999-et eredményez (MOVILINK® vezérlőprogrammal nem).

BCD lebegőpontos 
szám

0…9999,9999 (MOVILINK® vezérlőprogrammal nem)

BCD 16 bites 0…9999 (MOVILINK® vezérlőprogrammal nem)

BCD 32 bites 0…99999999 (MOVILINK® vezérlőprogrammal nem)

HEX 16 bites 0…FFFF

HEX 32 bites 0…FFFF FFFF

másodperc, 16 bites Időformátumban megjeleníthető analóg numerikus objektum. Szintaxis: 
<óra:perc:másodperc> (MOVILINK® vezérlőprogrammal nem).

másodperc, 32 bites Időformátumban megjeleníthető analóg numerikus objektum. Szintaxis: 
<óra:perc:másodperc> (MOVILINK® vezérlőprogrammal nem).

karaktersor (string) Karaktersor, ami a [Dynamic for graphic objects] (dinamikus grafikus objektumok) 
funkcióban alkalmazható a DOP11B-20 … DOP11B-50 modelleknél.
Példa:
A statikus szimbólum, digitális szimbólum és többszörös szimbólum 
objektumokban a szimbólum dinamikus jellemző összekapcsolható egy 
regiszterrel, amelyhez a karaktersor formátum van hozzárendelve.

16 bites tömb Táblázatformátum, amely dinamika funkció eseményéhez használható a 
DOP11B-20 … DOP11B-50 modellek grafikus objektumainál.
Példa:
A regisztercsoporthoz különböző értékek rendelendők hozzá, ha a bevitel 99. 
Ennek megfelelően az érték mező első értékét a jel mező D21 regiszterébe 
kell bejegyezni. Ha az érték mező a következőképpen néz ki <1,2,3,4>, akkor a 
2. értéket a következő regiszterbe (D22) kell bejegyezni stb.
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7.1.2 HMI-Builder telepítése

Programozó-
szoftver

A HMI-Builder programozószoftverrel a DOP11B sorozatú kezelőterminálok projektjei
hozhatók létre. A HMI-Builder funkciói a kiválasztott terminálhoz igazodnak.
A programozószoftver beviteli eszközeként egér használata ajánlott.
A billentyűkombinációk a Windows felhasználói kézikönyvben találhatók.
A programozószoftverben a projektek létrehozása grafikus és szövegblokkokkal
történik. Azt követően a projekt átvihető a kezelőterminálra.
Minden funkcióhoz online súgó áll rendelkezésre. Az adott funkcióhoz tartozó súgó
behívásához nyomja meg az <F1> gombot. Az eszköztárban található súgógombra
majd egy funkcióra kattintva megjelennek a kiválasztott funkcióhoz tartozó információk.

Rendszerkövetel
mények

A konfigurációs szoftver futtatásához egy legalább 100 MB szabad háttértárral
rendelkező, Microsoft Windows 2000 / XP Professional operációs rendszer alatt futó PC
szükséges. A szoftver használható színes és fekete-fehér képernyővel is.
A számítógépen legalább 5.0 verziójú Microsoft Internet Explorernek kell telepítve
lennie.

A HMI-Builder 
telepítése

A programozó szoftvert CD-n szállítjuk. A CD-meghajtóba való behelyezést követően a
telepítés automatikusan elindul. Ha mégsem, válassza ki a Start menü [Run] (Futtatás)
menüpontját, és gépelje be a D:\setup.exe parancsot (ahol a D: a CD-meghajtó
betűjele). A programozó szoftver telepítéséhez kattintson a szoftver nevére és kövesse
az utasításokat.
A telepítéskor a szoftver programcsoportjában létrejön egy ikon a programozószoftver
számára. A programozószoftver indításához kattintson a [Start] gombra és válassza ki
a [Programs] / [Drive Operator Panels DOP] / [HMI-Builder] pontot. A kézikönyv
közvetlenül a CD-ről olvasható, a [Manuals] gombra kattintva.
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Menü A menüsáv több legördülő menüből áll.

Állapotsor Az állapotsor a HMI-Builder programablakának alján található. Az állapotsort
megjelenítő / eltüntető funkció a [View] menüben található.
Az állapotsor bal oldala a menüben megjelölt funkcióról tartalmaz információkat. Az
eszköztárban lévő funkciókról rövid leírás jelenik meg, ha a kurzor az ikon felett
található.
Az állapotsor jobb oldalán látható, hogy az alábbi gombok melyike aktív:
OVR Felülírás (overtype, Insert gomb)
CAP Caps Lock
NUM  Num Lock
Ezenkívül itt láthatók a blokkmenedzser koordinátái (sor és oszlop).

Menü Leírás

File (fájl) Olyan funkciókat tartalmaz, amelyek az egész projektre kihatnak.

Edit (szerkesztés) Itt találhatók egyebek mellett a következő funkciók:
• Cut (kivágás)
• Copy (másolás)
• Paste (beillesztés)

View (nézet)

Itt a következő menük hívhatók be:
• Block manager (blokkmenedzser)
• Alarm handling (riasztáskezelés)
• Symbol manager (ikonmenedzser)

Functions 
(funkciók)

Ebben a menüben történik a funkciógombok, LED-ek, jelszavak és makrók 
konfigurálása. Itt vihetők be a riasztásszövegek is, valamint itt határozhatók meg a 
riasztáscsoportok.

Setup (beállítás) Itt végezhető el a terminál alapkonfigurálása.

Object (objektum) Ez csak a menedzserekben elérhető, és az összes objektumot tartalmazza. 
Az objektumok ezenkívül az eszközkészletben is megtalálhatók.

Layout 
(elrendezés)

Csak a Graphic block manager funkción át érhető el, és az objektumok grafikus 
blokkokban való pozicionálását lehetővé tevő funkciókat tartalmazza.

Block manager 
(blokkmenedzser)

A blokkmenedzser megjelenítésének beállításai.

Transfer (átvitel) E menü funkcióival projektek vihetők át a programozószoftver és a terminál között.

Window (ablak) Általános Windows-funkciókat tartalmaz. Ezenkívül itt történik a raszterbeállítások 
meghatározása és a külső programok (pl. Paintbrush) keresési útvonalának 
definiálása.

Help (súgó) A program súgófunkcióit tartalmazza.

53108AXX
19. ábra: Állapotsor
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7.2 Kommunikáció MOVIDRIVE® és MOVITRAC® készülékkel
Ez a fejezet a kezelőterminál és a MOVIDRIVE® vagy MOVITRAC® frekvenciaváltó
közötti kommunikációt írja le.
Itt található a paraméterek és változók megszólításának és olvasásának leírása.
Ezenkívül itt tárgyaljuk azokat a rendszereket, amelyeknél több hajtásszabályozó
kapcsolódik az RS-485 buszon keresztül.

7.2.1 Soros kapcsolat a kezelőterminál és a hajtásszabályozó között

Kapcsolja össze a hajtásszabályozót a kezelőterminállal a 4. fejezetben leírt módon.
A PC és a kezelőterminál összekapcsolására használja a PCS11B kábelt. Így
programozható a kezelőterminál.

PCS11B 
programozókábel

A kezelőterminál és a PC összekötőkábele, a kezelőterminál programozásához.
Fix hossz: 3 m.

60060AXX
20. ábra: PCS11B programozókábel

PCS11B

RS-232 RS-232  

DOP11B 
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7.2.2 Kommunikációs beállítások a HMI-Builder programban

A kezelőterminál és a hajtásszabályozó közötti kommunikáció beállításai

A kezelőterminál és a hajtásszabályozó közötti kommunikáció beállítása a HMI-Builder
program [Setup] / [Peripherals] pontja alatt történik.

A kommunikációs port módosításához jelölje ki a [Controller 1] (vagy [Controller 2])
pontot, tartsa lenyomva az egér bal gombját, és húzza át a kontrollert egy másik
kommunikációs porthoz.
A kommunikációs paraméterek megadásához kattintson az egér jobb gombjával.

12077AEN
21. ábra: A kommunikáció beállításai

MEGJEGYZÉS
A beállításoknak meg kell felelniük a fizikai felépítésnek.
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MOVILINK® SMLP vezérlőprogram (soros / Ethernet)

Beállítások 
(Settings)

12068AXX
22. ábra: A MOVILINK® SMLP vezérlőprogram Settings fülének tulajdonságai

Paraméter Leírás

Communication 
mode

Azt határozza meg, hogy a kapcsolat soros vagy Ethernet legyen-e.

Default station E címet a készülék akkor használja, ha a kommunikációs objektumok definiálásakor 
nem adnak meg másik címet.

Jelentése az "ETHERNET/SMLP" kommunikációs üzemmód használata esetén:
Ethernet kommunikációs üzemmódban ez a szám utal a "Stations" (állomások) pont 
alatt meghatározott IP-címekre. A kommunikációs hibák elkerülése érdekében csak 
már definiált állomásokat használjon.

Jelentése a "Serial/MOVILINK" kommunikációs üzemmód használata esetén:

0 – 99 Egyedi hajtásszabályozó-címek

100 – 199 Csoportcímek

254 Peer-to-peer (azonos szinten történő) kommunikáció
Ez a cím nem használható, ha több hajtásszabályozó csatlakozik a 
kezelőterminálhoz.

255 Broadcast-cím
Az RS-485 buszra csatlakoztatott minden hajtásszabályozó fogad 
adatokat, azonban nem küld adatokat a kezelőterminálra.

Model A csatlakoztatott frekvenciaváltó típusát határozza meg.

Data exchange 
mode

A ciklikus vagy aciklikus kommunikáció PDU típusának kiválasztására használják.
Ez a funkció csak "Serial/MOVILINK" kommunikációs üzemmódban érhető el.

Number of 
process data 
words

Az üzenethossz meghatározása.
8 bájtos paramétercsatorna és 0 – 3 folyamatadatszó.
Ez a funkció csak "Serial/MOVILINK" kommunikációs üzemmódban érhető el.
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Alapbeállítások a "Serial/MOVILINK" kommunikációs üzemmód használata esetén:

Állomások 
(Stations)

Paraméter Leírás

Port COM1, RS-485
COM2, RS-232 (UWS11A-val)

Baud 9600

Data bits 8

Stop bits 1

Parity Páros

12069AXX
23. ábra: A MOVILINK® SMLP vezérlőprogram Stations fülének tulajdonságai

Paraméter Leírás

Station Állomásszám, amellyel a TCP/IP-címek címzése kényelmesen végezhető.

IP address IP-cím
A bekapcsolás utáni induláskor a kezelőterminál minden bejegyzett IP-címmel felépíti 
a kapcsolatot.

Sub ch 1 Az útvonalválasztását (routing) aktiválja az itt megadott alárendelt buszrendszerre, 
pl. a DFE33B / UOH11B terepibusz-gateway-ét az SBus-ra.
A rendelkezésre álló alárendelt buszrendszerekről az adott készülék (gateway) 
dokumentációjában található információ.

Sub add 1 A frekvenciaváltó címe az alárendelt buszrendszerben.
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Alapbeállítások a "Serial/MOVILINK" kommunikációs üzemmód használata esetén:

Speciális 
(Advanced)

Paraméter Leírás

Port COM1, RS-485
COM2, RS-232 (UWS11A-val)

Baud 9600

Data bits 8

Stop bits 1

Parity Páros

12070AXX
24. ábra: A MOVILINK® SMLP vezérlőprogram Advanced fülének tulajdonságai

Paraméter Leírás

Timeout (időtúllépés) Az adatküldés ismétlésének ideje [ms].

Retries 
(újrapróbálkozások 
száma)

Az adatküldés ismétléseinek száma a kommunikációs hiba megjelenéséig.

Retry time 
(újrapróbálkozási idő)

Másodpercben megadott várakozási idő a kommunikációs hiba törléséhez. Ez idő 
leteltével a készülék ismét megkísérli a kommunikációt.

Command Line 
Options

nincs funkciója
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Alapbeállítások a "Serial/MOVILINK" kommunikációs üzemmód használata esetén:

Transzparens 
üzemmód 
(Transparent 
mode)

A vezérlőprogram támogatja a speciális, egyedül erre az SEW vezérlőprogramra
jellemző transzparens üzemmódot.
Ha a soros kommunikáció vezérlőprogramját és az Ethernet port transzparens
üzemmódját konfigurálják TCP-vel és 300-as portszámmal, akkor speciális útvonal-
választási tulajdonságok aktiválódnak. Ez a MOVITOOLS® MotionStudio számára az
Ethernet-lekérdezéssel nemcsak a DOP11B felismerését teszi lehetővé, hanem a
DOP11B soros portján át csatlakoztatott SEW készülékekét is.
Ezek a készülékek a MOVITOOLS® MotionStudióban Etherneten szólíthatók meg, a
DOP11B pedig Ethernet gateway-ként.
A transzparens üzemmód semmilyen más konfigurációban nem működik.

Paraméter Leírás

Port COM1, RS-485
COM2, RS-232 (UWS11A-val)

Baud 9600

Data bits 8

Stop bits 1

Parity Páros

12071AXX
25. ábra: A MOVILINK® SMLP vezérlőprogram Transparent mode fülének tulajdonságai
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7.2.3 Paraméterek és változók címzése

Címzés A MOVILINK® vezérlőprogram a következő adatformátumokat ismeri:

Az NV (non-volatile = nem felejtő) kiegészítés nélkül az adatok a hajtásszabályozó
RAM-jába íródnak és a hajtásszabályozó kikapcsolása után elvesznek.

Digitális adatok 
(bitenkénti 
hozzáférés)

Analóg jelek

P Paramétereknél (felejtő írás)

NVP Paramétereknél (nem felejtő írás)

X Indexeknél (felejtő írás)

NVX Indexeknél (nem felejtő írás)

H IPOS változóknál (felejtő írás)

NVH IPOS változóknál (nem felejtő írás)

MEGJEGYZÉS
A feszültségkimaradás ellen biztosított mentéshez szükséges az NV kiegészítés. Az
adatok ebben az esetben a hajtásszabályozó EEPROM-jába íródnak. Figyelembe kell
venni, hogy csak korlátozott számú írási művelet történhet az EEPROM-on. Ezért az
NV kiegészítést körültekintően kell használni.

Eszköz Legalacsonyabb 
cím

Legmagasabb cím Megjegyzés

P rr . bb P0.0 P999.31 bb bit az rr regiszterben

NVP rr . bb NVP0.0 NVP999.31 bb bit a regiszterben

X rr . bb X8192.0 X24575.31 bb bit az rr regiszterben

NVX rr . bb NVX8192.0 NVX24575.31 bb bit az rr regiszterben

H rr . bb H0.0 H511.31 (H1023.31 a 
MOVIDRIVE® B, H2048 a MOVI-
PLC® készüléknél)

bb bit az rr regiszterben

NVH rr . bb NVH0.0 NVH511.31 (NVH1023.31 a 
MOVIDRIVE® B, H2048 a MOVI-
PLC® készüléknél)

bb bit az rr regiszterben

Eszköz Legalacsonyabb cím Legmagasabb cím Megjegyzés

P rr P0 P999 rr regiszter

NVP rr NVP0 NVP999 rr regiszter

X rr X8192 X24575 rr regiszter

NVX rr NVX8192 NVX24575 rr regiszter

H rr H0 H511 (H1023 a 
MOVIDRIVE® B 
készüléknél)

rr regiszter

NVH rr NVH0 NVH511 (NVH1023 a 
MOVIDRIVE® B 
készüléknél)

rr regiszter
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Analóg jelek 
(részleges 
hozzáférés)

A hajtásszabályozó néhány paraméterének esetében egy paraméter több információt is
tárol. Így a P10, P11 és P12 paramétert a 8310-es index kódolja. E paraméterek
részleges kiértékeléséhez a következő jelölés használható:
• H100. 0-15 a H100 IPOS változó low szava
• H100.16-32 a H100 IPOS változó high szava

Subindex A subindex csak az indexszel (X és NVX) együtt használható.
A jelölés a következőképpen néz ki: X8192/1, ahol az 1 az 1-es subindexhez való
hozzáférést jelzi.
További példák:
2:X8192/23.31, 2. cím, 8192. index, 23. subindex, 31. bit
7:X8192/9.0-15; 7. cím, 8192. index, 9. subindex, 0…15. bit

Az RS-485 buszkapcsolat hajtásszabályozóinak kommunikációja

A hajtásszabályozók meghatározott RS-485 címmel történő címzéséhez a következő
jelölés használható:

Példa
Default station RS-485 cím 254 (peer-to-peer). Csak akkor használandó, ha csupán
egyetlen hajtásszabályozót csatlakoztatnak a kezelőterminálra.

MEGJEGYZÉS
Minden paraméter, változó és index 32 bites érték.

Eszköz Legalacsonyabb cím Legmagasabb cím Megjegyzés

P rr . a-b P0.0-1 P999.0-31 P rr . a-b
a = startbit
b = stopbit

Példa
H 100 . 7-14
Az adatok olvasása a 7. bittől a 
14. bitig bezáróan.

NVP rr . a-b NVP0.0-1 NVP999.0-31

X rr . a-b X8192.0-1 X24575.0-31

NVX rr . a-b NVX8192.0-1 NVX24575.0-31

H rr . a-b H0.0-1 H511.0-31 (H1023.0-31 
a MOVIDRIVE® B 
készüléknél)

NVH rr . a-b NVH0.0-1 NVH511.0-31 
(NVH1023.0-31 a 
MOVIDRIVE® B 
készüléknél)

P100 Kommunikáció a P100 paraméterrel.
Kommunikációs címként azt a címet használja a készülék, amit a vezérlőprogram 
konfigurálásakor a [Default Station] beviteli mezőben megadtunk.

2:P100 Kommunikáció a 2. cím hajtásszabályozójának P100 paraméterével

4:H102 Kommunikáció a 4. cím hajtásszabályozójának H102 IPOS változójával
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Az ETHERNET-kapcsolat hajtásszabályozóinak kommunikációja

Mialatt a kezelőterminál elindul, a kommunikáció minden olyan TCP/IP-címmel felépül,
amely a vezérlő konfigurációjába be van jegyezve.
A készülék azokban az esetekben is az 0. sorban megadott címet használja, amikor
nem adnak meg másik címet.
A hajtásszabályozók meghatározott TCP/IP címmel történő címzéséhez a következő
jelölés használható:
Példa:
A 0. sorban megadott TCP/IP-cím 10.12.234.4, port 300.
Az 1. sorban megadott TCP/IP-cím 10.12.234.5, port 300.
A 2. sorban megadott TCP/IP-cím 10.12.234.6, port 300.
A 3. sorban megadott TCP/IP-cím 10.12.234.7, port 300.

P100 Kommunikáció a P100 paraméterrel.
Kommunikációs címként azt a címet használja a készülék, amit a vezérlőprogram 
konfigurálásakor az [1] beviteli mezőben megadtunk (10.12.234.4).

1:P100 Kommunikáció a 2. cím (10.12.234.5) hajtásszabályozójának P100 paraméterével.

3:H102 Kommunikáció a 4. cím (10.12.234.7) hajtásszabályozójának H102 IPOS változójával.
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Folyamatadatok A MOVILINK® vezérlőprogram beállítástól függően hajtásszabályozónként 1–3 folya-
matadatot tud kezelni.
Megkülönböztetünk Process Output (a PLC-ről a hajtásszabályozóra menő PO) és
Process Input (a hajtásszabályozóról a PLC-re menő PI) adatokat.
A folyamatadatok száma a Dialog MOVILINK® vezérlőprogramban állítható be. A P90
PD configuration hajtásszabályozó-paramétert ugyanarra az értékre kell beállítani.

Bitenkénti hozzáférés a folyamatadatokhoz

Szavankénti hozzáférés a folyamatadatokhoz (16 bit)

Eszköz Legalacsonyabb cím Legmagasabb cím Megjegyzés

PO rr . bb PO1.0 PO3.15 bb bit az rr regiszterben

PI1 rr . bb PI1.0 PI3.15 bb bit a regiszterben

Eszköz Legalacsonyabb cím Legmagasabb cím Megjegyzés

PO rr PO1 PO3 rr regiszter

PI rr PI1 PI3 rr regiszter

MEGJEGYZÉS
Az "ETHERNET/SMLP" kommunikációs üzemmód folyamatadatot nem támogat.
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RS-485 buszkapcsolat hajtásszabályozóinak indexelt kommunikációja

Az RS-485 cím adatainak közvetlen megadása mellett történhet indexelt kommunikáció
is. Ez azt jelenti, hogy az RS-485 címet a kezelőterminál egy változója tárolja, és azt a
felhasználó beállíthatja.
Ez a funkció az SMLP vezérlővel is elérhető. Az RS-485 cím helyett ekkor az IP-állomás
változó megszólítása következik be.

Példa
Olyan projekt létrehozása, ahol a felhasználó megadhatja a hajtásszabályozó RS-485
címét. Ennek az az előnye, hogy a DOP-projekt létrehozásakor nem szükséges ismerni
a hajtásszabályozó tényleges címét. A felhasználó azt a berendezés üzemeltetése alatt
maga adhatja meg ill. határozhatja meg.

A hajtás tényleges fordulatszámát indexelt módon kell olvasni. A tényleges
fordulatszámot a P000 paraméter jeleníti meg.
1. A HMI-Builder program [View] / [Name list] pontja alatt definiálja a megszólítandó

hajtásszabályozó RS-485 címét tároló D4096 (belső változók) regisztert, valamint a
P000 paramétert mint a tényleges fordulatszám szimbolikus megnevezését:

11494AEN
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2. Majd a [Setting] / [Index registers] pont alatt rendelje az 1. indexregiszter mutatót a
D4096 változóhoz:

3. Ezt követően definiáljon egy analóg numerikus objektumot , hogy a kezelő
megadhassa az RS-485 címet. Ezt az objektumot rendelje a D4096 változóhoz és
az [Access] (hozzáférés) fül alatt aktiválja a bevitel lehetőségét.

11495AEN

11496AEN
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Ügyeljen a bevitel minimum-maximum értékeinek megadására.

4. Definiáljon egy további analóg numerikus objektumot  a tényleges fordulatszám
kijelzésére. Ezt az objektumot rendelje a P000 paraméterhez és adja meg a
szükséges skálázást (itt 0.001). Az I1 mutatót a készülék ekkor úgy kezeli, mint
bemutatott RS-485 címet: I1:P000.
Így az I1 mutató céljában tárolt hajtásszabályozó-cím kerül megszólításra.
Ahhoz, hogy a tényleges fordulatszám [1/min] mértékegységben jelenjen meg,
0.001-et kell megadni erősítésként.

11497AEN

11498AEN
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7.3 Belső változók
A belső változók ugyanúgy választhatók ki és használhatók, mint a vezérlőprogramok.
Egy sor felejtő és nem felejtő, felhasználó által definiált változó áll rendelkezésre.
Az érték változása esetén a nem felejtő változók a flash memóriába kerülnek.
A következő indításkor ismét beolvashatók. A rendszerváltozók nem módosíthatók.
A lekérdezési időközök kijelzésére és a funkciók átkapcsolására szolgálnak. Az alábbi
ablak behívásához kattintson az I/O browserben a [Properties & Help] (tulajdonságok
és súgó) pontra, vagy válassza ki a [Functions] / [I/O configuration] / [Internal variables]
(belső változók) pontot.

11605AEN

Változótípus Címtartomány, bit Címtartomány, memóriacella

Volatile (felejtő) M0…M4095 D0…D4095

Non volatile (nem felejtő) M4096…M8191 D4096…D8191

System (rendszer) M8192…M8199 D8192…D8199
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A rendszerváltozók a következőképpen vannak lefoglalva:

7.4 Programozás a programozószoftverrel
7.4.1 A HMI-Builder indítása

Kattintson a [Start] / [Programs] / [Drive Operator Panels DOP] / [HMI-Builder] / [HMI-
Builder] pontra.
Ha a HMI-Builder-t betöltött projekt nélkül indítjuk, a következő menük választhatók:
• File (fájl)
• View (nézet)
• Settings (beállítások)
• Help (súgó)

Projekt létrehozása után minden menü rendelkezésre áll.

7.4.2 Nyelvválasztás

A [Settings] / [Menu language] (beállítások / menü nyelve) menüpontban válassza ki a
felhasználói felület (tehát a menüszövegek, objektumnevek stb.) nyelvét. Ez a
kézikönyv abból indul ki, hogy Ön az English (angol) nyelvet választja.

Bit Leírás

M8192 Mindig BE

M8193 Másodpercenként átvált a KI és a BE között

M8194 500 ezredmásodpercenként átvált a KI és a BE között

M8195 200 ezredmásodpercenként átvált a KI és a BE között

M8196 Kommunikációs hibabit az 1. vezérlőprogramhoz. A "0" érték kommunikációs 
hibát jelez. Slave meghajtóra nem vonatkozik.

M8197 Kommunikációs hibabit a 2. vezérlőprogramhoz. A "0" érték kommunikációs 
hibát jelez. Slave meghajtóra nem vonatkozik.

M8198 – M8199 Nem használt.

Memóriacella Leírás

D8192 1. vezérlőprogram-lekérdezési időköz (ms)

D8193 2. vezérlőprogram-lekérdezési időköz (ms)

D8195…D8199 Nincs használatban

11499AEN
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7.4.3 Projekt létrehozása

Új projekt létrehozásához válassza a [File] / [New] (fájl / új) pontot. A [Project properties]
párbeszédablakban kiválaszthatja az [Operator terminal], a [Controller systems] és a
[Color scheme] beállítást. Nem minden terminálnál áll rendelkezésre az összes opció.
Új projekt létrehozásához kattintson az [OK] gombra.

Terminál Kattintson a [Change] (módosítás) gombra.

Válassza ki a terminált és a megjelölt terminálmodell verzióját (rendszerprogramját).

12072AEN
26. ábra: Projekttulajdonságok

12073AEN
27. ábra: A kezelőterminál kiválasztása
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Kontroller Itt adható meg a kontroller, amihez a terminál csatlakozik. Az egérrel a [Change] gombra
kattintva a következő párbeszédablak jelenik meg. A lista a telepített vezérlő-
programokat sorolja fel. Itt választható ki a [Brand name] és a [Protocol]. A választás
megerősítéséhez kattintson az [OK] gombra. A módosítások elvetéséhez kattintson a
[Cancel] gombra.

Egy projektben (terminálon) 2 vezérlőprogram használható. A második kontroller
vezérlőprogramjának kiválasztása ugyanúgy történik, mint az első kontrollernél.
A 2 vezérlőprogrammal végzett munkáról közelebbi információ a "Kommunikáció
2 kontrollerrel (kettős vezérlőprogram)" c. fejezetben található, a 250. oldalon.

12074AEN
28. ábra: Kontroller
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7.4.4 A vezérlőprogram frissítése

Internetről A rendelkezésre álló vezérlőprogramok frissítéséhez ill. új vezérlőprogramok
telepítéséhez használja a [File] / [Update terminal driver by] / [Internet] (Fájl /
terminálvezérlő frissítése / Internetről) funkciót.
Ez a funkció csak akkor használható, ha egy projekt sincs megnyitva. A számítógépnek
rendelkeznie kell Internet-kapcsolattal. Böngészőre nincs szükség. A kapcsolat
létrejöttét követően megjelenik az Internetről letölthető vezérlőprogramok listája.

A lista feltünteti a rendelkezésre álló és már telepített vezérlőprogramok verziószámát.
Jelölje ki a HMI-Builder programhoz telepítendő vezérlőprogramo(ka)t. A [Mark newer]
(újak megjelölése) funkcióval kiemelhető minden olyan vezérlőprogram, amely nincs
telepítve, illetve amelyből újabb verzió áll rendelkezésre. Végül kattintson a [Download]
(letöltés) gombra. Mindegyik vezérlőprogram kb. 500 kB méretű, és a letöltés után
közvetlenül használható.

Lemezről A rendelkezésre álló vezérlőprogramok frissítéséhez ill. új vezérlőprogramok fájlból való
telepítéséhez használja a HMI-Builder [File] / [Update terminal driver by] / [Data media]
(Fájl / terminálvezérlő frissítése / adathordozóról) funkciót. Ez a funkció csak akkor
használható, ha egy projekt sincs megnyitva. Nyissa meg a kitömörített MPD fájlt a
vezérlőprogramok mappájában. Ekkor megjelenik a telepíthető vezérlőprogramok
listája.
A lista feltünteti a rendelkezésre álló és már telepített vezérlőprogramok verziószámát.
Jelölje ki a HMI-Builder programhoz telepítendő vezérlőprogramo(ka)t. Végül kattintson
az [Install] (telepítés) gombra. A telepítés befejezése után a HMI-Builderhez való
visszatérés céljából kattintson a [Befejezés] gombra.

11503AEN
29. ábra: Vezérlőprogram letöltése az Internetről
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7.4.5 Projekbeállítások módosítása

A projektre vonatkozóan módosítható a terminál és a kontroller kiválasztása. Válassza
ki a [Project] / [Properties…] (tulajdonságok) menüpontot és kattintson a Terminal
és/vagy Controller paraméter melletti [Change] (módosítás) pontra.

Terminálváltás A terminál rendszerprogramjának frissítésekor a [Project settings] pontnál megfelelően
módosítani kell a terminálverziót is. Különben nem használható az új terminálverzió
minden funkciója.

Kontrollerváltás Ha a projekten belül a kontrollert olyan másik kontrollerre cseréli, amelynek a jelei más
névvel rendelkeznek, a jeleknél szintén végre kell hajtani a módosítást. Ehhez használja
a belső névlistát. Lásd a "Névlista" c. részt a 116. oldalon.

1. Válassza ki a [View] / [Name list] menüpontot.
2. A projektben használt I/O-knak a névlistába illesztéséhez kattintson az [Undefined]

gombra.
3. A névlista szövegfájllá alakításához kattintson az [Export] gombra. Adja meg a kívánt

nevet, majd kattintson a [Save] (mentés) gombra. Határozza meg a szövegfájl
határoló karakterét.

4. A szövegfájl szövegszerkesztő program, pl. WordPad segítségével nyitható meg.
5. Minden I/O-t változtasson az új kontrolleren használt jellé. Ezt követően a fájlt

mentse el szöveges formátumban.
6. A [Name list] párbeszédablakban kattintson az [Import] gombra, és arra a kérdésre,

hogy el kívánja-e távolítani az összes érvénytelen I/O-t, adjon [No] (nem) választ.
7. A projekt minden új I/O-jának az új névvel történő frissítéséhez kattintson a

[Reconnect] (újrakapcsolódás) gombra.
8. Válassza ki a [Project] / [Properties…] (tulajdonságok) pontot, és kattintson a

[Change] (módosítás) gombra.
9. Válassza ki az új kontrollert, és kattintson kétszer az [OK] gombra.
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Projekt-
menedzser

Amint létrehoz egy projektet, megjelenik az összes rendelkezésre álló blokkot és
komponenst tartalmazó projektmenedzser. A mappák kibontásához kattintson a
mappa-csomópontokon található plusz jelre.

12075AEN
30. ábra: Projektmenedzser
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7.4.6 Blokkok létrehozása a blokkmenedzserrel

A blokkmenedzser behívásához Kattintson duplán a [Blocks] mappára. A blokk-
menedzser tartalmazza az összes projektblokk áttekintését.

Amikor megjelenik a blokkmenedzser, a blokkmenedzser ikonsora és a zoom funkció
van kijelölve.

10408AEN
31. ábra: Blokkok létrehozása

MEGJEGYZÉS
A DOP11B-20 modell nem rendelkezik [System monitor] blokkal.
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Blokkok 
definiálása

Blokk hozzáadása után a következő párbeszédablak jelenik meg. Ez tulajdonképpen a
teljes blokkfejléc egyszerűsített változata. Ha az [OK] gombra kattint, tehát létrehoz egy
blokkot, akkor az a blokk megnyílik és láthatóvá válik.

11505AEN
32. ábra: Új blokk létrehozása

Paraméter Leírás

Block name 
(blokk neve)

Itt adható meg a blokk neve. A blokk neve a blokkmenedzserben és a blokklistában jelenik 
meg.

Block 
number 
(blokk 
száma)

Itt adható meg a blokk száma. Ha már létezik a megadott számú blokk, akkor a definiált 
értékek automatikusan megjelennek. A 0. blokk az indításkor automatikusan létrejön, azt 
minden projektnek tartalmaznia kell.

Block type 
(blokk 
típusa)

Válassza ki, hogy grafikus vagy szövegblokkról van-e szó.

Block width 
(blokk 
szélessége)

Itt határozható meg a szövegblokk betűmérete. A definiált blokk betűmérete nem 
módosítható.
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A blokk 
tulajdonságai

A [Block properties] (blokk tulajdonságai) menü minden egyes blokkra érvényes
alapparamétereket tartalmaz. A blokkfejléc megjelenése a kiválasztott blokktípushoz
igazodik. Teljes blokkfejléc definiálásához kattintson a projektmenedzserben vagy a
blokkmenedzserben az egér jobb gombjával egy blokkra, és válassza ki a [Properties]
(tulajdonságok) pontot.

A projektmenedzserben vagy a blokkmenedzserben kattintson az egér jobb gombjával
egy blokkra, és a részletes blokkinformációk megadásához válassza ki a [Properties]
(tulajdonságok) pontot.

11506AEN
33. ábra: A blokk tulajdonságai
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Az alábbiakban az alkalmazott fogalmak magyarázata található.

Fül Megnevezés Leírás

General (általános) Block no. (blokk száma) Itt adható meg a blokk száma. Ha már létezik a megadott számú blokk, akkor 
a definiált értékek automatikusan megjelennek. A 0. sz. blokk az indításkor 
automatikusan létrejön, azt minden projektnek tartalmaznia kell.

Block name (blokk neve) Itt adható meg a blokk neve. A blokk neve a blokkmenedzserben, a 
projektmenedzserben és a blokklistában jelenik meg.

Display signal (kijelzőjel) Digitális jel, amely aktiválásakor megjeleníti a blokkot a terminál képernyőjén. 
A lehető leggyorsabb blokkváltás érdekében a kijelzőjeleket sorban egymás 
után használjuk. Más blokkváltási módszer használata esetén ezt a mezőt 
nem kell kitölteni.

Recipe diretory 
(receptkönyvtár)

Itt választható ki a receptkönyvtár, ahol a blokkban létrehozott receptek 
tárolásra kerülnek. Lásd a "Receptkezelés" c. fejezetet a 210. oldalon.

Background block 
(háttérblokk)

Csak grafikus blokkokra vonatkozik. Egy másik blokk kiválasztható 
háttérblokknak, ha például több azonos háttérszínű blokkot kíván 
megjeleníteni. Ha a grafikus blokkok menedzsere aktiválva van, a [View] / 
[Options] / [Show background block] funkcióval határozható meg, hogy a 
kiválasztott blokk szerkesztésekor megjelenjen-e a háttérblokk.

Cursor color (kurzorszín) Csak grafikus blokkokra vonatkozik. A kezelőterminál kurzorszínét határozza 
meg.

Cursor thickness 
(kurzorvastagság)

Csak grafikus blokkokra vonatkozik. A kezelőterminál kurzorméretét 
határozza meg.

Block type (blokk típusa) A blokktípus a blokk létrehozásakor lett definiálva, később már nem 
módosítható.

Status (állapot) Ha a [Status] (állapot) gombra kattintunk, megnyílik a [Block options] 
(blokkopciók) ablak. Ez a kezelőterminál képernyőjének alább felsorolt 
állapotjellemzőit mutatja. Ezek a tulajdonságok nincsenek hatással a 
rendszerblokkokra.

Paraméter Leírás

Cursor off (kurzor kikapcsolása) Csak szövegblokkokra vonatkozik. Azt 
határozza meg, hogy üzemi üzemmódban 
látható legyen-e a kurzor a blokkban.

Place cursor on first manual 
object (a kurzor ráállítása az 
első kézi objektumra)

Csak szövegblokkokra vonatkozik. Azt 
határozza meg, hogy a kurzor a blokk első 
állítható objektumára kerüljön-e a bal felső 
sarok helyett.

Deactivate the <MAIN> key 
(<MAIN> gomb kikapcsolása)

Kikapcsolja a <MAIN> gombot, amikor az 
aktuális blokk megjelenik a képernyőn.

Deactivate the <LIST> key 
(<LIST> gomb kikapcsolása)

Kikapcsolja a <LIST> gombot, amikor az 
aktuális blokk megjelenik a képernyőn.

Additional notes (további 
megjegyzések)

Csak szövegblokkokra vonatkozik. Azt 
határozza meg, hogy a [+] jel megjelenjen-e 
a képernyőn jobbra lent és fent, amikor a 
blokk több karaktert tartalmaz, mint 
amennyi a képernyőn megjeleníthető.

Automatic data entry 
(automatikus adatbevitel)

Adatbevitel után a kurzor automatikusan 
a következő állítható objektumra ugrik. 
A kurzor ebben az üzemmódjában csak 
állítható objektumokra ugorhat.

Deactivate the <PREV> 
function key (<PREV> 
funkcióbillentyű kikapcsolása)

Kikapcsolja a [PREV] gombot és a [Go to 
previous block] (ugrás az előző blokkhoz) 
funkciót, amikor az aktuális blokk 
megjelenik a képernyőn.

Deactivate the <ENTER> 
function key (<ENTER> 
funkcióbillentyű kikapcsolása)

Csak digitális objektumokra vonatkozik. 
Kikapcsolja az <ENTER> gombot, amikor 
az aktuális blokk megjelenik a képernyőn.
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Appearance 
(megjelenés)

Az [Appearance] (megjelenés) fülön választhatók ki a színek és a színátmenetek.

Printout (nyomtatás) Print signal (nyomtatójel) Digitális jel, amely aktiválásakor kinyomtatja a blokkot a csatlakoztatott 
nyomtatón. A kijelzőjel és a nyomtatójel lehet azonos. A lehető leggyorsabb 
nyomtatás érdekében a nyomtatójeleket sorban egymás után használjuk.

Terminating signal 
(befejezési jel)

Digitális jel, amelyet a terminál a nyomtatás befejezésekor ad ki. Normál 
esetben a jel aktiválódik. A [Reset] opció kiválasztásával a jel a nyomtatás 
befejezésekor törlődik.

E-mail Az [E-mail] fül csak szövegblokkoknál áll rendelkezésre.

Send e-mail signal 
(e-mail küldése jel)

A megadott digitális jel aktiválásakor a szövegblokk küldése e-mailként. 
A blokk neve lesz az e-mail tárgya.
Csak szövegblokk küldhető el e-mailként.

E-mail sent signal 
(e-mail elküldve jel)

Digitális jel, amelyet a kezelőterminál az üzenetküldés befejezésekor ad ki. 
Normál esetben a jel aktiválódik. A [Reset] opció kiválasztásával a jel az 
üzenetküldés befejezésekor törlődik.

Mail to address (e-mail 
küldése az alábbi címre)

Itt adható meg a címzett e-mail-címe. A […] gombra kattintva max. 8 címzett 
választható ki a listából. A címlista a [Setup] / [Network] / [Services] / [SMTP 
client] pont alatt definiálható. Lásd az "SMTP kliens" c. fejezetet a 281. 
oldalon.

Append file 
(fájl csatolása)

Itt adható meg a trend- vagy receptfájl neve, amelyet az üzenethez kíván 
csatolni. Ha azonos nevű trend- és receptfájl áll rendelkezésre, akkor a 
program a trendfájlt csatolja az üzenethez.

Access (hozzáférés) Security level 
(biztonsági szint)

Itt adható meg a blokk biztonsági szintje (0-8). Ha a megadott biztonsági szint 
magasabb, mint 0, akkor a kezelőnek olyan jelszóval kell bejelentkeznie, 
amely legalább a megadott biztonsági szintnek megfelel.

Local function keys 
(lokális funkciógombok)

A [Local function keys] fülön definiálhatók a blokk lokális funkciógombjai. További információ a 
"Funkciógombok" c. fejezetben található, a 238. oldalon.

Fül Megnevezés Leírás
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7.4.7 Library (könyvtár)

A könyvtár egy sor katalógust foglal magában, amelyek különböző ikonobjektumokat
tartalmaznak. Definiálhatók felhasználó által létrehozott katalógusok is. Ehhez
kattintson az egér jobb gombjával a könyvtárra és válassza ki a [Directory] / [New]
(mappa / új) pontot.

A csoportosított objektumok és ikonok elmenthetők a könyvtárba vagy más projektekbe.
A könyvtárba elmentett objektumok és ikonok későbbi projektekben is felhasználhatók.
Kattintson az egér jobb gombjával egy a munkaterületen található csoportosított
objektumra vagy ikonra, válassza ki a [Copy] (másolás) pontot, kattintson az egér jobb
gombjával a könyvtárra és válassza a [Paste] (beillesztés) gombot. A könyvtár
objektumai egérrel áthúzhatók a könyvtárból a munkaterületre.
Az egér jobb gombjával a könyvtárra kattintva illeszthető a megjelenítés.
A könyvtárkatalógus bezárásához kattintson az egér jobb gombjával a katalógusra,
majd válassza ki a [Directory] / [Close] (mappa / bezárás) pontot.
A könyvtár a [View] / [Toolbar] / [Library] (nézet / eszköztár / könyvtár) pontot kiválasztva
rejthető el.
A projektben használt ikonobjektumokat a projektmappa tárolja. Ezek az ikonok szintén
meghatározhatók a [Select symbol] (ikon kiválasztása) párbeszédmezővel.

Ikonok mentése a könyvtárba

Válasszon ki a kurzorral egy vagy több (csoportosított vagy csoportosítatlan) objektumot
a munkaterületen. Kattintson az egér jobb gombjával a kiválasztásra és válassza ki a
[Copy] (másolás) gombot. Kattintson a könyvtárban az egér jobb gombjával és válassza
ki a [Paste] (beillesztés) gombot.

11507ADE
34. ábra: Library (könyvtár)
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7.4.8 A terminál megjelenítése a munkaterület körül

A terminálok rendelkeznek [View] / [Options] / [Show terminal] (terminal megjelenítése)
menüponttal. Ha kiválasztjuk ezt az opciót, akkor az aktív blokk munkaterülete körül
megjelenik az aktuális terminál képe. A terminálábra funkciógombjaira, LED-jeire és
szövegmezőire rá lehet kattintani.

Funkciógombok 
definiálása

A funkciógombra duplán kattintva kiválasztható, hogy lokális vagy globális
funkciógombot kívánunk-e definiálni. Ezt követően megjelenik a kiválasztott funkció
menedzsere. A funkciógombok definiálásáról közelebbi információ a "Funkciógombok"
c. fejezetben található, a 238. oldalon.

LED-ek 
definiálása

A LED-ek definiálására szolgáló menedzser behívásához kattintson duplán egy LED-re.
A LED-ek definiálásáról közelebbi információ a "LED-ek" c. fejezetben található, a
238. oldalon.

Szövegsávok 
létrehozása

A szövegsáv mezőjére duplán kattintva megjelenik egy párbeszédablak, amelyben
megadható a szöveg, valamint meghatározható a szöveg iránya és betűtípusa. Ezzel a
funkcióval a szövegsávok kompletten definiálhatók és kinyomtathatók.
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7.4.9 I/O Browser

Ha lokális névlistát hoz létre a projektben, az objektumok definiálásakor ebből a
névlistából választhat I/O-jeleket.
Ehhez kattintson az [I/O] gombra. Az [I/O] gombot minden olyan mező tartalmazza,
amelyben cím adható meg. Az [I/O Browser] inkrementális keresőalgoritmussal
rendelkezik. Ezáltal a keresés közvetlenül megkezdődik karaktereket a név ill. jel
mezőjébe írva. Az I/O lista jelek vagy nevek szerint van rendezve.

11508AEN
35. ábra: [I/O Browser]
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7.4.10 Blokkok programozása

Kattintson duplán a kívánt blokkra a blokkmenedzserben. Ekkor megjelenik a blokk
munkaterülete és az eszközkészlet. Attól függően, hogy grafikus vagy szövegblokkot
nyit-e meg, az első munkaterület a grafikusblokk- ill. a szövegblokk-menedzser.
Az eszközkészlet tartalmaz minden olyan objektumot, amely a blokkban létrehozható.
Az objektum kiválasztásához kattintson az eszközkészletben az objektumra, és vigye a
kurzort a munkaterületnek arra a helyére, ahová az objektumot el kívánja helyezni.
Kattintással aktiválható a kiválasztott objektum párbeszédablaka. A párbeszédablakban
adja meg a paramétereket, majd kattintson az [OK] gombra. Ezt követően az objektum
láthatóvá válik a munkaterületen. A statikus szöveg és a grafika közvetlenül a
munkaterületen jelenik meg.
Az általános objektum-paraméterek leírása az "Alapok" c. fejezetben található, a 62.
oldalon. A 135. oldalon található "Grafikus megjelenítés és vezérlés" és a 180. oldalon
található "Szöveg alapú megjelenítés és vezérlés" c. fejezetben található a grafikus és
a szövegobjektumok magyarázata.

11509AEN
36. ábra: Blokkok programozása

00

I



7 Programozás
Programozás a programozószoftverrel

98 Rendszerkézikönyv – DOP11B kezelőterminálok

7.4.11 Grafikusblokk-menedzser

Ez a rész a HMI-Builder grafikusblokk-menedzserét írja le. A működés és a megjelenés
a Windows szabványon alapul.
A grafikusblokk-menedzserben statikus és dinamikus grafikus elemeket tartalmazó
grafikus blokkok hozhatók létre.

A grafikusblokk-
menedzser 
megnyitása

A [Graphic block manager] menü megnyitásához kattintson duplán a [Block manager]
vagy a [Block list] ablakban egy definiált grafikus blokkra.

Egér, gombok és 
kurzor

A következő rész elmagyarázza az egér és a gombok használatát a grafikusblokk-
menedzserben. Ezenkívül tárgyalja a különböző kurzorformákat is.

A következő műveletekhez használja az egeret:
• Objektumok kiválasztása az eszközkészletből
• Objektumok kijelölése kattintással
• Több objektum kijelölése (Ehhez kattintson az objektumok mellé. Tartsa lenyomva

az egér bal gombját, és kerítse be jelölőkerettel a kívánt objektumokat.)
• Objektumok mozgatása (Ehhez vigye az egér mutatóját az objektum fölé, és

lenyomva tartott bal gombbal mozgassa az egeret.)
• Objektumméret módosítása
• A paramétereket tartalmazó párbeszédablak behívása (Ehhez kattintson duplán az

objektumra.)

A következő ábra szemléltet egy kijelölt objektumot.

11510AEN
37. ábra: Kijelölt objektum
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A következő műveletekhez használja a gombokat:
• Objektum létrehozása az [Object] menü segítségével
• A kurzor mozgatása a nyílgombokkal
• A kurzor elmozdítása egy képpontnyival (Ehhez használja a <Ctrl> + nyílgomb

billentyűkombinációt.)
• Objektum kijelölése ill. kijelölésének megszüntetése (Ehhez vigye a kurzort az

objektum fölé, és nyomja meg a szóköz gombot.)
• Több objektum kijelölése (Ehhez válassza ki az [Object] / [Pointer] menüpontot, és a

szóköz gomb és a nyílgombok segítségével húzzon keretet az objektumok köré.)
• Objektum mozgatása (Ehhez vigye a kurzort az objektum fölé, tartsa lenyomva a

szóköz gombot és használja a nyílgombokat.)
• Objektumméret módosítása (Ehhez vigye a kurzort az objektum egy fogópontja fölé,

tartsa lenyomva a szóköz gombot és használja a nyílgombokat.)
• Párbeszédablak behívása egy kijelölt objektumhoz (Ehhez nyomja meg az Enter

gombot.).

Kurzor
A kurzor 4 alakot vehet fel:

objektumon belül

objektumméret módosítható

grafikus munkaterületen

kiválasztáskor a menüben vagy az 
eszközkészletben
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Objektumok 
létrehozása

Kattintson a kívánt objektumra az eszközkészletben, majd vigye a kurzort a
munkaterületen arra a helyre, ahová az objektumot el kívánja helyezni. Az objektum
elhelyezéséhez kattintson az egérrel.
A statikus grafikák a kattintáskor láthatóvá válnak a munkaterületen. Dinamikus
objektumok esetében az aktuális objektum párbeszédablaka jelenik meg. Ha a
párbeszédablakban az [OK] gombra kattint, akkor az objektum megjelenik a képernyőn.
Az objektum megjelenítését követően fogópontokkal kijelölésre kerül, és aktiválódik a
kiválasztó üzemmód.

Statikus grafika
A statikus grafikus objektumok közé tartoznak a következők:
• vonal
• ív
• töröttvonal
• ellipszis
• négyszög
• szimbólum
• szöveg
Ezeket háttérgrafikák rajzolásához használják. Statikus grafikus objektumok
létrehozásakor a [Dynamics] fülön a jelek összekapcsolhatók objektumokkal, és így
dinamikus objektumokká változtathatók.

Dinamikus objektumok
A dinamikus objektumokat pl. vezérlési vagy felügyeleti funkciók kialakítása céljából
jelekhez kapcsolják. Az objektumok definiálásáról közelebbi információ a "Grafikus
megjelenítés és vezérlés" c. fejezetben található, a 135. oldalon.

Több objektum 
kijelölése

A grafikusblokk-menedzserben kétféleképpen lehet több objektumot kijelölni.
• Tartsa lenyomva az egér bal gombját, és kerítse be jelölőkerettel a kívánt

objektumokat. Az utoljára létrehozott objektum kitöltött fogópontokkal jelenik meg.
• Az eszközkészletből válassza ki a mutatót. A kívánt objektumok kijelölése alatt tartsa

lenyomva a Shift gombot. Az utoljára kijelölt objektum kitöltött fogópontokkal jelenik
meg.
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Objektumok 
elhelyezése

A [Layout] (elrendezés) menüben egy sor funkció áll rendelkezésre, amelyekkel egy
objektum egyszerűen elhelyezhető:
• Align (igazítás)
• Make same size (azonos méret)
• Space evenly (azonos távolság)
• Tile (mozaik)

Ezek a funkciók szintén behívhatók egy külön eszközkészlet segítségével.
Ahhoz, hogy ezek a funkciók elérhetők legyenek, legalább 2 objektumot ki kell jelölni.
A funkciók a pozicionálási számításokat egy vagy két referenciaobjektum alapján
végzik.
Az [Align], a [Make same size] és a [Tile] funkció az utoljára kijelölt ill. létrehozott
objektumot tekinti referenciaobjektumnak. Lásd a "Több objektum kijelölése" c. részt a
100. oldalon.
A [Space evenly] funkció esetében a legalsó és a legfelső ill. a bal és a jobb szélső
objektum a referenciaobjektum. A funkciók a referenciaobjektumra nincsenek hatással.

11511AEN
38. ábra: [Layout] (elrendezés) menü
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Align (igazítás)
Az [Align] (igazítás) pontnál 6 menüpont áll rendelkezésre az objektumok függőleges ill.
vízszintes igazításához.

Make same size (azonos méret)
A [Make same size] (azonos méret) pont alatt 3 funkció választható, amelyekkel a kijelölt
objektumok azonos méretre hozhatók.

Space evenly (azonos távolság)
A [Space evenly] (azonos távolság) pont alá 2 olyan funkció tartozik, amellyel a
szomszédos kijelölt objektumok távolsága módosítható.

Tile (mozaik)
A [Tile] (mozaik) pont alatt 2 olyan funkció áll rendelkezésre, amelyekkel 2 objektum
egymás mellé rendezhető.

Left (balra) A kijelölt objektumokat a referenciaobjektum bal oldalával rendezi egy vonalba.

Right (jobbra) A kijelölt objektumokat a referenciaobjektum jobb oldalával rendezi egy vonalba.

Top (teteje) A kijelölt objektumokat a referenciaobjektum felső oldalával rendezi egy vonalba.

Bottom (alja) A kijelölt objektumokat a referenciaobjektum alsó oldalával rendezi egy vonalba.

Vertical center 
(függőleges 
középvonal)

A kijelölt objektumokat a referenciaobjektum alapján függőlegesen középre 
rendezi.

Horizontal center 
(vízszintes 
középvonal)

A kijelölt objektumokat a referenciaobjektum alapján vízszintesen középre rendezi.

Width (szélesség) A kijelölt objektumok szélességét módosítja úgy, hogy az megegyezzen a 
referenciaobjektum szélességével.

Height (magasság) A kijelölt objektumok magasságát módosítja úgy, hogy az megegyezzen a 
referenciaobjektum magasságával.

Both (mindkettő) A kijelölt objektumok méretét módosítja úgy, hogy az megegyezzen a 
referenciaobjektum méretével.

Vertical (függőleges) A kijelölt objektumok pozícióját úgy módosítja, hogy függőleges távolságuk 
azonos legyen. Ennek során a felső és az alsó objektum nem mozdul el. 
Legalább 3 objektumot kell kijelölni.

Horizontal 
(vízszintes)

A kijelölt objektumok pozícióját úgy módosítja, hogy vízszintes távolságuk 
azonos legyen. Ennek során a bal és a jobb szélső objektum nem mozdul el. 
Legalább 3 objektumot kell kijelölni.

Vertical (függőleges) Úgy módosítja a kijelölt objektumok függőleges pozícióját, hogy azok a 
referenciaobjektumhoz simuljanak.

Horizontal 
(vízszintes)

Úgy módosítja a kijelölt objektumok vízszintes pozícióját, hogy azok a 
referenciaobjektumhoz simuljanak.

00

I



7Programozás
Programozás a programozószoftverrel

Rendszerkézikönyv – DOP11B kezelőterminálok 103

Objektumok 
csoportba 
foglalása

A [Layout] (elrendezés) menü tartalmaz több objektum csoportba foglalására szolgáló
funkciókat. Jelölje ki a kívánt objektumokat, és válassza ki a [Layout] / [Group]
menüpontot. A csoportba foglalt objektumokat a program ezentúl egy objektumként
kezeli, amelynek a mérete is módosítható. A csoporton belül továbbra is egyedileg
definiálható minden objektum színe és betűmérete. A csoporton belüli objektumra
kattintva a megfelelő objektum szerkesztésére szolgáló párbeszédablak hívható be.

Az objektumcsoport a [Layout] / [Ungroup] funkcióval szüntethető meg.

Csoportba foglalt objektumok mentése és betöltése
A grafikusblokk-menedzser eszközkészletének [Library] (könyvtár) gombjára kattintva a
csoportba foglalt objektumok elmenthetők vagy betölthetők / alkalmazhatók.

11512AEN
39. ábra: Objektumok csoportba foglalása
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Táblázat 
létrehozása

Grafikus blokkban a következőképpen hozható létre objektumtáblázat:
1. Először azonos objektummal hozzon létre 2 sort ill. oszlopot.

2. Ezt követően jelölje ki az objektumokat, és válassza ki az [Object] / [Create series of]
(sorozat létrehozása) menüpontot.

Ekkor egy párbeszédablak jelenik meg.

3. Határozza meg, hogy hány oszlopot vagy sort kíván létrehozni, és melyik irányban
kívánja növelni a táblázatot.
Az [OK] gombra kattintva a programozószoftver létrehozza a megadott számú sort
vagy oszlopot tartalmazó táblázatot.

10416AEN
40. ábra: Objektumtáblázatok

10417AEN

MEGJEGYZÉS
Az Alarm banner objektum nem vehető fel táblázatba.
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Ikonok Az ikonok importálhatók a projektbe. Forrásként vagy a számos gombot, szivattyúikont
stb. tartalmazó bittérkép-könyvtár, vagy a PC-n található grafikus állomány szolgál.
A rendszerkönyvtárba importálhatók a következő formátumú, más Windows-
alkalmazásokból (pl. Paint) származó képfájlok:
• bmp
• jpg
• gif
• wmf
Az ikon neve legfeljebb 30 karakterből állhat. Ékezetek megengedettek.

Statikus ikon hozzáadása a blokkhoz
Kattintson a [Symbol] objektumra az eszközkészletben, és vigye a kurzort a
munkaterületen arra a blokkra, amelyben az ikont el kívánja helyezni. Ezt követően
kattintson az egérrel. A munkaterületre kattintva megjelenik a [Static symbol]
párbeszédablak.

Itt adja meg a beillesztendő ikon nevét vagy a [Select symbol] párbeszédablak
behívásához kattintson a [Select] (kiválasztás) gombra.

11473AEN
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Kattintson a [Library] (könyvtár) gombra, ha a bittérkép-könyvtárból kíván statikus ikont
importálni. Alternatívaként kattintson a [Browse] (tallózás) gombra, ha a PC tetszőleges
háttértárán található grafikus állományt kíván betölteni.
A kiválasztott ikon megjelenik a [Preview] (előzetes kép) ablakban. A BMP ikonok az
előzetes kép ablakában bélyegképként jelennek meg.
Az ikon kiválasztásához kattintson az [Open] (megnyitás) majd az [OK] gombra. Az ikon
ekkor megjelenik a [Static symbol] párbeszédablakban.

11474AEN

11475AEN
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[General] (általános) fül

[Dynamics] (dinamikus) fül
A [Dynamics] fül funkcióit az "Általános paraméterek" c. fejezet tárgyalja a 135. oldalon.

Grafika bemásolása egy alkalmazásból
A következőképpen járjon el:
1. A másik alkalmazásban (pl. Paint) másolja az objektumot a vágólapra.
2. A programozószoftverben hívja be a grafikusblokk-menedzsert, és válassza ki a

[Paste] (beillesztés) parancsot.
3. Adja meg az ikon nevét. Ez legfeljebb 30 karakterből állhat.
4. A program ekkor a megadott néven elmenti az ikont az ikonkönyvtárba.

A [Copy] (másolás) és a [Paste] (beillesztés) funkcióval grafikák és ikonok másolhatók
a HMI-Builder programban egyik projektből a másikba.

Paraméter Leírás

Symbol (ikon) A kiválasztott ikon neve.

Select (kiválaszt) A könyvtári ikonok vagy külső képfájlok kiválasztására szolgáló gomb.

Transparent 
(átlátszó)

Átlátszóvá teszi az ikon hátterét. A bal felső képpont színe lesz az átlátszó szín.

Stretch (nyújt) Ha ez az opció aktiválva van, akkor módosítható az objektum X ill. Y irányú mérete.
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7.4.12 Szövegblokk-menedzser (text block manager)

A szövegblokk-menedzserben párbeszédablakok és jelentések hozhatók létre.
A szövegblokk statikus szövegből és dinamikus objektumokból állhat. A statikus szöveg
a program végrehajtása alatt nem változik. A dinamikus objektumok ellenben a
kontroller jeleihez kötődnek.
8 dinamikus objektumtípus áll rendelkezésre:
• Digital text (digitális szöveg)
• Multiple selection (több kiválasztás)
• Message (üzenet)
• ASCII
• Analog numeric (analóg numerikus)
• Bar diagram (oszlopdiagram)
• Digital clock (digitális óra)
• Jump (ugrás)

A szövegblokk-
menedzser 
megnyitása

A szövegblokk-menedzser megnyitásához a blokkmenedzserben vagy a blokklistában
kattintson duplán egy definiált szövegblokkra. A blokklistában válasszon ki egy definiált
blokkot vagy hozzon létre új szövegblokkot.

Egér és gombok Kattintson a kijelölendő szöveg elejére, és húzza át az egérmutatót a szöveg fölött.
A szöveg billentyűzettel való kijelöléséhez tartsa lenyomva a Shift gombot, mialatt a
nyílgombokkal kiválasztja a szöveget.
A [Cut] (kivágás) funkcióval a kijelölt szöveg törlődik.
Az objektum paramétereinek megjelenítéséhez kattintson duplán az objektumra, vagy
nyomja meg az <F4> gombot.
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Toolbox 
(eszközkészlet)

A szövegblokk-menedzserhez tartozik az alábbi funkciókkal rendelkező eszközkészlet:
• nagyítás
• kicsinyítés
• OEM jelölés

Valamennyi funkció behívható a menüből is. A szövegblokkok különböző objektumainak
definiálásáról és használatáról a "Szöveg alapú megjelenítés és vezérlés" c. fejezetben,
a 180. oldalon található információ.

Szövegblokk 
definiálása

Statikus szöveg
A szövegblokk-menedzser esetében egy szövegmenedzserről van szó, amellyel
statikus szövegek vihetők be. A [Copy] (másolás) és a [Paste] (beillesztés) Windows-
funkció használható a blokk szövegének másik blokkba vagy programba (pl. Microsoft
Word) való másolására ill. beillesztésére. Így az alkalmazás egyszerűen
dokumentálható.

Dinamikus objektumok
Dinamikus objektum tetszőleges szövegpozíciónál definiálható. Az eszközkészletben
vagy az [Object] menüben válasszon ki egy objektumtípust. Ekkor megjelenik egy
párbeszédablak, amelyben definiálható az objektum.
A dinamikus objektumot kettőskereszt (#) jelöli, amit a felvett pozíciók számától függően
egy vagy több kötőjel (-) követ. A dinamikus objektumok definiálásáról közelebbi
információ a "Szöveg alapú megjelenítés és vezérlés" c. fejezetben található, a
180. oldalon.

Nagyítás

Kicsinyítés

ASCII kiválasztólista. Olyan karakterek kiválasztására, 
amelyek nem adhatók meg közvetlenül a billentyűzetről.
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7.4.13 I/O change (I/O módosítás)

Az [I/O change] funkcióval az I/O-k módosíthatók, vagy eltolható a teljes I/O-tartomány.
Az I/O-módosítás végezhető a teljes projektre vagy csak a kiválasztott objektumra
vonatkozóan.
A funkció a következő területeken alkalmazható:
• a blokklista blokkjai
• grafikus vagy szövegblokkok objektumai
• a riasztáslista sorai
• a funkciógomb-menedzser sorai
• a LED-menedzser sorai
• a kereszthivatkozás-lista sorai

Válassza ki az [Edit] / [I/O change] menüpontot.

11269AEN
41. ábra: I/O change (I/O módosítás)

Paraméter Leírás

Change I/O in Határozza meg, hogy az I/O-kat a teljes projektben (whole project) vagy csak a 
kiválasztott objektumoknál (selected objects) kívánja módosítani.

Change Válassza ki, hogy egyedi I/O-módosítás (single I/O change) vagy a teljes I/O-
tartomány eltolása (move I/O range) menjen végbe.

From I/O, end I/O, 
to I/O

Itt adja meg a módosítandó I/O-t és határozza meg, hogy melyik I/O-tartományt 
kívánja eltolni.

Confirm each 
change

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha az objektum minden I/O-módosítását egyenként 
nyugtázni kívánja.
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7.4.14 BDTP station change (BDTP állomásmódosítás)

Ezzel a funkcióval módosítható a BDTP kliensprojekt BDTP hálózaton belüli
indexszámozása, pl. 1. állomásról 3. állomásra. Válassza ki az [Edit] / [BDTP station
change] menüpontot.

7.4.15 I/O cross reference (I/O kereszthivatkozás)

Az [I/O cross reference] funkció használható az I/O-k áttekinthető dokumentálására.
Válassza ki a funkciót a [View] / [I/O cross reference] menüponttal.

A megjelenő párbeszédablakban adja meg a [Start I/O] (kezdő I/O) és az [End I/O]
(befejező I/O) adatait. Ha a [Start I/O] mezőt üresen hagyja, azzal az [End I/O] (befejező
I/O) előtti minden I/O-t kijelöl. Ha az [End I/O] mezőt üresen hagyja, azzal a [Start I/O]
(kezdő I/O) utáni minden I/O-t kijelöl. Ha mindkét mezőt üresen hagyja, akkor minden
I/O felkerül a listára.

11513AEN
42. ábra: BDTP station change (BDTP állomásmódosítás)

Paraméter Leírás

Change station 
in

Határozza meg, hogy az indexszámozást a teljes projektben (whole project) vagy csak 
a kijelölt objektumoknál (selected objects) kívánja módosítani.

From station, to 
station

Itt adható meg a módosítandó indexszám, valamint a BDTP állomás-indexszám mint a 
módosítás célja.

Confirm each 
change

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha az objektum minden BDTP állomás-módosítását 
egyenként nyugtázni kívánja.

11270AEN
43. ábra: [I/O cross reference] (I/O kereszthivatkozás)
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Representation 
(ábrázolás)

Az e funkcióval megjelenített eredmények egy kétszintű listában jelennek meg. Az első
szinten vannak a meglévő I/O-k és az adott I/O-hoz tartozó objektumok száma.
A második szint behívásához kattintson az I/O melletti pluszjelre. Ekkor megjelenik a
kiválasztott I/O által tartalmazott összes objektum. A pluszjel ekkor mínuszjellé változik.

A lista egy sora kijelölhető és a vágólapra másolható. Onnan beilleszthető pl. Microsoft
Word dokumentumba.

7.4.16 További menedzserek

A HMI-Builder tartalmaz még menedzsereket a következők kezelésére:
• funkciógombok
• LED-ek
• riasztások
• riasztáscsoportok
• jelszavak
• időcsatornák
• üzenetkönyvtár
• makrók
• adatcsere
• névlista

Ezek a menedzserek a [Functions] menüből hívhatók meg, és ugyanígy kezelhetők.
Az adott menedzser paramétereinek leírása a megfelelő részben található.
A funkciógombok, LED-ek, riasztások, riasztáscsoportok, időcsatornák, üzenet-
könyvtár, makrók és adatcsere definíciói az adott menedzserben vannak felsorolva. Új
definíciók az [Append] (hozzáfűzés) vagy az [Insert] (beillesztés) funkcióval vehetők fel.

10425AEN
44. ábra: [I/O cross reference] (I/O kereszthivatkozás) ábrázolása
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A definíció módosításához jelölje ki a definíciót, végezze el a kívánt módosítást, majd
kattintson az [Update] (frissítés) gombra. A többszörös módosítások egyszerűsítése
érdekében csak először kell az [Update] (frissítés) vagy az [Append] (hozzáfűzés)
gombra kattintani, a továbbiakban elég az Enter billentyűvel nyugtázni.
Az [Append] (hozzáfűzés) és az [Update] (frissítés) funkció más funkció hívásáig aktív
marad. A [Delete] (törlés) funkcióval távolítható el a kijelölt definíció. A menedzser
bezárásához kattintson a [Close] (bezárás) gombra. A következő példa a
riasztásmenedzserre vonatkozik.

7.4.17 [File] (fájl) menü

A [File] menü projektek létrehozására, megnyitására, mentésére és bezárására
szolgáló funkciókat tartalmaz. Ezek a funkciók a szokásos eszköztárban is
rendelkezésre állnak. A nyomtatási opciók szintén ebből a menüből hívhatók be. Az
[Update drivers] (vezérlőprogramok frissítése) funkcióval új vezérlőprogram tölthető le
az Internetről vagy telepíthető mágneslemezről.

11514AEN
45. ábra: [File] (fájl) menü
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7.4.18 [Edit] (szerkesztés) menü

Az [Edit] (szerkesztés) menü a következő funkciókat tartalmazza:
• Cut (kivágás)
• Copy (másolás)
• Paste (beillesztés)
• Undo (visszavonás)
• Select all (mindent kijelöl)

A többnyelvű szövegek szerkesztéséhez rendelkezésre áll a [Find] (keresés) funkció.
A menü emellett hozzáférést biztosít az [I/O change] (I/O módosítás), a [BDTP station
change] (BDTP állomásmódosítás), a [Default controller] (alapértelmezett kontroller) és
a [Font templates] (betűtípusminták) funkciókhoz.

11515AEN
46. ábra: [Edit] (szerkesztés) menü
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7.4.19 [View] (nézet) menü

A [View] (nézet) menüben találhatók a következők:
• Block manager (blokkmenedzser)
• I/O cross reference (I/O kereszthivatkozás)
• Name list (névlista)
• Project Manager (projektmenedzser)
A programon belüli különböző megjelenítési módok beállítására szolgáló funkciók
szintén itt találhatók. A funkciók egy része sok Windows-alkalmazásban előfordul, más
része kifejezetten a HMI-Builder programhoz készült. Alább a HMI-Builder speciális
funkcióinak leírása található.

Block list 
(blokklista)

A [Block list] (blokklista) menüben látható, mely blokkok tartoznak az alkalmazáshoz.
Új blokk létrehozásához kattintson a blokklistában a [New] (új) gombra. Egy már
definiált blokk behívásához kattintson az [Open] (megnyitás) gombra. A [New] (új)
gombra kattintva a [Create new block] (új blokk létrehozása) párbeszédablak jelenik
meg. Itt definiálhatók a blokk alapparaméterei. Kattintson a [Create new block] (új blokk
létrehozása) gombra, ha a lista egy kijelölt blokkjához szeretné behívni a [Properties]
(tulajdonságok) párbeszédablakot. A [Delete] (törlés) gombra kattintva a kijelölt blokk
törölhető.

11516AEN

11517AEN
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Block manager 
(blokkmenedzser)

A [Block manager] menüben az alkalmazás minden blokkja grafikusan megjelenik. Itt
lehetőség van új blokk létrehozására, a blokkfejléc definiálására, és az eszközkészlet
funkcióival ugrások definiálására.

I/O cross 
reference (I/O 
kereszthivat-
kozás)

Az [I/O cross reference] (I/O kereszthivatkozás) menüvel áttekinthetően
megjeleníthetők az I/O-k.

Name list 
(névlista)

A [Name list] (névlista) menüben névlista definiálható az alkalmazott jelekhez. A projekt
által tartalmazott, névvel nem rendelkező jelek az [Undefined] (definiálatlan) funkcióval
fűzhetők a névlistához. Új jelek illeszthetők hozzá, meglévő jelek szerkeszthetők és
aktualizálhatók. Az [Update] (frissítés) funkcióval a projekt frissíthető a névlistában
végrehajtott módosításokkal.
A névlista exportálható szövegfájlba. Szövegfájl importálása a névlistába szintén
lehetséges. A fájl tartalmának határoló karaktereként használható tabulátor,
pontosvessző, vessző vagy szóköz. A belső névlista rendezhető. A szövegfájl nem
tartalmazhat különleges nemzeti karaktereket, mint pl. Ä, Ö vagy Ü.

11494AEN
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Tool bars 
(eszköztárak)

A [Tool bars] (eszköztárak) menüpont alatt megjeleníthetők ill. elrejthetők a HMI-Builder
eszköztárai.

Paraméter Leírás

Standard layout 
(normál 
elrendezés)

Ezen opció kiválasztásával minden eszköztárat az alapértelmezett helyzetbe állít vissza.

Standard

Status bar 
(állapotsor)

Az állapotsor a konfigurációs szoftver ablakának alján található. Az állapotsor bal oldali része a kiválasztott menü 
leírását tartalmazza, vagy annak az objektumnak a rövid leírását, amire a kurzor az eszköztárban mutat. Ezenkívül 
itt láthatók a blokkmenedzser sor- és oszlopkoordinátái.
Az állapotsor jobb oldali részén a terminálmodell és az aktuális projekt vezérlőprogram-változata, valamint a 
projektátvitel után rendelkezésre álló terminálmemória jelenik meg. Az OVR jelzi, hogy megnyomták az Insert 
(beszúrás) billentyűt (aktiválták a felülírási [= overtype] üzemmódot).

Block manager 
(blokkmenedzser)

Lásd a "[View] (nézet) menü" c. fejezetet a 115. oldalon.

Object (objektum)

Az objektumok az objektumsávban történő kiválasztással és a munkaterületen történő elhelyezéssel választhatók 
ki. A tulajdonságok párbeszédmező behívásához kattintson az objektumra. Adja meg a paramétereket, majd 
kattintson az [OK] gombra. Ezt követően az objektum láthatóvá válik a munkaterületen. A statikus szöveg és a 
grafika közvetlenül a munkaterületen jelenik meg.
A vonal, ív, ellipszis, négyszög, szimbólum és szöveg statikus grafikus objektumokat háttérgrafikák rajzolására 
használják. Statikus grafikus objektumok létrehozásakor a [Dynamics] fülön a jelek összekapcsolhatók 
objektumokkal, és így dinamikus objektumokká változtathatók. A dinamikus objektumokat pl. vezérlési vagy 
felügyeleti funkciók kialakítása céljából jelekhez kapcsolják.
Az általános objektum-paraméterek leírása az "Alapok" c. fejezetben található (62. oldal). A 135. oldalon található 
"Grafikus megjelenítés és vezérlés" és a 180. oldalon található "Szöveg alapú megjelenítés és vezérlés" 
c. fejezetben található a grafikus és a szövegobjektumok magyarázata.
Az objektumok mellett rendelkezésre áll a szimbólumok kiválasztására szolgáló gomb és a kijelölést szolgáló 
mutató is (egészen balra az eszköztárban). Lásd még a "Statikus / dinamikus grafikus objektumok" c. részt 
(144. oldal).

Font (betűtípus)

A betűtípusok eszköztára az előre definiált szövegstílusok kiválasztására ill. a felhasználó által definiált stílusok 
létrehozására szolgál. A szövegstílus a kiválasztott objektumhoz definiálható. Az objektumhoz másik betűtípust 
vagy betűméretet kiválasztva új szövegstílus hozható létre és jeleníthető meg balra a listamezőben.

Controller 
(vezérlőprogram)

Az aktuális objektum vezérlőprogramja a vezérlőprogram eszköztár segítségével választható ki. A belső változók 
kiválasztása az ikonra kattintva hívható be.

Language (nyelv)

Alignment 
(igazítás)

Az igazítás eszköztár megkönnyíti az objektumok elrendezését a képernyőn. Az objektumok függőlegesen és 
vízszintesen illeszthetők, és méretük az utoljára kiválasztott ill. létrehozott objektumhoz (referenciaobjektum) 
igazítható. Az eszköztár gombjaival lehetősége van arra is, hogy az objektumokat egyenletesen elossza a 
képernyőn ill. egymás mellé rendezze. Ha a kurzort az eszköztár egyik gombjára állítja, megjelenik a gomb 
rövid leírása. Egyidejűleg az állapotsorban (balra lent) megjelenik a részletes leírás.
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Options (opciók)

Line width 
(vonalvastagság)

Ebben az eszköztárban az egyenes vonalak, ívek, sokszögek, négyszögek és körök vonalvastagsága választható 
ki. A vonalvastagság meghatározható az objektum Properties (tulajdonságok) párbeszédmezőjében is.

Color (szín)

A szín-eszköztár az aktuális objektum elő- és háttérszínét, valamint a blokkszínt mutatja. A gombokra kattintva 
választható másik szín a palettáról.

Layout 
(elrendezés)

Az elrendezési eszköztár gombjaival az objektumok más objektumok elé vagy mögé helyezhetők, ill. 
megjeleníthető vagy kitakarható a rács.

Zoom (nagyítás)

A nagyítási eszköztár gombjai a munkaterület vagy a blokkmenedzser nagyítására ill. kicsinyítésére szolgálnak.

Library (könyvtár)

Lásd a "Library (könyvtár)" c. fejezetet (94. oldal).

Run (végrehajtás)

A szimulátorral a projekt végrehajtható PC-n. Mentse el a projektet és válassza ki a [Project] / [Run] pontot. Ekkor 
megjelenik egy ablak, amely virtuális kezelőterminálként szolgál. Az <ESC> gombbal léphet ki a szimulátorból és 
hívhatja ismét be a konfigurációs szoftvert.

Paraméter Leírás

Paraméter Leírás

Show terminal (terminál 
megjelenítése)

E menüpont kiválasztásával a grafikus menedzser munkaterülete körül 
megjeleníthető egy terminál.
A terminálábrán behívhatók a LED-ek, a funkciógombok és a 
szövegsávok menedzserei.
Egy funkcióra (pl. funkciógombra) duplán kattintva megjelenik a 
szerkesztés megfelelő párbeszédablaka.

Show background block 
(háttérblokk megjelenítése)

Csak grafikus blokkokra vonatkozik.
E menüponttal a grafikusblokk-menedzserben végzett munka során 
megjeleníthető a háttérblokk.

Show language index (nyelvi 
index megjelenítése)

Csak a többnyelvűség támogatásának esetére vonatkozik.
Az alkalmazás szövegének indexszámát jeleníti meg.

Quick info (gyorsinformáció) Rövid információt jelenít meg arról a funkcióról, amelyik fölött a kurzor áll.

Use terminal font (terminál-
betűtípus használata)

Itt választható ki, hogy a program párbeszédablakaiban a bevitt szöveg a 
terminál betűtípusával jelenjen-e meg.

Select Unicode font (Unicode 
betűtípus kiválasztása)

Válasszon ki a párbeszédablakban egy Unicode betűtípust. A 
többnyelvűség támogatása esetén a programozószoftver ezt használja.
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7.4.20 [Functions] (funkciók) menü

A [Functions] (funkciók) menü az alábbi menedzsereket tartalmazza:

11518AEN

Funkció Leírás

Function keys 
(funkciógombok)

Itt definiálhatók a globális és lokális funkciógombok.
Lásd a "Funkciógombok" c. fejezetet a 238. oldalon.

LED Itt határozhatók meg a világítódiódák funkciói.
Lásd a "LED-ek" c. fejezetet a 238. oldalon.

Alarm groups 
(riasztáscsoportok)

A hatékonyabb felismerés és elhárítás érdekében itt csoportosíthatók a 
riasztások (pl. fontosság szerint).
Lásd a "Riasztáskezelés" c. fejezetet a 201. oldalon.

Alarms (riasztások) Itt definiálhatók a riasztási üzenetek és határozhatók meg az őket kiváltó jelek.
Lásd a "Riasztáskezelés" c. fejezetet a 201. oldalon.

Time channels 
(időcsatornák)

Itt definiálhatók az időcsatornák, amelyek a folyamatok eseményeit vezérlik egy 
bizonyos időpontban.
Lásd az "Idővezérlés" c. fejezetet a 229. oldalon.

Passwords (jelszavak) Itt definiálhatók az alkalmazás különböző biztonsági szintjeinek jelszavai.
Lásd a "Jelszavak" c. fejezetet a 222. oldalon.

Message library 
(üzenetkönyvtár)

Itt hozhatók létre üzenettáblázatok, amelyekben a 0 és 65535 közötti értékek 
szövegekhez vannak rendelve.
Lásd az "Üzenetkönyvtár" c. fejezetet a 199. oldalon.

Macros (makrók) Itt az összes funkciógombra és érintőgombra kiható események hozhatók létre.
Lásd a "Makrók" c. fejezetet a 246. oldalon.

Data exchange 
(adatcsere)

Itt definiálhatók a kiválasztott kontrollerek közötti adatcsere feltételei.

Data logger 
(adatnaplózó)

Az adatok jegyzőkönyvezhetők és fájlba menthetők. A mentés meghatározott 
időközönként vagy az értékek módosulásakor történik meg.

I/O configuration 
(I/O-konfiguráció)

A belső változók és a kontroller vezérlőprogramjának tulajdonságai az 
[I/O configuration] kiválasztásával jeleníthetők meg.
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7.4.21 [Setup] (beállítás) menü

A [Setup] (beállítás) menü a terminál konfigurálását szolgáló funkciókat tartalmazza.

System signals 
(rendszerjelek)

Itt határozhatók meg a terminál és a kontroller közötti handshake-jelek.

Current display register (aktuális kijelzőregiszter)
A kontroller adatregisztere, amely üzemi üzemmódban a képernyőn megjelenített blokk
számát tartalmazza. Blokkváltáskor a terminál automatikusan frissíti az adatregisztert.
Ez a regiszter nincs hatással a blokkválasztásra.

New display register (új kijelzőregiszter)
A kontroller adatregisztere, amely meghatározza, hogy melyik blokk jelenjen meg a
képernyőn.

Buzzer register (zümmögőregiszter)
A zümmögő hangját meghatározó regiszter. A hangok és skálák a következő
táblázatban találhatók. 0 értéknél a zümmögő nem ad hangot. A táblázat egysége Hz.

11519AEN

C D E F G A H

Kis oktáv – – – – – 220 247

Egyvonalas 262 294 330 349 392 440 494

Kétvonalas 523 587 659 698 784 880 988

Háromvonalas 1046 1174 1318 1397 1568 1760 1975

Négyvonalas 2093 2348 2636 2794 3136 3520 3950

Ötvonalas 4186 – – – – – –
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Backlight signal (háttérvilágítás jele)
Digitális jel, amellyel a háttérvilágítás ki- és bekapcsolható.

Cursor control block (kurzorvezérlő blokk)
A terminálon megadható annak a vezérlőblokknak az indítóregisztere, amelyik a
grafikus blokk kurzorhelyzetét a kontroller adatregiszterébe írja.

Az alábbi táblázat csak érintőképernyős modellekre vonatkozik.
A kurzorvezérlő blokk annak a vezérlőblokknak az indítóregisztere, amelyik a grafikus
blokk kurzorhelyzetét a kontroller adatregiszterébe írja.

Cursor movement register (kurzormozgás-regiszter)
A kurzor pozíciója a grafikus blokkban egy regiszterrel vezérelhető. A regiszterértékek
jelentésének leírása alább található meg. Az azonos mozgásparancsok között a
regiszterhez 0 értéket kell rendelni. A funkció optimalizálásához ajánlott a [Cursor
control block] funkcióval együtt használni.

Regiszter Leírás

0 Aktuális X grafikus kurzorpozíció (képpontban): 0-239 a DOP11B-20 ill. 0-319 a 
DOP11B-40 készülék esetében.

1 Aktuális Y grafikus kurzorpozíció (képpontban): 0-63 a DOP11B-20 ill. 0-239 a 
DOP11B-40 készülék esetében.

2 Állapotregiszter (status register)

0 Normál

1 A felhasználó lefelé próbálja mozgatni a kurzort, de a kiválasztott 
pozícióban nincs objektum.

2 A felhasználó felfelé próbálja mozgatni a kurzort, de a kiválasztott 
pozícióban nincs objektum.

3 A felhasználó balra próbálja mozgatni a kurzort, de a kiválasztott 
pozícióban nincs objektum.

4 A felhasználó jobbra próbálja mozgatni a kurzort, de a kiválasztott 
pozícióban nincs objektum.

Regiszter Leírás

0 X koordináta (képpontban): 0-319

1 Y koordináta (képpontban): 0-239

2 állapotregiszter, 0: nincs megnyomva, 1: meg van nyomva

Regiszterérték Leírás

1 Az első állítható objektumhoz viszi a kurzort.

2 A következő állítható objektumhoz viszi a kurzort.

3 Egy lépéssel felfelé mozdítja a kurzort.

4 Egy lépéssel lefelé mozdítja a kurzort.

5 Egy lépéssel balra mozdítja a kurzort.

6 Egy lépéssel jobbra mozdítja a kurzort.
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Print status register (nyomtatóállapot-regiszter)
A DOP11B sorozat esetében nem releváns.

Library index register (könyvtárindex-regiszter)
Az üzenetkönyvtár indexelésére használható. Az üzenetobjektumban megadható a
könyvtár száma, ahonnan a szöveget le kell hívni.
Indexregiszter definiálásával a tartalma az objektumban megadott számhoz adódik.
Ezáltal egy regiszterrel vezérelhető, hogy melyik könyvtárból kell lehívni a szövegeket.

Commands (parancsok)
Az alábbi parancsok közül egy vagy több megadható a parancssorban. Ezeket
egymástól szóközzel kell elválasztani. Minden parancsot nagybetűkkel kell írni.

Parancs Leírás

ABUPx Lehetővé teszi a riasztások külső memóriakártyára mentését az "x" bitkészülék 
meghatározásával.

AKx Aktiválja a joystick funkciót. Lásd a "Joystick funkció" c. fejezetet a 51. oldalon.

AUCR [AlwaysUpdateCurrentRecipe] regiszter. Recept mentésekor frissíti az aktuális 
receptregisztert. A receptet nem kell újból betölteni.

ALDR Lehetővé teszi riasztásonként 2 riasztássor használatát. Lásd a "Riasztások a 
kezelőterminálon" c. fejezetet a 208. oldalon.

ALOFx AlarmListOverflow
Ha a riasztáslistából aktív riasztásokat törölnek, azt az "x" bitkészülék jelzi.

AMBn Lehetővé teszi több riasztási mentési fájl tárolását külső memóriakártyán.
Az "n" adja meg a tárolható biztonsági mentési fájlok darabszámát.

AUCR "AlwaysUpdateCurrentRecipe" regiszter.
Recept mentésekor frissíti az aktuális receptregisztert. A receptet nem kell újból betölteni.

BCTO A "BDTP comm. Error" hibaüzenetet csak az első alkalommal adja ki, ha a BDTP kliens 
helyre akarja állítani a kapcsolatot a BDTP szerverrel.

BFF Block Form Feed. Nyomtatáskor minden blokk után oldaltörést szúr be.

BTIMx BDTP válasz időtúllépése, ahol az "x" a másodpercek száma. Közelebbi információ a 
"BDTP" c. fejezetben található, a 272. oldalon.

DBAF Inaktiválja a biztonsági mentés fájlszerkezetének létrehozására irányuló kérdést, amikor 
USB flash meghajtót csatlakoztatnak.

DBKL Engedélyezi a billentyűzetet és az érintőképernyőt, ha ki kell cserélni a háttérvilágítást. Az 
alapbeállítás letiltja a billentyűzetet és az érintőképernyőt, ha nem aktív a háttérvilágítás.

DD Disable Delete. Kikapcsolja a riasztások törlését a riasztáslistából. E parancs kiadása 
esetén az inaktív vagy nyugtázott riasztások nem törölhetők a riasztáslistából.

DGP Eltávolítja a riasztáscsoportot a riasztások nyomtatásából.

DNBW Kikapcsolja a "No block x" figyelmeztetést. Különben ez az üzenet megjelenik, pl. ha nem 
létező blokkszámra való blokkugrást konfiguráltak vagy ha a [New display register] (új 
kijelzőregiszter) funkciót használják arra, hogy a kontroller adatregiszterén át 
meghatározzák, hogy melyik blokk jelenjen meg a képernyőn.
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Index registers 
(index-
regiszterek)

Dinamikus objektumok indexcímzése. Közelebbi információ az "Indexcímzés" c.
fejezetben található (195. oldal).

FLIP A képernyő megjelenítését fekvő és álló formátumú üzemmódban 180°-kal elfordítja, 
hogy lehetővé tegye a fordított felszerelést.

FTNO Az FTP használata során törli a trendfájlok OFF indikátort tartalmazó sorát.

LOBx Aktiválja az x digitális jelet, ha a valósidejű óra elemét cserélni kell. Például a LOBM0 az 
M0 jelet aktiválja, ha elemet kell cserélni.

MCIx MemCardInserted
Aktiválja az x digitális jelet, ha behelyeznek egy memóriakártyát.

MCRD# Lehetővé teszi egyedi receptek tárolását külső memóriakártyán. Lásd az "Egyedi receptek 
írása külső memóriakártyára üzem közben" c. fejezetet a 221. oldalon.

NHD Ez a parancs lehetővé teszi a grafikus blokkok nyomtatását lézernyomtatón, a blokkfejléc 
(blokknév, blokkszám, dátum és időpont) nélkül.

NMAN Aktiválja a "Not maneuverable" (nem állítható) figyelmeztetést az érintőképernyős 
kezelőterminál számára.

NTx Üzenet időtúllépése x ms, no protocol üzemmód esetén.

Rx Adatküldési kísérletek max. száma, x = kísérletek száma. A kontrollerrel folytatott 
kommunikációra vonatkozik. Példa: R5@2 a 2. kontrollerre vonatkozik.

Tx Globális időtúllépés x ms. A kontrollerrel folytatott kommunikációra vonatkozik. Példa: 
T10000@1 az 1. kontroller időtúllépésére vonatkozik.

PDxxxxxxxx A [Transfer] (átvitel) menüt védő jelszó. További információ a "Jelszavak" c. fejezetben 
található, a 222. oldalon.

PSxxxxxxxx Olyan jelszó, amely elsőbbséget élvez minden más jelszószinttel szemben. Pl. műszaki 
támogatás és karbantartási munkák során használják. További információ a "Jelszavak" c. 
fejezetben található, a 222. oldalon.

PSCE Lehetővé teszi a projektméret kiszámítását, és megjeleníti az eredményt a diagnosztikai 
oldalon és az info.txt fájlban. A nagyszámú trendgörbét tartalmazó projektekben e 
parancsot használva mind a betöltési művelet, mind az FTP-funkciók használata 
érezhetően lelassul. Lásd még az "FTP szerver" c. fejezetet a 276. oldalon.

PWDF Aktiválja a jelszó használatát az USB flash meghajtók vonatkozásában.

SCRR A kontrolleren tárolt receptnevek és receptkönyvtár-nevek hosszát 8 karakterre 
korlátozza. Lásd még "A kontrolleren tárolt receptnevek és receptkönyvtár-nevek 
hosszának korlátozása" c. fejezetet a 215. oldalon.

SJAFx Jobbra fent "Remote access" szöveget jelenít meg, ha csatlakoztatva van egy VNC kliens.
x = betűméret.

TBS A parancs után áll egy karakternek kell állnia, amely a külső memóriakártyára másolandó 
trendeket vagy adapnaplókat jelöli. A "TBUP" jel aktiválása esetén csak az adott 
karakterrel kezdődő trendek és adatnaplók másolása történik meg. Lásd a "Trendek" c. 
fejezetet a 242. oldalon.

TBUP A trendfájlok biztonsági másolatának létrehozására használható. További információ "A 
trendadatok biztonsági másolatának létrehozása" c. fejezetben található, a 245. oldalon.

TCFx A hőmérséklet-kiegyenlítés beállítására szolgáló érték a terminál kontrasztjánál. A 
standard értéket teszteredmények alapján állították be. A nagy és gyakori hőingadozást 
mutató környezetben azonban szükséges lehet az utánállítása. A hőmérséklet-
kiegyenlítés csökkentéséhez növelje az "x" értéket. A "0" érték megadásával a 
hőmérséklet-kiegyenlítés kikapcsolható.

TESOSn Elment egy trendpéldát. Lásd "A trendadatok biztonsági másolatának létrehozása" 
c. fejezetet a 245. oldalon.

TMBx Trend Multi Backup. Lásd "A trendadatok biztonsági másolatának létrehozása" c. fejezetet 
a 245. oldalon.

VNCD VNC Disconnect. Bontja az aktuális VNC kapcsolatot, ha aktív az "x" bitkészülék.

Parancs Leírás
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Country/language 
(ország/nyelv)

Character set (karakterkészlet)
A kiválasztott karakterkészlet határozza meg, hogy melyik karaktertáblát használja a
terminál, és mely különleges nemzeti karakterek érhetők el.

System language (rendszernyelv)
A menü nyelvének kiválasztása: British English (brit angol), German (német), Swedish
(svéd) vagy American English (amerikai angol). A terminál menüszövegeinek nyelve
alapbeállításban brit angol.

Multiple 
languages 
(többnyelvűség) Menü Leírás

New language 
(új nyelv)

Elindítja a többnyelvű alkalmazások létrehozásának varázslóját.

Edit (szerkesztés) Itt az alkalmazáson belüli szövegek szerkeszthetők ill. fordíthatók.

Setup (beállítás) Itt az alkalmazás nyelveinek faszerkezete jeleníthető meg.
A lehetséges beállításokról közelebbi információ a "Nyelvek kezelése" c. fejezetben 
található, a 230. oldalon.

Export Ez a funkció az alkalmazás nyelveit Unicode kódolású szövegfájlba exportálja. 
Akkor válassza ki ezt a funkciót, ha a felhasználói szövegeket exportálni kívánja. 
Ezt követően megjelenik a [Export multi-language texts] párbeszédablak. Itt adja 
meg, hogy hová, és milyen formátumban kívánja elmenteni a fájlt.

Import Ez a funkció importál egy nyelvet a terminálon történő alkalmazás céljából. Akkor 
válassza ki ezt a funkciót, ha a felhasználói szövegeket importálni kívánja. Ezt 
követően megjelenik az [Import multi-language texts] párbeszédablak. Itt adja meg 
az importálandó szövegfájl nevét.

Show index (index 
megjelenítése)

Ezzel a funkcióval a szövegek helyett az index jelenik meg az objektumokban. 
Az indexmegjelenítés esetén is lehetséges a szövegbevitel. Az új szöveg ekkor 
új indexet kap.

Cross reference 
(kereszthivatkozás)

Az alkalmazásblokkok indexeit tartalmazó kereszthivatkozás-listát jelenít meg.

Reuse index (index 
újrafelhasználása)

Ha az objektum másolásakor aktív ez a funkció, akkor az új objektum azonos 
indexszel jön létre.

Choose Unicode 
font (Unicode 
betűtípus 
kiválasztása)

Válassza ki azt a Unicode betűtípust, amelyet a programozószoftverben használni 
kíván.
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Date/time format 
(dátum- / 
időformátum)

A dátum- és az időformátum beállítása.

Online properties 
(online 
tulajdonságok)

Bizonyos funkciók illesztését teszi lehetővé a kezelőterminálon.

Menü Leírás

Date format 
(dátum-
formátum)

A következő dátumformátumok lehetségesek:
• YY-MM-DD
• YYMMDD
• DD.MM.YY
• DD/MM/YY
• MM/DD/YY
Y = év, M = hónap, D = nap.

Time format 
(időformátum)

A következő időformátumok lehetségesek:
• HH:MM:SS
• HH:MM
H = óra, M = perc, S = másodperc.

Activate clock 
(óra használata)

A beépített terminálóra használatához jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. Az 1. vagy a 2. 
kontroller kiválasztása esetén az 1. ill. a 2. kontroller óráját használja.

Clock Æ 
controller 1/2 
(óra Æ 1./2. 
kontroller)

Aktiválja ezt az opciót, ha a terminálóra adatait át kívánja vinni az 1. vagy a 2. kontroller 
egy adatregiszterére.
Ha a kontroller aktivált valósidejű órával rendelkezik és a terminálóra adatait ugyanaz 
az adatregiszter viszi át, akkor a kontroller órája élvez elsőbbséget.

Update interval 
(frissítési 
időköz)

Itt határozható meg, hogy milyen gyakran vigye át a terminál az óra adatait a 
kontrollerre. Az értéket másodpercben kell megadni. Az ajánlott érték 60 másodperc. 
Rövidebb frissítési időköz lelassítja a terminál és a kontroller közötti kommunikációt.

Controller 
register

Adja meg a kontrollernek a dátum és az idő tárolására szolgáló kezdőcímét.
Ha ezt a funkciót használja, a terminál órája 7 egymást követő regiszterbe íródik (lásd 
az alábbi táblázatot).

CR kontroller-regiszter Időegység

CR másodperc

CR+1 perc

CR+2 óra

CR+3 nap

CR+4 hónap

CR+5 év

CR+6 a hét napja (1…7; 1 = vasárnap)

Daylight saving 
time (nyári 
időszámítás)

Itt adható meg a nyári időszámítás kezdete és vége. Adja meg a hét napját, a hónap 
hetét, a hónapot, az órát és a beállítást. Európai és amerikai standard közül lehet 
választani.
A nyári időszámítás funkció kikapcsolásához mindkét hónap mezőt hagyja üresen.
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Terminal options 
(terminálopciók)

11987AEN
47. ábra: Terminal options (terminálopciók)

Opció Leírás

Background (háttér) A terminál háttérszínét határozza meg.

Foreground (előtér) A terminál betűszínét határozza meg.

Window (ablak) A terminál ablakszínét határozza meg.

Screen save time 
(képernyőkímélő ideje 
percben)

Itt adható meg percben az az idő, aminek leteltével a képernyőkímélő bekapcsol. 
Az alapbeállítás 0. Ez azt jelenti, hogy a képernyőkímélő sohasem kapcsol be. 
Ezzel a funkcióval növelhető a képernyő élettartama.

Key delay time 
(billentyűkésleltetés, 
ms)

Ugyanazon billentyű két leütése közötti időköz ezredmásodpercben mérve, 
mielőtt a kurzor automatikusan a következő pozícióra lépne. ASCII karakterek 
(A-Z stb.) bevitelekor használatos.
Lásd az "Alfanumerikus billentyűk" c. részt a 45. oldalon.

Key beep 
(billentyűhang)

Meghatározható, hogy a terminál a gombok lenyomásakor adjon-e ki hangot.

Key repeat 
(leütés ismétlése)

Azt határozza meg, hogy a funkció ismétlődjön-e mindaddig, amíg a gombot 
lenyomva tartjuk. A funkciógomboknál és az alfanumerikus karakterek (A-Z stb.) 
bevitelénél nincs ismétlés.

Trend settings 
(trend-beállítások)

Itt végezhetők el az általános trend-beállítások.
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Memory card 
settings 
(memóriakártya-
beállítások)

Itt végezhetők el a külső memória beállításai.

Alarm properties 
(riasztási 
tulajdonságok)

A riasztáskezelés általános tulajdonságai. Közelebbi információ a "Riasztáskezelés"
c. fejezetben található, a 201. oldalon.

Store changed 
samples (módosított 
minták mentése)

Csak akkor menti a módosított mintákat trendekbe, ha az érték változott az 
utolsó mérés óta.

Stone all samples 
(minden minta 
mentése)

Minden mintát elment trendekbe, akkor is, ha az érték nem változott az utolsó 
mérés óta. Ezek a paraméterek minden definiált trendre kihatnak.

FTP delimiter (FTP 
határolójel)

A terminál képes az átvitt fájlokat helyben menteni. A hozzáférés FTP vagy külső 
memóriakártya segítségével lehetséges. Például recept- vagy trendfájlok 
tartalma felosztható tabulátor, pontosvessző vagy vessző határoló karakterrel. 
Az FTP határolójel változása esetén a rendszer ellenőrzi minden belül tárolt 
recept határolókaraktereit, és adott esetben elvégzi az illesztésüket. További 
információ az "FTP szerver" c. fejezetben található, a 276. oldalon.

Opció Leírás

External 
(külső)

Külsőleg Compact Flash kártya (csak DOP11B-50 esetében) vagy USB flash meghajtó 
csatlakoztatható. A külső memória a projekt biztonsági mentéséhez, receptfájlokhoz stb. 
használható. A projektmemória azonban nem bővíthető vele. A DOP11B-50 nem 
támogatja 2 külső memória egyidejű használatát. Ha 2 memóriát csatlakoztatnak, akkor a 
Compact Flash kártya elsőbbséget élvez az USB meghajtóval szemben.

Internal 
(belső)

Csak a DOP11B-50 készülékre vonatkozik.
Ha a projektmemória bővítésére belső Compact Flash memóriakártyát használnak, annak 
méretét itt kell megadni.
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Peripherals 
(perifériák)

Minden kommunikációs beállítás a [Setup] / [Peripherals] pont alatt végezhető el, vagy
a Project Manager-ben duplán a [Peripherals] mappára kattintva. A készülékek egérrel
húzhatók.

Port properties 
(porttulajdon-
ságok)

Az aktuális konfiguráció megjelenítéséhez vagy módosításához az egér jobb gombjával
kattintson a csatlakozásra.

COM2:RS-232C Jelölje ki az [RS-232C] COM2 portot, és kattintson az egér jobb gombjával. Ekkor a
következő párbeszédablak jelenik meg.
Az alábbi módon állítsa be a port paramétereit:
• Baud rate (adatátviteli sebesség)
• Parity (paritás)
• Data bits (adatbitek)
• Stopbits (stopbitek)

11491AEN

10481AEN
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COM1:RS-485 / 
RS-422

Jelölje ki az [RS-485/RS-422] COM1 portot, és kattintson az egér jobb gombjával. Ekkor
a következő párbeszédablak jelenik meg.
Az alábbi módon állítsa be a port paramétereit:
• Baud rate (adatátviteli sebesség)
• Parity (paritás)
• Data bits (adatbitek)
• Stopbits (stopbitek)

A MOVIDRIVE® készülékkel folytatott kommunikációhoz 9600, RS-485, even, 8,
1 értékeket kell beállítani.

USB Külső készülékek – mint USB hub, flash meghajtó, egér vagy billentyűzet – az USB
host-on át csatlakoztathatók.

Ethernet TCP/IP hálózatra kapcsoláshoz a kezelőterminál Ethernet csatlakozással rendelkezik.

Printer (nyomtató) A nyomtató tulajdonságai párbeszédablakának megjelenítéséhez kattintson az egér
jobb gombjával a [Printer] gombra. További információ a "Jelentések nyomtatása"
c. fejezetben található, a 225. oldalon.

10482AEN

Paraméter Leírás

No protocol üzemmód A no protocol üzemmód leírása a "Kommunikáció" c. fejezetben található, 
a 250. oldalon.

Controller 1 és Controller 2 A kiválasztott protokoll módosításához kattintson az egér jobb gombjával 
a [Controller 1] vagy a [Controller 2] pontra, és válassza ki a [Properties] 
(tulajdonságok) pontot.

TCP/IP Connection 1 és 
TCP/IP Connection 2

A TCP/IP beállítások elvégzéséhez kattintson az egér jobb gombjával a 
[TCP/IP connection 1] vagy a [TCP/IP connection 2] pontra, és válassza ki 
a [Properties] (tulajdonságok) pontot.

Modem További információ a "Kommunikáció" c. fejezetben található, a 250. oldalon.

Transparent üzemmód További információ a "Transzparens üzemmód" c. fejezetben található, 
a 252. oldalon.
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Network (hálózat) A hálózati tulajdonságok magyarázata az alábbi fejezetekben található:
• "Hálózati műveletek" (271. oldal)
• "Hálózati fiókok" (302. oldal)
• "Hálózati kommunikáció az Etherneten át (TCP/IP kapcsolatok)" (263. oldal)

Recipe (recept) Itt határozhatók meg a receptkezelés tulajdonságai. Lásd a "Receptkezelés" c. fejezetet
(210. oldal).

I/O poll groups 
(I/O lekérdezési 
csoportok)

Az I/O lekérdezési intervallumcsoportok a jelcsoportok lekérdezési időközét definiálják
ezredmásodpercben. 0 és 65535 ms közötti értékek adhatók meg. Amennyiben egy
jelhez nincs hozzárendelve I/O lekérdezési intervallumcsoport, akkor a jel lekérdezése
folyamatos. Egy jel I/O lekérdezési intervallumcsoportja az objektum definiálásakor az
I/O gombbal rendelhető hozzá. Az I/O gombot minden olyan párbeszédmező
tartalmazza, amelyben jel adható meg. Lásd az "I/O browser" c. fejezetet (96. oldal).

Runtime fonts 
(futásidejű 
betűtípusok)

A futásidejű betűtípusok a kezelőterminál menüinek (pl. rendszerszövegek) és beviteli
párbeszédablakainak (virtuális billentyűzetmodellek az érintőképernyőhöz) betűtípus-
attribútumai és hatásai. A DOP11B sorozat nem tud képleteket kezelni.

7.4.22 [Block manager] (blokkmenedzser) menü

A [Block manager] menü blokkprogramozásra szolgáló funkciókat tartalmaz.

11594AEN
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A blokk-
menedzser 
beállításai

A [Block manager] / [Settings] (beállítások) pont alatt konfigurálható a blokkmenedzser
megjelenítése.

10442AEN

Fül Leírás

Block Határozza meg a blokkmenedzser blokkjainak megjelenését.

Reference 
(hivatkozás)

Itt a blokkmenedzser áttekintőképe állítható be.

Edit (szerkesztés) Ez a fül a blokkmenedzserben történő megjelenítés különleges funkcióit tartalmazza.

00

I



7 Programozás
Programozás a programozószoftverrel

132 Rendszerkézikönyv – DOP11B kezelőterminálok

7.4.23 [Object] (objektum) menü

Az [Object] menüben a programban rendelkezésre álló minden objektum fel van
sorolva. Az objektumok száma a termináltípushoz igazodik. Az objektumok leírása a
"Grafikus megjelenítés és vezérlés" (135. oldal) és a "Szöveg alapú megjelenítés és
vezérlés" (180. oldal) c. fejezetben található.

11520AEN
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7.4.24 [Layout] (elrendezés) menü

A [Layout] (elrendezés) menü objektumok igazítására szolgáló funkciókat tartalmaz.
E funkciók magyarázata az "Objektumok elhelyezése" c. részben található a
101. oldalon.

7.4.25 [Project] menü

A [Project] menü projektek teszteléséhez, a projekttulajdonságok módosításához és a
projektszimulációhoz tartalmaz funkciókat.

Simulator 
(szimulátor)

A szimulátorral a projekt végrehajtható PC-n. Mentse el a projektet és válassza ki a
[Project] / [Run] pontot. Ekkor megjelenik egy ablak, amely virtuális kezelőterminálként
szolgál. Az <ESC> gombbal léphet ki a szimulátorból és hívhatja ismét be a
konfigurációs szoftvert.

11521EN

11601AEN
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7.4.26 [Transfer] (átvitel) menü

A [Transfer] (átvitel) menüben projektek és kiválasztott objektumok átvitelére szolgáló
funkciók, valamint a PC és a terminál közötti átvitel kommunikációs beállításai
találhatók. Lásd a "Projekt átvitele" c. fejezetet a 185. oldalon.

7.4.27 [Window] (ablak) menü

Itt a program ablakának külalakja határozható meg a konfigurációs szoftverre
vonatkozólag.

7.4.28 [Help] (súgó) menü

A [Help] (súgó) menün át a konfigurációs szoftver ill. a vezérlés online súgója hívható
be. Ezen túlmenően a menü a verziószámra vonatkozó adatokat tartalmaz és lehetővé
teszi a nap tippjének be- ill. kikapcsolását.

11522AEN

MEGJEGYZÉS
A programozószoftver és a terminál kommunikációs beállításainak egyezniük kell.

11523AEN

11524AEN
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7.5 Grafikus megjelenítés és vezérlés
Ez a fejezet az összes grafikus objektumot felsorolja táblázatokban, majd egyenként
elmagyarázza őket. Ez a fejezet csak a grafikus megjelenítést támogató terminálokra
vonatkozik.

7.5.1 Általános paraméterek

Az objektum [Properties] (tulajdonságok) párbeszédablaka a munkaterületen az
objektumra duplán kattintva hívható be.

General 
(általános)

A [General] (általános) fülön objektumspecifikus tulajdonságok jelennek meg. Ezek
leírása az egyes objektumoknál található.
Minden dinamikus objektum digitális vagy analóg jelre csatlakoztatható.

11988AEN
48. ábra: [General] (általános) fül
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Műszaki egységek skálázása

Az offset (eltolás) és a gain (erősítés) paraméter segítségével a következő képletnek
megfelelően skálázható a regiszterérték a kijelzőértékre.
kijelzőérték = offset + gain × regiszterérték

Ha az objektum egy értékét a terminálról üzemi üzemmódban megváltoztatjuk, akkor a
kijelzőérték skálázása a következő képletnek megfelelően történik:
regiszterérték = (kijelzőérték – offset) / gain
A skálázás sem a definiált maximum- ill. minimumértékekre, sem a tizedes helyek
számára nincs hatással.

Műszaki egységek számítása

Az [offset/gain calculation] (eltolás/erősítés számítása) funkció segédeszközként
szolgál az offset és a gain paraméter számításához. Adja meg az objektum offset és
gain paraméterének értékét a [General] fülön, és kattintson a [Calculate] gombra. Ekkor
a következő párbeszédablak jelenik meg:

Itt adja meg a kontroller és a terminál értéktartományát. A funkció meghatározza az
offset és a gain paraméter helyes értékét.

MEGJEGYZÉS
A növelés és a csökkentés funkció az állítható objektum regiszterértékére hat, de a
kijelzőértékre nem.

10591AEN
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Appearance 
(megjelenés)

Az [Appearance] (megjelenés) fül tulajdonságai objektumspecifikusak.

A színes kijelzős kezelőterminálok 65536 színű objektum- és bittérképes állományokat
támogatnak. A DOP11B-25 terminál 16 szürkeárnyalatot támogat. A DOP11B-20
fekete-fehér kijelzővel rendelkezik.
A színek használatával valósághű 3D hatású és árnyékolt objektumok hozhatók létre.
A blokkok hátterének és szövegének színe mellett kiválaszthatók az objektumok
színátmeneteinek stílusai is. Ezen túlmenően kiválasztható a grafikus objektumok
skáláinak, görbéinek stb. színe.
A saját színek definiálására szolgáló színpaletta behívásához kattintson a [Begin] és az
[End] gombra. A <-> gombra kattintva invertálható az aktuális színátmenet.
Próbaképpen több színátmenet stílusának gombjára rákattinthat, hogy megtalálja a
kívánt stílust.
Az eredmény megjelenik a [Preview] (előzetes kép) ablakban.

11602AEN

00

I



7 Programozás
Grafikus megjelenítés és vezérlés

138 Rendszerkézikönyv – DOP11B kezelőterminálok

Font (betűtípus)

11525AEN

Paraméter Leírás

Font (betűtípus) A listából válasszon betűtípust és betűméretet. A […] gombra kattintva a 
Windows párbeszédablakából választható ki betűtípus.

Style (stílus) A szöveg megjeleníthető dőlt, aláhúzott vagy félkövér betűkkel. Ha a 
jelölőnégyzetek egyikét sem jelöli be, a szöveg normál módon jelenik meg.

3D effect Itt 3D hatással láthatók el a szövegek.

Shadow (árnyék) A szövegek megjeleníthetők árnyékolva.
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Access 
(hozzáférés)

Az [Access] (hozzáférés) fülön meghatározható, hogy az objektum állítható legyen-e.
Emellett meghatározható az objektum [Minimum input value] (minimális megadható
érték) és [Maximum input value] (maximális megadható érték) paraméterének értéke.
Ezen túlmenően kiválasztható az objektum biztonsági szintje. Biztonsági szintek a
[Functions] / [Passwords] (jelszavak) pont alatt definiálhatók.

11526AEN
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Dynamics 
(dinamika)

Az alábbiak a [Dynamics] fül funkcióit írják le.

Property (tulajdonság)

A [Property] (tulajdonság) fülön meghatározható, hogy melyik jel vezérelje a
tulajdonságot. Választani lehet digitális és analóg vezérlés között.
• A listából válasszon ki egy a kontroller által vezérlendő tulajdonságot. A tulajdonság

objektumonként / jelenként csak egyszer használható.
• A felhasznált tulajdonság piros jelölést kap.
• Adjon meg egy jelet vagy kattintson az [I/O] gombra, hogy a jelet az I/O browser

segítségével kiválaszthassa.
A digitális jeleknél "OFF" (ki) és "ON" (be) érték megengedett. Ha nem adunk meg OFF /
ON értéket, akkor az OFF érték = 0 és az ON érték = 1.
Ha az analóg jel formátumának típusa "Character string", megadható a hossz.

11527AEN

MEGJEGYZÉS
A szervomotor csatlakoztatása kizárólag a szervomotorhoz is mellékelt alábbi bekötési
rajz szerint történik.
Ha olyan tulajdonsághoz, amely csak OFF (ki) vagy ON (be) értékeket vehet fel, analóg
vezérlést választ ki, a tulajdonság mindaddig ON (be) marad, amíg a jel értéke 0 nem
lesz.
Az objektum offset / gain paraméterei csak akkor befolyásolhatók, ha az offset / gain
paramétert 0 / 1 értéktől eltérően definiálták az objektumban.
A Visible (látható) tulajdonságot nem szabad a Positions (pozíciók) tulajdonsággal
együtt használni.
Dinamikus szövegek nem változnak át Unicode formátumba. Ehelyett egy kérdőjel
jelenik meg.
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Size (méret)

A [Size] (méret) fülön határozható meg a [Width] (szélesség), a [Height] (magasság) és
az [Origin] (kiindulópont) értéke. Definiáljon 2 analóg jelet, amelyeknél a jelek értéke
meghatározza az objektum X (szélesség) ill. Y (magasság) méretét.

11528AEN

MEGJEGYZÉS
Ha nem megengedett értéket adunk meg, pl. olyan értéket, amelynél az objektum nem
jeleníthető meg a képernyőn, a program figyelmen kívül hagyja a megadott értéket.

Paraméter Leírás

Signal (jel) Adjon meg egy analóg jelet.

Value min. width / 
height (Min. 
szélesség / 
magasság érték)

Adja meg az analóg jel minimális értékét.

Value max. width / 
height (Max. 
szélesség / 
magasság érték)

Adja meg az analóg jel maximális értékét.

Min. width / height 
(Min. szélesség / 
magasság)

Adja meg az objektumnak azt a minimális szélességét / magasságát képpontban 
mérve, amelynél a minimális érték a definiált értéknek felel meg.

Max. width / height 
(Max. szélesség / 
magasság)

Adja meg az objektumnak azt a maximális szélességét / magasságát képpontban 
mérve, aminél a maximális érték a definiált értéknek felel meg.

Origin (kiindulópont) Itt az objektumnak a képernyőn való megjelenítéséhez használt kiindulópontja 
választható ki.
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Move (eltolás)

A [Move] fülön 2 analóg jel adható meg, amelyek értéke meghatározza az objektum X
(szélesség) és Y (magasság) koordinátáit.

11529AEN

MEGJEGYZÉS
Ha nem megengedett értéket adunk meg, pl. olyan értéket, amelynél az objektum nem
jeleníthető meg a képernyőn, a program figyelmen kívül hagyja a megadott értéket.

Paraméter Leírás

Signal (jel) Adjon meg egy analóg jelet.

Value from 
(érték …-tól) Adja meg az analóg jel minimális értékét.

Value to (érték …-ig) Adja meg az analóg jel maximális értékét.

From X / Y position Adja meg az objektum X ill. Y koordinátáit, azaz azt a pixelszámot a képernyőn, 
amelynél a Value from paraméter értéke megfelel a definiált értéknek.

To X / Y position Adja meg az objektum X ill. Y koordinátáit, azaz azt a pixelszámot a képernyőn, 
amelynél a Value to paraméter értéke megfelel a definiált értéknek.
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Event (esemény)

Az [Event] (esemény) fülön az alábbi paraméterek határozhatók meg. A párbeszé-
dablak gombjaival meglévő események aktualizálhatók, új események fűzhetők hozzá
és események törölhetők.

11530AEN

Paraméter Leírás

Event name 
(esemény neve)

Itt tetszőleges név adható az eseménynek, vagy kiválasztható a lista egy bejegyzése.

Condition 
(feltétel)

A listából válasszon ki egy feltételt. 4 feltétel közül lehet választani:

Equal to 
(egyenlő)

Ez a jel akkor jelez eseményt, ha az objektum értéke egyezik a 
paraméterértékkel. Az értéket a felhasználónak kell megadnia.

Not equal to 
(nem 
egyenlő)

Ez a jel akkor jelez eseményt, ha az objektum értéke nem egyezik a 
paraméterértékkel. Az értéket a felhasználónak kell megadnia.

Greater 
than 
(nagyobb, 
mint)

Ez a jel akkor jelez eseményt, ha az objektum értéke nagyobb, mint a 
paraméterérték. Az értéket a felhasználónak kell megadnia.

Less than 
(kisebb, 
mint)

Ez a jel akkor jelez eseményt, ha az objektum értéke kisebb, mint a 
paraméterérték. Az értéket a felhasználónak kell megadnia.

Action (művelet) Válasszon a következő opciók közül:
• Digital signal (digitális jel)
• Analog signal (analóg jel)
• Macro (makró)

Signal (jel) Válassza ki azt a jelet, amelyet befolyásolni kíván a feltétel teljesülése esetén.

Value (érték) Itt adja meg azt az értéket, amelyet a befolyásolt jelnek a feltétel teljesülése esetén fel 
kell vennie.
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7.5.2 Grafikus objektumok
Statikus / dinamikus grafikus objektumok

A statikus grafikus objektumokat grafikák létrehozásakor használjuk. A [Dynamics]
(dinamikus) fülön a grafikus objektumokhoz dinamikus tulajdonságok rendelhetők.

MEGJEGYZÉS
A statikus objektumok mindig a dinamikus objektumok mögött jelennek meg.

Ikon Objektum

vonal

ív

négyszög

ikon

statikus szöveg

ellipszis

billentyűmező objektum

Polygon line (törött vonal)

érintőgomb
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Dinamikus 
bittérkép-kezelés

Ha aktiváljuk a [Use dynamic bitmaps] (dinamikus bittérképek használata)
jelölőnégyzetet valamely statikus ikonobjektumnál, a terminál behívja a megadott
bittérképes fájlt (namn.bmp) a terminál fájlrendszerének [IMAGES] könyvtárából.
A bittérképes grafika a terminál képernyőjén üzemi üzemmódban jelenik meg.
A megjelenítendő grafikát FTP-n át kell vinni a terminál [IMAGES] könyvtárába. FTP-n
lehetséges dinamikus bittérképes grafikák hozzáadása, cseréje és eltávolítása. Ez a
BMP fájloknak az [IMAGES] könyvtárban történő felülírásával, tárolásával vagy
törlésével végezhető el. Dinamikus bittérképes objektum képe a terminálon kizárólag
üzemi üzemmódban jeleníthető meg. A könyvtár bittérképes grafikái nem jelennek meg
ill. nem állnak rendelkezésre a programozószoftverben.

Dinamikus 
digitális grafikus 
objektumok

A digitális grafikus objektumok a kontroller jeleihez kapcsolhatók.

Ikon Objektum Leírás

Digital text 
(digitális szöveg) A digitális jel állapotától függően átvált 2 szöveg között.

Digital symbol 
(digitális ikon) A digitális jel állapotától függően átvált 2 ikon között.

Digital fill 
(digitális kitöltés)

Egy bekerített területet tölt ki 2 szín egyikével. A szín a digitális jel 
állapotától függ.
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Dinamikus 
analóg grafikus 
objektumok

Az analóg grafikus objektumok a kontroller regisztereihez kapcsolhatók.

Ikon Objektum Leírás

Analog numeric 
(analóg numerikus) Számértékek bevitele és megjelenítése.

Bar (sáv) Az értéket oszlopdiagram formájában jeleníti meg.

Diagram Az adatregiszter tartalmának megfelelő X / Y diagram megrajzolására 
használható.

VU-meter 
(kivezérlésmérő) Grafikus kivezérlésmérőt hoz létre a képernyőn.

ASCII ASCII karaktersorokat vezérel grafikus blokkokban.

Slider (csúszka) Analóg jel értékének növelését és csökkentését teszi lehetővé.

Trend Az adatregiszterekből kapott értékeket jeleníti meg görbe formájában.

Speedometer 
(sebességmérő) Grafikus sebességmérőt hoz létre a képernyőn.

Analog fill (analóg 
kitöltés)

Egy bekerített területet tölt ki 16 szín egyikével. A szín a regiszter 
értékétől függ.

Multiple symbol 
(többszörös ikon)

Max. 8 ikonból megjelenít egyet. Az ikon az adatregiszter értékéhez 
igazodik. Ez lehetővé teszi ikonok animálását a képernyőn.

Multiple selection 
(több kiválasztás)

Egy max. 8 állapotú adatregiszterhez kapcsolható. Minden állapothoz 
hozzárendelhető egy max. 30 karakter hosszúságú szöveg.

Message (üzenet) Üzenetkönyvtárból szövegeket megjelenítő objektum.

Analog numeric 
table (analóg 
numerikus 
táblázat)

Numerikus objektumokkal létrehoz egy táblázatot.
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További objektumok

Digital text 
(digitális szöveg)

Szöveges objektum, amelyet arra használunk, hogy egy digitális jel állapotától függően
2 megadott szöveg egyikét jelenítse meg. A szöveg max. 30 karakter terjedelmű lehet.

Ikon Objektum Leírás

Jump (ugrás) Ugrás másik blokkra.

Alarm banner 
(riasztássáv) A riasztáslista egy sorának kijelzésére használható.

Analog clock 
(analóg óra) Analóg órát megjelenítő objektum.

Digital clock 
(digitális óra) Digitális órát megjelenítő objektum.

TCP/IP command 
entry (TCP/IP 
parancsmegadás)

TCP/IP parancsnak másik egységekre történő átvitelére szolgáló 
objektum. Csak akkor érvényes, ha a terminál TCP/IP hálózatra 
csatlakozik.

11531AEN
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[General] (általános) fül

További fülek
Az [Appearance], az [Access], a [Font] és a [Dynamics] fül funkcióit az "Általános
paraméterek" c. fejezet tárgyalja a 135. oldalon.

Digital symbol 
(digitális ikon)

Objektum, amit arra használunk, hogy egy digitális jel állapotától függően 2 megadott
ikon egyikét jelenítse meg.

Paraméter Leírás

Digital signal 
(digitális jel)

A digitális jel címe.

Text Off 
(KI szöveg)

A jel 0 állapotában megjelenítendő szöveg.

Text On 
(BE szöveg)

A jel 1 állapotában megjelenítendő szöveg.

Alignment 
(igazítás)

Meghatározható, hogy a szöveg balra, középre vagy jobbra igazított legyen.

Border style 
(szegélystílus)

Kiválasztható, hogy kapjon-e keretet az objektum.

Text (szöveg) Megadható az objektum szövegének színe.

Background 
(háttér)

Megadható az objektum hátterének színe.

11532AEN

00

I



7Programozás
Grafikus megjelenítés és vezérlés

Rendszerkézikönyv – DOP11B kezelőterminálok 149

[General] (általános) fül

További fülek
Az [Appearance], az [Access] és a [Dynamics] fül funkcióit az "Általános paraméterek"
c. fejezet tárgyalja a 135. oldalon.

Digital fill 
(digitális kitöltés)

Bekerített terület tetszőleges színnel történő kitöltésére használható.

Paraméter Leírás

Digital signal 
(digitális jel)

Jelcím.

Symbol OFF 
(KI ikon)

Válassza ki azt az ikont, amit a jel 0 állapotában kíván megjeleníteni.

Symbol ON 
(BE ikon)

Válassza ki azt az ikont, amit a jel 1 állapotában kíván megjeleníteni.

Transparent 
(átlátszó)

Ha bejelöli ezt az opciót, az ikon átlátszó lesz. A bal felső képpont színe lesz az 
átlátszó szín.

Stretch (nyújt) Ha kiválasztja ezt az opciót, az objektum X és Y irányú méretének igazítása az X és 
Y mezővel vagy a kurzort a munkaterületen eltolva végezhető el.

11533AEN

MEGJEGYZÉS
Erősen szabálytalan alakzat kitöltése üzem közben rendszerhibához vezethet.
A kitöltési művelet bizonyos esetekben lassítja a kép létrehozását.
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[General] (általános) fül

További fülek
Az [Access] és a [Dynamics] fül funkcióit az "Általános paraméterek" c. fejezet tárgyalja
a 135. oldalon.

Object positioning (objektumpozicionálás)
A program kiszámítja a kitöltendő felületet. Ezért az objektumot helyesen kell
pozicionálni. A helytelenül pozicionált objektum üzem közben alkalmazáshibát okozhat.
A kitöltési felületet csak statikus objektumok és dinamikus objektumok statikus részei
határolhatják. A kitöltött objektum helyettesíthető digitális ikonobjektummal vagy
többszörös ikon objektummal, a projekten belüli nagyobb hatékonyság érdekében.

Paraméter Leírás

Digital signal 
(digitális jel)

A digitális jel címe.

On (be) Ezzel határozható meg a jel 1 értékéhez tartozó objektumszín.

Off (ki) Ezzel határozható meg a jel 0 értékéhez tartozó objektumszín.

53958AXX

X = objektumpozicionálás

Helyes: A kép gyorsabb létrehozása 
érdekében rajzoljon keretet a kitöltési 
területen található szöveg köré.

Helytelen: A kép létrehozása lassabb, mert a programnak 
a betűk közötti terület kitöltéséhez sok számítást kell 
végeznie.

TEXT

X

TEXTX
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Jump (ugrás) Másik objektumra való ugrást végrehajtó objektum. Lehetővé teszi, hogy menüfát
hozzunk létre a projektben. A terminál <PREV> gombját megnyomva visszaléphetünk
az előző blokkra (max. 9 visszalépési szintig). Lásd a "Funkciógombok" c. fejezetet a
238. oldalon.

[General] (általános) fül

További fülek
Az [Appearance], a [Font] és a [Dynamics] fül funkcióit az "Általános paraméterek"
c. fejezet tárgyalja a 135. oldalon.

11534AEN
49. ábra: Ugrás másik blokkra

Paraméter Leírás

Current block 
(aktuális blokk)

Itt az aktuális blokk száma látható. Ez nem módosítható.

Jump to block 
(ugrás blokkhoz)

Adja meg az ugrás céljául szolgáló blokknak a nevét vagy számát.

Text (szöveg) Itt adható meg az objektumban megjelenő tetszőleges szöveg.

Positions 
(pozíciók)

A szöveg által elfoglalt pozíciók maximális száma.

Alignment 
(igazítás)

Meghatározható, hogy a szöveg balra, középre vagy jobbra igazított legyen.

Border style 
(szegélystílus)

Kiválasztható, hogy kapjon-e keretet az objektum.

Text (szöveg) Megadható az objektum szövegének színe.

Background 
(háttér)

Megadható az objektum hátterének színe.

MEGJEGYZÉS
Ha üzem közben nem létező objektumra történő ugrás jön létre, hibaüzenet jelenik
meg.
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Analog numeric 
(analóg 
numerikus)

Számértékek bevitelére és megjelenítésére szolgáló objektum. Pl. beviteli mezők
létrehozására használható.

[General] (általános) fül

További fülek
Az [Appearance], az [Access], a [Font] és a [Dynamics] fül funkcióit az "Általános
paraméterek" c. fejezet tárgyalja a 135. oldalon.

11535AEN

Paraméter Leírás

Analog signal 
(analóg jel)

Jelcím.

Positions (pozíciók) Azoknak a pozícióknak a száma, amelyeken meg kell jeleníteni a megadott értéket, 
a vesszőt és a mínuszjelet is beleértve.

Zero fill (kitöltés 
nullákkal)

Meghatározható, hogy az üres pozíciókon nulla jelenjen-e meg.

Decimals (tizedes 
jegyek)

A megadott érték megjelenítésekor alkalmazott tizedes jegyek száma.

Alignment (igazítás) Meghatározható, hogy a beviteli mező jobbra vagy középre igazított legyen.

Border style 
(szegélystílus)

Kiválasztható, hogy kapjon-e keretet az objektum.

Engineering units 
scaling (műszaki 
egységek 
skálázása)

Ezek a mezők a regiszterérték skálázására használhatók.
Lásd az "Általános paraméterek" c. fejezetet a 135. oldalon.

Text (szöveg) Megadható az objektum szövegének színe.

Background (háttér) Megadható az objektum hátterének színe.
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Bar chart 
(oszlopdiagram)

Egész ill. lebegőpontos számokat oszlopdiagram formájában megjelenítő objektum.

[General] (általános) fül

11536AEN

Paraméter Leírás

Analog signal 
(analóg jel)

Jelcím.

Scale division 
(skálaosztás)

Határozza meg, melyik skálaosztást kívánja használni.

Box (mező) Határozza meg, hogy a sáv körül jelenjen-e meg mező (keret).

Scale ticks 
(skálavonalak)

Adja meg a megjelenített skálavonalak távolságát.

Scale (skála) Kiválasztható, hogy jelenjen-e meg skála az oszlop mellett.

Minimum value 
(minimális érték)

Határozza meg a jel által felvehető minimális értéket.

Maximum value 
(maximális érték)

Határozza meg a jel által felvehető maximális értéket.

Direction (irány) Meghatározható, hogy a keret fent, lent, jobbra vagy balra jelenjen meg.

Pattern (minta) Meghatározható, hogy az oszlop kitöltése folytonos vagy pontozott módon történjen.

Border style 
(szegélystílus)

Kiválasztható, hogy kapjon-e keretet az objektum.

Indicators (kijelzés) Itt megadható, hogy a tengelyen jelölve-legyen-e a jel legmagasabb és/vagy 
legalacsonyabb értéke. Az indikátorok a kezelőterminál indításakor törlődnek. 
Az oszlopdiagramot kijelölve és az <Enter> billentyűt megnyomva a visszaállítás 
elvégezhető a kezelőterminálon is. (Ha a terminál fel van szerelve 
érintőképernyővel, mutasson az oszlopra.) Az indikátorok csak (előjeles) 16 bites 
számokat támogatnak.

Engineering units 
scaling (műszaki 
egységek 
skálázása)

A regiszterérték skálázására használható.
Lásd az "Általános paraméterek" c. fejezetet a 135. oldalon.

Scale (skála) Meghatározható az objektum skálájának színe.

Fill (kitöltés) Kiválasztható a kitöltő szín.
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További fülek
Az [Appearance], az [Access], a [Font] és a [Dynamics] fül funkcióit az "Általános
paraméterek" c. fejezet tárgyalja a 135. oldalon.

Diagram A kontroller regisztertartalmának megfelelő X / Y diagram létrehozására használt
objektum. Valósidejű funkció. Ezt az objektumot rendszerint időfüggetlen
megjelenítéshez használják. Az időfüggő megjelenítés lehetséges, 1 s-nál kisebb
frissítési ciklussal, ha a kontroller végzi az adatrögzítést. A következő példában a 0.
regiszter értéke szolgál első X koordinátaként és a 10. regiszter értéke első Y
koordinátaként. A regiszterpárok száma 4. A táblázat és az ábrák szemléltetik a példát.

Background 
(háttér)

Megadható az objektum hátterének színe.

Inner (belső) Megadható a ki nem töltött oszlop színe.

Low (kicsi) Válassza ki a kis értéket megjelenítő színt.

High (nagy) Válassza ki a nagy értéket megjelenítő színt.

Paraméter Leírás

X koordináta Regiszter Érték Y koordináta Regiszter Érték

X0 0 0 Y0 10 11

X1 1 41 Y1 11 40

X2 2 51 Y2 12 85

X3 3 92 Y3 13 62

11537AEN

00

I



7Programozás
Grafikus megjelenítés és vezérlés

Rendszerkézikönyv – DOP11B kezelőterminálok 155

[General] (általános) fül

[Curves] (görbék) fül

Paraméter Leírás
Scale division (skálaosztás) Az X és az Y tengely numerikus skálajelöléseinek távolsága.
Scale ticks (skálavonalak) Az X és az Y tengely megjelenített skálaosztásainak távolsága.
Minimum value (minimális 
érték)

Az X és az Y koordináta minimális értéke.

Maximum value (maximális 
érték)

Az X és az Y koordináta maximális értéke.

Border style (szegélystílus) Kiválasztható, hogy kapjon-e keretet az objektum.
Grid (raszter) (jelölőnégyzet) Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a diagramon rasztert kíván 

megjeleníteni.
Scale (skála) Megadható a diagram skálájának színe.
Grid (raszter) Megadható a diagram raszterének színe.
Background (háttér) Megadható az objektum hátterének színe.
Inner (belső) Meghatározható az objektum belsejének színe.

11538AEN

Paraméter Leírás
Graph name 
(diagram neve)

Itt adható meg a megfelelő görbe neve.

X analog signal 
(X analóg jel)

Az adott görbe első X koordinátáját tartalmazó adatregiszter.

Y analog signal 
(Y analóg jel)

Az adott görbe első Y koordinátáját tartalmazó adatregiszter.

Register pair count 
(regiszterpárok száma)

A megrajzolandó regiszterpárok száma (képpont vagy sáv). Összesen legfeljebb 
49 regiszterpár használható.

Value form 
(értékforma)

Meghatározható, hogy a diagram esetében oszlop- vagy vonaldiagramról 
van szó. Az oszlopdiagramnál minden regiszterpárhoz egy oszlop rajzolódik. 
A vonaldiagramnál az X / Y koordináták pontként jelennek meg és vonal köti 
össze őket.

Curve (görbe) Megadható az adott görbe színe.
Thickness (vastagság) Kiválasztható a görbe vonalának vastagsága.
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További fülek
Az [Appearance], az [Access], a [Font] és a [Dynamics] fül funkcióit az "Általános
paraméterek" c. fejezet tárgyalja a 135. oldalon.

VU-meter 
(kivezérlésmérő)

A képernyőn grafikus kivezérlésmérőt létrehozó objektum.

[General] (általános) fül

További fülek
Az [Appearance], az [Access], a [Font] és a [Dynamics] fül funkcióit az "Általános
paraméterek" c. rész tárgyalja a 135. oldalon.

11539AEN

Paraméter Leírás

Analog signal (analóg jel) Jelcím.

Scale division (skálaosztás) Határozza meg, melyik skálaosztást kívánja használni.

Scale ticks (skálavonalak) Adja meg a megjelenített skálavonalak távolságát.

Minimum value (minimális érték) Határozza meg a jel által felvehető minimális értéket.

Maximum value (maximális 
érték)

Határozza meg a jel által felvehető maximális értéket.

Border style (szegélystílus) Kiválasztható, hogy kapjon-e keretet az objektum.

Engineering units scaling 
(műszaki egységek skálázása)

A regiszterérték skálázására használható.
Lásd az "Általános paraméterek" c. fejezetet a 135. oldalon.

Needle (tű) Megadható az objektum mutatótűjének színe.

Scale (skála) Meghatározható az objektum skálájának színe.

Background (háttér) Megadható az objektum hátterének színe.

Inner (belső) Meghatározható az objektum belsejének színe.
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ASCII Az ASCII objektum ASCII karaktersorokat dolgoz fel. A kontroller adatregiszterében
tárolt szövegek jeleníthetők meg. E szövegeknek bővített IBM-ASCII formátumban kell
rendelkezésre állniuk. A szövegek üzemi üzemmódban a kezelőterminálról
módosíthatók. Ehhez a beviteli mező az Enter gombbal nyitható meg és zárható be.

[General] (általános) fül

További fülek
Az [Appearance], az [Access], a [Font] és a [Dynamics] fül funkcióit az "Általános
paraméterek" c. fejezet tárgyalja a 135. oldalon.

11540AEN

Paraméter Leírás

Analog signal 
(analóg jel)

Itt adható meg az az adatregiszter, amelyikben az első pozíció szövegét kívánja 
tárolni.

Positions (pozíciók) Adja meg a szöveg által a képernyőn felvett pozíciók számát.

Alignment (igazítás) Meghatározható, hogy a szöveg balra, középre vagy jobbra igazított legyen.

Border style 
(szegélystílus)

Kiválasztható, hogy kapjon-e keretet az objektum.

Text (szöveg) Megadható az objektum szövegének színe.

Background (háttér) Megadható az objektum hátterének színe.
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Slider (csúszka) Olyan objektum, amely egy analóg jel értékét csúszkával jeleníti meg, és lehetővé teszi
az analóg jel értékének növelését és csökkentését.

[General] (általános) fül

További fülek
Az [Appearance], az [Access], a [Font] és a [Dynamics] fül funkcióit az "Általános
paraméterek" c. fejezet tárgyalja a 135. oldalon.

11541AEN

Paraméter Leírás

Analog signal (analóg jel) Jelcím.

Scale division (skálaosztás) Adja meg, milyen skálaosztást kíván használni.

Scale ticks (skálavonalak) Határozza meg a megjelenített skálavonalak távolságát.

Minimum value (minimális érték) Határozza meg az objektum által felvehető minimális értéket.

Maximum value (maximális érték) Határozza meg az objektum által felvehető maximális értéket.

Direction (irány) Meghatározható, hogy az objektum függőlegesen vagy vízszintesen 
jelenjen meg.

Border style (szegélystílus) Kiválasztható, hogy kapjon-e keretet az objektum.

Engineering units scaling 
(műszaki egységek skálázása)

Ezek a mezők a regiszterérték skálázására használhatók.
Lásd az "Általános paraméterek" c. fejezetet a 135. oldalon.

Scale (skála) Meghatározható az objektum skálájának színe.

Button (gomb) Megadható az objektum kijelzőgombjának színe.

Background (háttér) Megadható a csúszószabályozó hátterének színe.

Inner (belül) Megadható a csúszószabályozó belsejének színe.

MEGJEGYZÉS
A kitevő nélküli BCD lebegőpontos szám adatformátum SEW kommunikációs
illesztőprogramhoz nem használható.
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Trend Analóg jelekkel rögzített értékeket megjelenítő objektum.
A trendobjektumhoz a következő paraméterek definiálhatók. A [Setup] / [Terminal
options] (terminálopciók) pont alatt meghatározható, hogy csak a trendmódosítások
kerüljenek mentésre, vagy pedig minden.

[General] (általános) fül

11542AEN

Paraméter Leírás

Name (név) Adja meg a trendobjektum nevét. Minden objektumhoz egyértelmű nevet kell 
hozzárendelni. Az objektum neve legfeljebb 8 karakteres lehet. Az A…Z, 
0…9 és _ (aláhúzás) karakter megengedett. Kötelező paraméter.

Sample interval 
(minták időköze)

Adja meg az adatok rögzítésének időközét. A minimális érték 1 s.

Sample count 
(mintaszámláló)

Adja meg a tárolandó értékek számát. Az értékek maximális száma 65534.

Sample full limit 
("minta megtelt" határ)

Adja meg a mintáknak azt a mennyiségét, aminél a "minta megtelt" jelet 
aktiválni kívánja.

Sample full signal 
("minta megtelt" jel)

Adja meg a digitális jelet, amelyet aktiválni kíván, ha a minták száma elérte a 
"minta megtelt" határt.

Enable sampling signal 
(mintajel engedélyezése)

Adja meg azt a digitális jelet, amely aktiválásakor megkezdi az adatok 
rögzítését. Ha törlik (visszaállítják) a jelet, az adatrögzítés befejeződik. 
Paramétereket nem kell megadni.

Erase samples signal 
(mintajel törlése)

Határozzon meg egy digitális jelet, amelynek az aktiválása minden 
trendadatot töröl.
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[Curves] (görbék) fül

Y scale (Y skála) Határozza meg, hogy az Y skála el legyen rejtve vagy megjelenjen, balra, 
jobbra vagy mindkét oldalon.

Minimum value
(minimális érték)

Adja meg az Y tengely minimális értékét. Ez az érték a megadott regiszterből 
hívható be.

Maximum value
(maximális érték)

Adja meg az Y tengely maximális értékét. Ez az érték a megadott kontroller-
regiszterből olvasható be.

Division (skálaosztás) Adja meg, hogy milyen skálabeosztást kíván használni az Y tengelyen.

Ticks (skálavonalak) Adja meg a megjelenített skálavonalak távolságát.

Time scale (időskála)

Time range
(időintervallum)

Adja meg a trenddiagramon megjeleníteni kívánt időintervallumot.

Division (skálaosztás) Adja meg, hogy milyen skálabeosztást kíván használni az X tengelyen.

Ticks (skálavonalak) Adja meg a megjelenített skálavonalak távolságát.

Border style 
(szegélystílus)

Kiválasztható, hogy kapjon-e keretet az objektum.

Grid (raszter) Kiválasztható, hogy jelenjen-e meg raszter az objektumban.

Scale (skála) Meghatározható az objektum skálájának színe.

Grid (raszter) Kiválasztható a raszter megfelelő színe.

Background (háttér) Megadható az objektum hátterének színe.

11543AEN

Paraméter Leírás

Analog signal (analóg jel) Az objektum által érzékelt analóg jelek, amelyek értékét meg kívánjuk 
jeleníteni. Csak 16 bites számok használhatók.

Color (szín) Kiválasztható az adott görbe színe.
A DOP11B-20 esetében választható Dotted (szaggatott) vagy Line 
(folytonos).

Offset and gain (eltolás és 
erősítés)

A regiszterérték skálázására használható.
Lásd az "Általános paraméterek" c. fejezetet a 135. oldalon.

Paraméter Leírás
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További fülek
Az [Appearance], az [Access], a [Font] és a [Dynamics] fül funkcióit az "Általános
paraméterek" c. fejezet tárgyalja a 135. oldalon.

Speedometer 
(sebességmérő)

A képernyőn grafikus sebességmérőt létrehozó objektum.

MEGJEGYZÉS
Ha trendobjektumot tartalmazó blokkot másolunk, a trendobjektum nevét meg kell
változtatni. Egy név nem használható 2 trendobjektumhoz.

11544AEN
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[General] (általános) fül

További fülek
Az [Appearance], az [Access], a [Font] és a [Dynamics] fül funkcióit az "Általános
paraméterek" c. fejezet tárgyalja a 135. oldalon.

Paraméter Leírás

Analog signal 
(analóg jel)

Jelcím.

Scale division 
(skálaosztás)

Adja meg, milyen skálaosztást kíván használni.

Scale ticks 
(skálavonalak)

Adja meg a megjelenített skálavonalak távolságát.

Minimum value 
(minimális érték)

Adja meg a sebességmérő által megjeleníthető legkisebb értéket.

Maximum value 
(maximális érték)

Adja meg a sebességmérő által megjeleníthető legnagyobb értéket.

Angle (szög) Adja meg az objektum szögtartományát a 10…360 fok tartományban.

Engineering units 
scaling (műszaki 
egységek skálázása)

Ezek a mezők a regiszterérték skálázására használhatók.
Lásd az "Általános paraméterek" c. fejezetet a 135. oldalon.

Border style 
(szegélystílus)

Válassza ki, hogy kapjon-e keretet a sebességmérő.

Needle (tű) Megadható a sebességmérő mutatótűjének színe.

Scale (skála) Meghatározható a skála színe.

Background (háttér) Megadható a sebességmérő hátterének színe.

Show bar 
(ív megjelenítése)

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha meg kívánja jeleníteni a sebességmérő körüli 
ívet. Az opció aktiválásával rendelkezésre állnak a hozzá tartozó konfigurációs 
lehetőségek.

Indicator (kijelző) Választható tű (needle), ív (arc) vagy mindkettő (both).

Arc settings 
(ív beállításai)

Meghatározható az alsó és felső érték, valamint a különböző területeket jelölő 
színek.
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Alarm banner 
(riasztássáv)

A riasztáslista egy sorának kijelzésére használható.

[General] (általános) fül

11545AEN

Paraméter Leírás

List line number (sor 
száma)

Adja meg a riasztáslita azon sorának számát, amelyikből az információt le 
kívánja hívni (1 = első sor, 2 = második sor stb.), amikor a megadott 
riasztáscsoport megjelenik a riasztáslistában.

Positions (pozíciók) Adja meg a megjelenítendő pozíciók számát. A maximális teljes szélesség 
(dátum, időpont és riasztásszöveg) 101 karakter.

Alarm group 
(riasztáscsoport)

Határozza meg, melyik riasztáscsoportot kívánja kijelezni. Az objektum a 
riasztáscsoporthoz definiált színben jelenik meg.

Show day of the week 
(a hét napjának 
kijelzése)

Kiválasztható, hogy megjelenjen-e a hét napja.

Show date (dátum 
kijelzése)

Kiválasztható, hogy megjelenjen-e a dátum.

Show time (időpont 
megjelenítése)

Kiválasztható, hogy megjelenjen-e az időpont.

Show symbol (ikon 
kijelzése)

Kiválasztható, jelenjen-e meg riasztásikon.
Lásd a "Riasztáskezelés" c. fejezetet a 201. oldalon.

Show active alarms 
only (csak aktív 
riasztások kijelzése)

Kiválasztható, hogy csak az aktív riasztások jelenjenek-e meg a riasztássávon. 
Ha nincs aktív riasztás, a riasztássáv üres marad. Ahhoz, hogy a riasztássávon 
megjelenhessen a következő riasztás, a riasztást nem kell nyugtázni, elegendő 
ha inaktív.

Sort descending 
(csökkenő sorrendben)

Az aktív riasztások megjelenítése csökkenő sorrendben, azaz az utolsó aktív 
riasztás jelenik meg. Csak akkor lehetséges, ha a Show active alarms only 
(csak aktív riasztások kijelzése) ki van választva.

Show repeat count 
(ismétlésszámláló 
megjelenítése)

Kiválasztható, hogy megjelenjen-e az ismétlésszámláló. Az ismétlésszámláló 
azt jelzi, hányszor ismétlődött a riasztás.
Lásd a "Riasztáskezelés" c. fejezetet a 201. oldalon.

Border style 
(szegélystílus)

Kiválasztható, hogy kapjon-e keretet a riasztássáv.

Background (háttér) Megadható a riasztássáv hátterének színe.
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További fülek
Az [Appearance], az [Access], a [Font] és a [Dynamics] fül funkcióit az "Általános
paraméterek" c. fejezet tárgyalja a 135. oldalon.
Lásd még a "Riasztáskezelés" c. fejezetet a 201. oldalon.

Analog fill 
(analóg kitöltés)

Az analóg kitöltés objektum színnel tölti ki a keretet. A szín egy regiszterértéktől függ
(lásd az alábbi táblázatot).

Az objektum pozicionálására vonatkozó információk és korlátozások a "Digitális kitöltés"
c. részben találhatók a 149. oldalon.

MEGJEGYZÉS
A riasztás nyugtázható a riasztássávon, ha az [Access] (hozzáférés) fülön kijelöljük az
[Enable acknowledge] (nyugtázás engedélyezése) jelölőnégyzetet.
A riasztásszöveg előterének színét a riasztáscsoport definíciója határozza meg.

11546AEN

Paraméter Leírás

Analog signal 
(analóg jel)

Itt adható meg az objektum színét vezérlő regiszter. Lásd a következő 
táblázatot.

Regiszter tartalma Szín Regiszter tartalma Szín

0 fekete 8 szürke

1 kék 9 világoskék

2 zöld 10 világoszöld

3 cián 11 világos cián

4 piros 12 világospiros

5 bíbor 13 világos bíbor

6 sárga 14 világossárga

7 világosszürke 15 fehér
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Analog clock 
(analóg óra)

Analóg órát megjelenítő időobjektum.

[General] (általános) fül

További fülek
Az [Appearance], a [Font] és a [Dynamics] fül funkcióit az "Általános paraméterek"
c. fejezet tárgyalja a 135. oldalon.

11547AEN

Paraméter Leírás

Border style 
(szegélystílus)

Kiválasztható, hogy kapjon-e keretet az óra.

Show seconds 
(másodperc 
kijelzése)

Kiválasztható, hogy megjelenjen-e a másodpercmutató.

Background 
(háttér)

Megadható az óra hátterének színe.

Scale (skála) Meghatározható az objektum skálájának színe.

Hand (mutató) Meghatározható az objektum mutatójának színe.

MEGJEGYZÉS
Ahhoz, hogy az óra üzemi üzemmódban állítható legyen, állítható dátum-/
időobjektumot (digitális órát) kell definiálni.

MEGJEGYZÉS
További beállítási lehetőségek a [Setup] menü [Date/time format] pontja alatt állnak
rendelkezésre.
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Digital clock 
(digitális óra)

Digitális órának, a hét napjának és a dátumnak a kijelzésére szolgáló időobjektum.

[General] (általános) fül

11548AEN

Paraméter Leírás

Day of the week 
(a hét napja)

Kiválasztható, hogy megjelenjen-e a hét napja.

Date (dátum) Kiválasztható, hogy megjelenjen-e a dátum.

Time (idő) Kiválasztható, hogy megjelenjen-e az időpont.

Time format 
(időformátum)

Kiválasztható, hogy az óra 12 vagy 24 órás kijelzéssel jelenjen meg.

Border style 
(szegélystílus)

Kiválasztható, hogy kapjon-e keretet az objektum.

Text (szöveg) Megadható az objektum szövegének színe.

Background (háttér) Kiválasztható a háttérszín.

MEGJEGYZÉS
Ahhoz, hogy az óra üzemi üzemmódban állítható legyen, állítható dátum-/
időobjektumot (digitális órát) kell definiálni.
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További fülek
Az [Appearance], az [Access], a [Font] és a [Dynamics] fül funkcióit az "Általános
paraméterek" c. fejezet tárgyalja a 135. oldalon.

Multiple symbol 
(többszörös ikon)

Olyan objektum, amely képes megjeleníteni 16 ikon egyikét. Az ikon az adatregiszter
értékéhez igazodik.

[General] (általános) fül

[Dynamics] (dinamikus) fül
E fül funkcióit az "Általános paraméterek" c. fejezet tárgyalja a 135. oldalon.

MEGJEGYZÉS
További beállítási lehetőségek a [Setup] menü [Date/time format] pontja alatt állnak
rendelkezésre.

11549AEN

Paraméter Leírás

Analog signal 
(analóg jel)

A megjelenítendő ikont vezérlő adatregiszter. Ha a regiszter értéke 1, akkor az 
1. ikon jelenik meg stb.

Symbols 0…15 
(0…15. ikon)

Válassza ki a megjeleníteni kívánt ikont. Ha a regiszter értéke 0, akkor a 0. ikon 
jelenik meg stb.
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Multiple selection 
(több kiválasztás)

Olyan objektum, amelynek több állapota fordulhat elő. Egy max. 8 állapotú
adatregiszterhez kapcsolható. Minden állapothoz hozzárendelhető egy max.
30 karakter hosszúságú szöveg.

[General] (általános) fül

További fülek
Az [Appearance], az [Access], a [Font] és a [Dynamics] fül funkcióit az "Általános
paraméterek" c. fejezet tárgyalja a 135. oldalon.

11550AEN

Paraméter Leírás

Analog signal 
(analóg jel)

A megjelenítendő szöveget vezérlő adatregiszter. Ha a regiszter értéke 1, akkor az 
1. szöveg jelenik meg stb.

Text 0…7 
(0…7. szöveg)

Megadhatók az objektum adott állapotában megjelenített szövegek.

Operator selectable 
0…7 (0…7. 
felhasználó által 
kiválasztható)

Az adott jelölőnégyzet bejelölése esetén az objektum üzemi üzemmódban ebben az 
állapotban állítható a terminálról.

Alignment 
(igazítás)

Meghatározható, hogy a szöveg balra, középre vagy jobbra igazított legyen.

Border style 
(szegélystílus)

Kiválasztható, hogy kapjon-e keretet az objektum.

Text (szöveg) Megadható az objektum szövegének színe.

Background 
(háttér)

Megadható az objektum hátterének színe.
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Touch key 
(érintőgomb)

Csak DOP11B-25, -30 és -50 készülékre vonatkozik. Lásd "Az érintőképernyő
használata" c. fejezetet a 177. oldalon és a "Funkciógombok" c. fejezetet a 238. oldalon.
Ez az objektum érintésérzékelő felületet alkot, ami megfelel egy funkciógombnak.
Használható a kijelzés módosítására, memóriacellák vezérlésére stb.

[General] (általános) fül

11551AEN

Paraméter Leírás

I/O Az objektum által befolyásolt jeltípus. Az előre definiált funkciók leírása a "Funkciógombok" 
c. fejezetben található, a 238. oldalon.

Event 
(esemény)

Kiválasztható, hogyan befolyásolja a jel az objektumot.
A Settings (beállítás) opcióval a jel az objektum megszólalásakor aktiválható.

Set (aktivál) Az érintőgomb megnyomásával a jel High állapotba kerül.

Grouped 
(csoportosított)

Az aktuális csoportszámú érintőgombhoz tartozó összes jel 
visszaállítása.
A csoportszám a Group no. pont alatt adható meg.
Egy csoportba max. 8 érintőgomb tartozhat.

Decrements 
analog 
(csökkentett 
analóg)

Itt a funkciógombhoz rendelt analóg jel a Value (érték) pont alatt 
megadott értékkel csökkenthető.

Momentary 
(pillanatnyi)

A jel csak addig aktív, ameddig az objektumot működtetik.

Reset 
(visszaállítás)

Ezzel az objektum megszólalásakor visszaállítható (törölhető) a jel.

Enters analog 
(analóg bevitel)

Itt a funkciógombhoz rendelt analóg jelhez a Value (érték) pont alatt 
megadott érték rendelhető hozzá.

Toggle 
(váltakozó)

Ennek kiválasztása esetén az objektum megszólalásakor a jel váltakozva 
aktiválódik ill. törlődik.

Increments 
analog (növelt 
analóg)

Itt a funkciógombhoz rendelt analóg jel a Value (érték) pont alatt 
megadott értékkel növelhető.

Sets analog 
(analóg 
beállítás)

Analóg objektum befolyásolására használható. Billentyűzet jelenik meg a 
képernyőn, így megadható egy érték.
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Láthatatlan érintésérzékelő felület használható arra, hogy blokkváltó területeket
definiáljunk (pl. a gépet bemutató) áttekintőábrákon. A részletek megjelenítése a gép
meghatározott részeinél elhelyezett láthatatlan érintésérzékelő területekhez vannak
hozzárendelve. Ha a kezelő megérinti e területek egyikét, megjelenik a megfelelő
részlet ábrája.

További fülek
Az [Appearance], az [Access], a [Font] és a [Dynamics] fül funkcióit az "Általános
paraméterek" c. fejezet tárgyalja a 135. oldalon.

Jump to 
block (ugrás 
blokkhoz)

Az objektum működtetése másik blokkra való ugrást hajt végre. Adja meg az ugrás céljául 
szolgáló blokknak a nevét vagy számát.

Other 
function 
(egyéb 
funkciók)

A funkció leírása a "Funkciógombok" c. fejezetben található, a 238. oldalon.

Macro 
(makró)

A funkció leírása a "Makrók" c. fejezetben található, a 246. oldalon.

Button style 
(gombstílus)

Kiválasztható a kívánt gombtípus: kerek, szögletes vagy láthatatlan.

Background 
(háttér)

Megadható az objektum hátterének színe.

Text 
(szöveg)

Legfeljebb 5 sor szöveg adható meg. A szöveg pozícionálása beállítható. A betűméret 
megőrződik akkor is, ha változik az érintőgomb mérete.

Symbol 
(ikon)

Az érintőgomb ikonnal jelölhető. Az ikon pozícionálása beállítható. Ha aktiválja a Stretch 
(nyújtás) opciót a [Symbol] fülön, az ikon a teljes érintőgombot kitölti.

Paraméter Leírás
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Message (üzenet) Üzenetkönyvtárból szövegeket megjelenítő objektum.

[General] (általános) fül

11552AEN

Paraméter Leírás

Analog signal 
(analóg jel)

Analóg jel, azt vezérli, hogy melyik szöveg jelenjen meg a kiválasztott 
üzenetkönyvtárból.

Library (könyvtár) Kiválasztható a kívánt üzenetkönyvtár száma. Ez a [Functions] / [Message library] 
(üzenetkönyvtár) pont alatt definiálható.

Positions (pozíciók) A szöveg megjelenítésekor használt karakterszám; 0 = a hossz automatikus 
beállítása.

Alignment 
(igazítás)

Meghatározható, hogy a szöveg balra, középre vagy jobbra igazított legyen.

Border style 
(szegélystílus)

Kiválasztható, hogy kapjon-e keretet a szöveg.

Text (szöveg) Megadható a szöveg színe.

Background 
(háttér)

Megadható az objektum hátterének színe.

MEGJEGYZÉS
Ha a funkciót indexelt üzenetkönyvtárhoz használjuk, a pozíciók száma nem lehet 0,
különben nem működik az automatikus hosszillesztés.
Közelebbi információ az "Üzenetkönyvtár" c. fejezetben található, a 199. oldalon.
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[Access] (hozzáférés) fül
Az [Access] (hozzáférés) fülön beállítható a kívánt állítási tartomány. Üzemi
üzemmódban max. 64 szöveget tartalmazó tartomány állítható. Adja meg a tartomány
első és utolsó szövegének számát.

További fülek
Az [Appearance], az [Access], a [Font] és a [Dynamics] fül funkcióit az "Általános
paraméterek" c. fejezet tárgyalja a 135. oldalon.

Analog numeric 
table (analóg 
numerikus 
táblázat)

Olyan objektum, amellyel analóg numerikus objektumok táblázata hozható létre.

[General] (általános) fül

11553AEN

Paraméter Leírás

Analog signal 
(analóg jel)

A táblázatban megjelenő első jel. Csak 16 bites regiszterek támogatottak.

Columns 
(oszlopok)

Meghatározható a táblázat oszlopainak száma.

Zero fill (kitöltés 
nullákkal)

Meghatározható, hogy az üres pozíciókon nulla jelenjen-e meg.

Rows (sorok) Meghatározható a táblázat sorainak száma.

Positions 
(pozíciók)

A megadott érték megjelenítésekor alkalmazott karakterek száma.

Decimals (tizedes 
jegyek)

A megadott érték megjelenítésekor alkalmazott tizedes jegyek száma.
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[Access] (hozzáférés) fül
Az [Access] fülön adható meg a táblázat iránya. A program a táblázat jeleit a megadott
iránynak megfelelően számítja ki.
További fülek
Az [Appearance], a [Font] és a [Dynamics] fül funkcióit az "Általános paraméterek"
c. fejezet tárgyalja a 135. oldalon.

Alignment 
(igazítás)

Meghatározható, hogy a beviteli mező jobbra vagy középre igazított legyen.

Table border style 
(táblázatszegély-
stílus)

Kiválasztható, hogy kapjon-e keretet a táblázat.

Item border style 
(elemszegély-
stílus)

Kiválasztható, hogy kapjon-e keretet minden egyes táblázatcella.

Text (szöveg) Megadható az objektum szövegének színe.

Background 
(háttér)

Megadható a táblázat hátterének színe.

Inner (belső) Megadható a táblázat belsejének színe.

Engineering units 
scaling (műszaki 
egységek 
skálázása)

Ezek a mezők a regiszterérték skálázására használhatók.
Lásd az "Általános paraméterek" c. fejezetet a 135. oldalon.

Paraméter Leírás

MEGJEGYZÉS
A minimális és a maximális érték csak akkor használatos, ha állítható objektumról van
szó.
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7.5.3 Grafikus blokkok kezelése

Nem vonatkozik a DOP11B-25, -30 és -50 készülékre.
Az állítható objektumok közötti átkapcsoláshoz a nyílgombokat nyomja meg. A kijelölt
objektumot villogó keret jelzi.

Állítható 
objektumok 
kiválasztása

Az állítható objektumok közötti átkapcsoláshoz a nyílgombokat nyomja meg.
Az objektumok kiválasztása a következő elv szerint történik:
A kurzorpozíció a kereszt alakú terület közepén van. A jobb nyílgomb megnyomására
az "A" területen található első objektum lesz kiválasztva (lásd az ábrát). Ha a rendszer
nem talál objektumot a jobbra eső keskeny sávban, akkor átvizsgálja az "a" területet.
A le nyíl megnyomására a rendszer a "B" és a "b" területen keres objektumot. A bal
nyílgomb megnyomásakor a keresés a "C" és a "c" területen folyik. A fel nyíl
megnyomása esetén a rendszer a "D" és a "d" területen keres objektumot.

Digitális 
objektumok

A digitális objektumok, szövegobjektumok, ikonobjektumok és kitöltött objektumok az
Enter billentyű megnyomására állapotot váltanak. Ha a növelés és a csökkentés
funkciót hozzárendeltük a funkciógombokhoz, az ezekhez a gombokhoz rendelt
objektum jele aktiválódik vagy törlődik.

Analóg 
objektumok

ASCII objektumok
Vigye a kurzort az objektum fölé, és nyomja meg az Enter billentyűt. Gépelje be a kívánt
szöveget, és az Enter billentyűvel zárja le a bevitelt.

Üzenetobjektumok
Vigye a kurzort az objektum fölé, és nyomja meg az Enter billentyűt. Ezt követően
megjelenik az összes rendelkezésre álló állapot listája. Válassza ki a kívánt állapotot,
és nyomja meg az Enter billentyűt. Ezután meghatározható az objektumhoz rendelt
analóg jel.

53964AXX

x = kurzorpozíció

c d
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B
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x
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Több kiválasztás objektumok
Vigye a kurzort az objektum fölé, és nyomja meg az Enter billentyűt. Ezt követően
megjelenik az összes rendelkezésre álló állapot listája. Válassza ki a kívánt állapotot,
és nyomja meg az Enter billentyűt. Ezután meghatározható az objektumhoz rendelt
analóg jel.

Numerikus objektumok
Numerikus objektum vezérléséhez adja meg az értéket és nyomja meg az Enter
billentyűt. Ha a megadott érték túl magas vagy túl alacsony, akkor az objektum
megengedett minimális ill. maximális értéke jelenik meg. Ezek az információk szintén
megjelennek, ha megnyomjuk az Enter billentyűt, amikor az objektum állítható.

Numerikus táblázatobjektumok
Ha a táblázatobjektum ki van jelölve, a táblázat első cellájának kiválasztásához nyomjuk
meg az Enter billentyűt. Ezután a kurzor a nyílgombok segítségével mozgatható a cellák
között. Változtassa meg a kijelölt cella értékét, és nyomja meg az Enter billentyűt.

Csúszkaobjektumok
Az objektum a nyílgombokkal vezérelhető, ha a kurzort az objektum fölé állítjuk és
megnyomjuk az Enter billentyűt. Ekkor a nyílgombokkal növelhető ill. csökkenthető az
érték. A művelet az Enter billentyűvel fejezhető be. Az érték az objektum beállításakor
a skálavonalaknál megadott értékkel nő ill. csökken. A művelet az Enter billentyűvel
fejezhető be.
Az objektum vezérelhető a növelés és a csökkentés funkcióval is. Ehhez azonban
a funkciógombok hozzárendelése szükséges. Lásd a "Funkciógombok" c. fejezetet a
238. oldalon.

Sávobjektumok
Sávobjektumoknál az adott érték minimum- és maximum-indikátora az Enter billentyű
megnyomásával módosítható (állítható vissza), ha a kurzor az objektum fölött áll.
Az érintőképernyős termináloknál a sávra mutatáskor a minimum- és maximum-
indikátorok visszaállítódnak.
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Trendobjektumok
A trendgörbékkel trendadatok jeleníthetők meg üzemi üzemmódban. Válassza ki a
kívánt trendobjektumot, és nyomja meg az Enter billentyűt. Ekkor egy párbeszédablak
jelenik meg. Válassza ki a megjelenítendő adatok dátumát és időtartományát.
A párbeszédablak alsó részén "trend history" (trendelőzmények) jelenik meg.
A valósidejű kijelzéshez az Enter billentyű megnyomásával térhetünk vissza.
A trendadatokat a rendszer fájlokba menti. A név a trendobjektum definiálásakor adható
meg.

További 
objektumok

Digital clock (digitális óra)
A digitális óra (valósidejű óra) az objektumot kiválasztva és a kívánt időt megadva
állítható be. A művelet befejezéséhez nyomjuk meg az Enter billentyűt.

Ugrás objektumok
Válassza ki a kívánt objektumot, és nyomja meg az Enter billentyűt.

10657AXX

MEGJEGYZÉS
Ha a kontroller óráját használjuk, és azt kívánjuk beállítani, a műveletet üzemi
üzemmódban kell elvégezni.
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7.5.4 Az érintőképernyő használata

Ez a rész csak a DOP11B-25, -30 és -50 modellekre vonatkozik.
Az érintőképernyős terminálok nem rendelkeznek integrált billentyűzettel. A teljes
vezérlés az érintőképernyőn át történik. Az érzékenység miatt mindig csak egy helyet
érintsen a képernyőn. Két egyidejű érintés esetén a két érintés közötti közbülső pont
kerül kiválasztásra.

Digitális 
objektumok

A digitális objektumok, szövegobjektumok, ikonobjektumok és kitöltött objektumok ujjal
való érintéskor állapotot váltanak.

Analóg 
objektumok

ASCII objektumok
Érintse meg az objektumot. Ekkor a képernyőn megjelenik egy alfanumerikus
billentyűzet. A gombok érintésével gépelje be a kívánt szöveget. A bevitel az Enter
billentyűvel fejezhető be.

Több kiválasztás objektumok
Érintse meg az objektumot. Ekkor egy választólista jelenik meg. A megfelelő pozíció
megérintésével válassza ki a kívánt objektumot.

Numerikus objektumok
Érintse meg az objektumot. Ekkor egy numerikus billentyűzet jelenik meg. A gombok
érintésével adja meg a kívánt értéket. A bevitel az Enter billentyűvel fejezhető be.

Numerikus táblázatobjektumok
Érintse meg a táblázatobjektum egy celláját. Ekkor megjelenik egy numerikus
billentyűzet. A gombok érintésével adja meg a kívánt értéket. A bevitel az Enter
billentyűvel fejezhető be.

Csúszkaobjektumok
Az objektum a gombok érintésével és húzásával vezérelhető.

MEGJEGYZÉS
Érintőképernyős termináloknál az objektumok NEM vezérelhetők szövegblokkban.
Ha nem állítható objektumot érintünk, akkor "Not maneuverable" üzenet jelenik meg.
Ha jelszóval védett objektumot érintünk, "Access denied" üzenet jelenik meg.
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Oszlopdiagram objektumok
A minimum- és maximumértékek visszaállításához érintse meg az oszlopot.

Trendobjektumok
A trendgörbékkel trendadatok jeleníthetők meg üzemi üzemmódban. Érintse meg az
objektumot. Ekkor a trend alatt megjelenik egy gombsor.

A valósidejű megjelenítéshez kattintson ismét az objektumra.

További 
objektumok

Digital clock (digitális óra)
Érintse meg az objektumot. Ekkor egy numerikus billentyűzet jelenik meg. A billentyűzet
érintésével adja meg a kívánt időt. A bevitel az Enter billentyűvel fejezhető be.

Ugrás objektumok
Ugrás végrehajtásához érintse meg ujjával az objektumot.

Kettős nyilak A trend elmozdítása vízszintesen egy ablaknyival

Egyszeres nyilak A trend elmozdítása vízszintesen egy fél ablaknyival

– Nagyítja a trendkijelzést

+ Kicsinyíti a trendkijelzést

^ Viszatér az alapbeállításhoz

10658AXX
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Alfanumerikus 
billentyűzet

Pl. ASCII objektum vezérlésekor megjelenik az alfanumerikus billentyűzet.

10659AXX

Gomb Leírás

A-Z Ezek a gombok használhatók a kívánt szöveg bevitelére.

ESC Ezzel elrejthetjük a billentyűzetet és visszatérhetünk az előző menübe.

Ä Törli az aktuális pozíciótól balra álló karaktert.

CLR Töröl minden bevitt karaktert.

DEL Törli azt a karaktert, amin a kurzor áll.

Nyugtázza az elvégzett beállítást és elrejti a billentyűzetet.

@ A @ jel bevitelére használható.

>> Jobbra mozdítja a kurzort.

<< Balra mozdítja a kurzort.

a-z Átvált kis- és nagybetűs írásmód között.

0-9 Átvált a betűk, a számok és a különleges karakterek között.

SPC A különleges karakterek választólistáját nyitja meg.

MAIL Az e-mail-címek listáját nyitja meg.
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Választólisták Az alfanumerikus billentyűzet és a numerikus billentyűzet mellett választólisták is
megjeleníthetők.
A választólistákban a nyilak használhatók a lista legfelső ill. legalsó bejegyzésének
megjelenítésére. A lista kijelölés nélküli elrejtéséhez nyomjuk meg a [CANCEL] gombot.

7.6 Szöveg alapú megjelenítés és vezérlés
Szövegblokkokat csak nyomtatáshoz és jelentésekhez használnak. A DOP11B-20
készüléken kívül (amely képes megjeleníteni szövegblokkokat) a DOP11B sorozat
kezelőtermináljai nem képesek ezeket megjeleníteni.
A szöveg ábrázolása különféle nyomtatott jelentések és e-mailek létrehozására szolgál.
Ez lehet napi jelentés, állapotjelentés stb.
A jelentések szövegblokkokból állnak, amelyek statikus és dinamikus szöveget is
tartalmazhatnak. A jelentések felépítésének leírása a "Jelentések nyomtatása" c.
fejezetben található (225. oldal).
Ez a fejezet a szöveges objektumokat mutatja be.

10660AXX

MEGJEGYZÉS
Unicode használata esetén a szöveg alapú nyomtatás nem támogatott.
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7.6.1 Általános paraméterek
Műszaki egységek skálázása

Az offset (eltolás) és a gain (erősítés) paraméter segítségével a következő képletnek
megfelelően skálázható a regiszterérték a kijelzőértékre.
kijelzőérték = offset + gain × regiszterérték

Ha az objektum egy értékét a terminálról üzemi üzemmódban megváltoztatjuk, akkor a
kijelzőérték skálázása a következő képletnek megfelelően történik:
regiszterérték = (kijelzőérték – offset) / gain

A skálázás sem a definiált maximum- és minimumértékekre, sem a tizedes helyek
számára nincs hatással.

Műszaki egységek számítása

Az [offset/gain calculation] (eltolás/erősítés számítása) funkció segédeszközként
szolgál az offset és a gain paraméter számításához. Adja meg az objektum offset és
gain paraméterének értékét a [General] fülön, és kattintson a [Calculation] gombra.
Ekkor a következő párbeszédablak jelenik meg.

Itt adja meg a kontroller- és a terminálérték tartományát. A funkció meghatározza az
offset és a gain paraméter helyes értékét.

MEGJEGYZÉS
A növelés és a csökkentés funkció az állítható objektum regiszterértékére hat, de a
kijelzőértékre nem.

10591AEN
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Access 
(hozzáférés)

Az [Access] (hozzáférés) fülön meghatározható, hogy az objektum állítható legyen-e.
Ezt követően adja meg a minimális és maximális értéket. Ezen túlmenően kiválasztható
az objektum biztonsági szintje. Biztonsági szintek a [Functions] / [Passwords]
(jelszavak) pont alatt definiálhatók. Lásd a "Jelszavak" c. fejezetet (222. oldal).

Message (üzenet) A [Message] pont alatti párbeszédablak a következőképpen néz ki.

Adja meg a tartomány első és utolsó szövegének [Input range] (állítási tartomány)
paraméterét. Üzemi üzemmódban max. 64 szöveget tartalmazó tartomány állítható.

11526AEN

11555AEN
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7.6.2 Szövegobjektumok
Dinamikus szövegobjektumok

Ikon Objektum Leírás

Analog numeric 
(analóg numerikus) Az értéket szám formájában jeleníti meg.

Digital clock 
(digitális óra) A dátum és az időpont beállítása.

Digital text 
(digitális szöveg) A digitális jel állapotától függően átvált 2 szöveg között.

Multiple selection 
(több kiválasztás)

Egy 8 állapotú adatregiszterhez kapcsolható. Minden állapothoz 
hozzárendelhető egy max. 30 karakter hosszúságú szöveg.

Jump (ugrás) Ugrás másik blokkra.

Bar diagram 
(oszlopdiagram) Az értékeket oszlopdiagram formájában jeleníti meg.

ASCII ASCII karaktersorokat vezérel.

Message (üzenet) Üzenetkönyvtárból szöveget megjelenítő objektum.
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7.6.3 Szövegblokkok kezelése

A szövegblokk statikus és dinamikus objektumokat tartalmazó szövegsorokból áll.
A dinamikus objektumok a hozzájuk rendelt jelek aktuális állapotát jelenítik meg.
Bizonyos dinamikus objektumok állíthatók. Állapotuk üzemi üzemmódban módosítható.
Az állítható objektumok módosításához használja a nyílgombokat és vigye a kurzort a
kívánt objektum fölé. A szövegblokkok függőlegesen görgethetők, azonban
vízszintesen nem.

Digitális 
objektumok

A digitális objektumok a kívánt objektum kiválasztása révén kezelhetők. Ezt követően
az objektum állapotának módosításához meg kell nyomni az Enter billentyűt.

Analóg 
objektumok

Analóg objektumok és dátum- / időobjektumok
Ezen objektumok kezeléséhez állítsa a kurzort a kívánt objektum fölé. Ezt követően adja
meg az új értéket. A művelet az Enter billentyűvel fejezhető be. A módosítások az Enter
billentyű megnyomása előtt elvethetők. Ehhez a [Å] vagy [Ç] gombbal hagyja el a mezőt.
Így megőrződik az eredeti érték.

Szövegobjektumok
Szövegobjektum kezeléséhez válassza ki az objektumot, és nyomja meg az Enter
billentyűt. Ekkor megjelenik egy beviteli mező. Attól függően, hogy az objektum hol
helyezkedik el a képernyőn, a beviteli mező vagy az első vagy az utolsó sorban jelenik
meg. Ha a szöveg túllépi a képernyő szélességét, akkor a beviteli mezőt a program
görgeti. A bevitel lezárásához nyomja meg az Enter billentyűt.

Üzenetobjektumok
Üzenetobjektum kezeléséhez a nyílgombokkal állítsa a kurzort a kívánt objektumra, és
nyomja meg az Enter billentyűt. Ezt követően a képernyőn megjelenik az összes
rendelkezésre álló állapot listája. Válassza ki a kívánt állapotot, és nyomja meg az Enter
billentyűt. Ezután módosítható az objektumhoz rendelt analóg jel.

MEGJEGYZÉS
A szövegblokkokban lévő objektumok érintőképernyős terminálok esetében nem
vezérelhetők.

00

I



7Programozás
Projektek átvitele

Rendszerkézikönyv – DOP11B kezelőterminálok 185

Több kiválasztás objektumok
Több kiválasztás objektum kezeléséhez a nyílgombokkal állítsa a kurzort a kívánt
objektumra, és nyomja meg az Enter billentyűt. Ezt követően a képernyőn megjelenik
az összes rendelkezésre álló állapot listája. Válassza ki a kívánt állapotot, és nyomja
meg az Enter billentyűt. Ezután módosítható az objektumhoz rendelt analóg jel.

Ugrás objektumok
Válassza ki a kívánt objektumot, és nyomja meg az Enter billentyűt.

Sávobjektumok
A minimális és a maximális érték indikátora a sávobjektum aktuális értékére állítható.
Ehhez jelölje ki az objektumot és nyomja meg az Enter billentyűt.

7.7 Projektek átvitele
Ahhoz, hogy egy projekt a kezelőterminálon használható legyen, át kell vinni a PC-ről a
kezelőterminálra.
A konfigurációs szoftvert tartalmazó PC-t csatlakoztassa PCS11B kábellel (lásd
32. oldal) vagy Etherneten át (lásd 37. oldal) a kezelőterminálra.

7.7.1 A terminál beállítása

A terminál beállítására normál esetben nincs szükség. A projekt átvitele a HMI-Builder
programból vezérelhető. Szükség esetén a terminál átviteli paraméterei konfigurációs
üzemmódban a [Setup] / [Port parameters] / [HMI-Builder] pont alatt állíthatók be.

MEGJEGYZÉS
A HMI-Builder és a terminál kommunikációs beállításainak egyezniük kell.
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7.7.2 Átviteli tulajdonságok

Az átvitel a HMI-Builder programból vezérelhető. A HMI-Builder programban a
[Transfer] / [Project] pont alatt van lehetőség az átviteli beállítások elvégzésére.

11247AEN

Paraméter Leírás

Percent complete (százalék 
kész)

Az átvitel során jelzi, hogy a projekt hány százalékának átvitele történt már meg.

Byte count (bájtszámláló, kB) Az átvitel során jelzi, hogy hány kB átvitele történt már meg.

Time elapsed (eltelt idő) A küldés, fogadás vagy ellenőrzés funkció megkezdése óta eltelt időt jelzi ki.

Status (állapot) Az átvitel állapotát és a projekt pillanatnyilag átvitel alatt álló részét jelzi ki, pl. tulajdonságok, egyes 
blokkok, riasztáscsoportok, egyes ikonok és funkciógombok.

Info (információ) A terminálra átvinni kívánt meghatározott vezérlőprogramot jelzi ki.

Retries (ismételt kísérletek) Átviteli problémák esetén a HMI-Builder több kísérletet hajt végre a művelet megszakítása előtt.

Terminal version 
(terminálverzió)

Miután létrejött a kapcsolat a terminállal, itt megjelenik az aktuális termináltípus és a rendszerprogram 
verziószáma.

Test project on send (projekt 
ellenőrzése küldéskor)

Ezzel az opcióval a rendszer a projektet az átvitel előtt automatikusan teszteli.

Automatic terminal 
RUN/TRANSFER switching 
(automatikus RUN/ 
TRANSFER 
terminálátkapcsolás)

Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a terminál automatikusan kapcsol átviteli üzemmódba. 
Az átvitelt követően visszatér az előző állapotába.

Check terminal version 
(terminálverzió ellenőrzése)

Ezzel az opcióval a terminál rendszerprogramjának verziója hasonlítható össze a HMI-Builder 
beállított projektverziójával.

Send complete project (teljes 
projekt küldése)

Meghatározható, hogy a program a teljes projektet elküldje-e.
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Partial send options 
(részleges küldés opciói)

Block

None (nincs) Egyetlen blokk sem kerül átvitelre a terminálra.

All (mind) Minden blokk átvitelre kerül a terminálra.

From To (első utolsó) Megadható a terminálra átvitelre kerülő blokksorozat.

Alarms (riasztások) Meghatározható, hogy a riasztások átvitele a terminálra megtörténjen-e.

Data logger 
(adatnaplózó)

Meghatározható, hogy az adatprotokollok átvitele a terminálra megtörténjen-e.

Symbols (ikonok) Meghatározható, hogy az ikonok átvitele a terminálra megtörténjen-e.

Time channels 
(időcsatornák)

Meghatározható, hogy az időcsatornák átvitele a terminálra megtörténjen-e.

LEDs (LED-ek) Meghatározható, hogy a LED-ek átvitele a terminálra megtörténjen-e.

Macros (makrók) Meghatározható, hogy a makrók átvitele a terminálra megtörténjen-e.

Fonts (betűtípusok) Meghatározható, hogy a betűtípusok átvitele a terminálra megtörténjen-e.

Message library 
(üzenetkönyvtár)

Meghatározható, hogy az üzenetkönyvtár átvitele a terminálra megtörténjen-e.

Setup (beállítás) Meghatározható, hogy a konfigurációk átvitele a terminálra megtörténjen-e 
(a Properties (tulajdonságok) alatt).

Function keys 
(funkciógombok)

Meghatározható, hogy a funkciógombok átvitele a terminálra megtörténjen-e.

Passwords 
(jelszavak)

Meghatározható, hogy a jelszavak átvitele a terminálra megtörténjen-e.

Data exchange 
(adatcsere)

Meghatározható, hogy az adatcsere átvitele a terminálra megtörténjen-e.

Delete (törlés) Trend data 
(trendadatok)

Ennek az opciónak a kiválasztása esetén a terminálon tárolt minden 
trendadat törlődik.

Recipe data 
(receptadatok)

Ennek az opciónak a kiválasztása esetén a terminálon tárolt minden 
receptadat törlődik.

Download driver 
(vezérlőprogram letöltése)

No (ne) Akkor válassza ki ezt az opciót, ha soha nem kíván vezérlőprogramot 
letölteni.

Always (mindig) Akkor válassza ki ezt az opciót, ha mindig le kívánja tölteni a 
vezérlőprogramokat.

Automatic 
(automatikus)

Akkor válassza ki ezt az opciót, ha azt kívánja, hogy a vezérlőprogram átvitele 
a terminálra automatikus legyen, amennyiben a terminálon és az aktuális 
projektben lévő vezérlőprogram nem egyezik meg vagy nem azonos verziójú.

Set terminal clock 
(terminálóra beállítása)

Akkor válassza ki ezt az opciót, ha a PC időbeállítását át kívánja vinni a terminálra.

Force file delete in terminal 
(kényszerített fájltörlés a 
terminálon)

Akkor válassza ki ezt az opciót, ha a kezelőterminálon tárolt minden fájlt törölni kíván majd új fájllal 
kíván felülírni (azaz teljes új fájlstruktúrát kíván).

Send (küldés) Erre a gombra kattintva a meghatározott beállításokkal elküldi a projektet a terminálra.

Receive (fogadás) Erre a gombra kattintva betölti a terminálon lévő projektet.
Ezáltal felülíródik az aktuális projekt a HMI-Builder programban.
A HMI-Builder programban kell lennie egy aktív projektnek ahhoz, hogy a terminálról le lehessen 
tölteni a projektet.

Stop (leállítás) Erre a gombra kattintva a folyamatban lévő átvitel megszakítható.

Settings (beállítások) Konfigurálja az átviteli paramétereket. Meg kell egyezniük a terminálon lévő értékekkel.

Paraméter Leírás
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A kommunikációs paraméterek a [Transfer] / [Communication properties]
(kommunikációs tulajdonságok) pont alatt vagy a [Project transfer] párbeszédablak
[Settings] gombjára kattintva hívhatók be.

Beállítások a kommunikációs paraméterek párbeszédablakban

11490AEN

Paraméter Leírás

Use TCP/IP transfer 
(TCP/IP átvitel 
használata)

Meghatározható, hogy a projekt átvitele TCP/IP protokollal történjen-e.
Lásd a "TCP/IP átvitel" c. fejezetet a 189. oldalon.

Use serial transfer 
(soros átvitel használata)

Meghatározható, hogy a projekt átvitele soros protokollal történjen-e.
Lásd a "Soros átvitel" c. fejezetet a 190. oldalon.

Use modem transfer 
(modemes átvitel 
használata)

Meghatározható, hogy a projekt átvitele modemmel történjen-e.
Lásd a "Modemes átvitel" c. fejezetet a 192. oldalon.

Port Itt kiválasztható a PC kommunikációs portja.

Baud rate (adatátviteli 
sebesség)

Meghatározható az átviteli sebesség (bps).

Timeout (időtúllépés, ms) Itt ezredmásodpercben megadható a 2 átviteli kísérlet közötti idő.

Retries (kísérletek száma) Megadható, hogy hány átviteli kísérletet követően szakadjon meg a művelet.

Speed set manually 
(kézi sebességbeállítás)

Csak régebbi terminálverzióknál használatos, modemes kommunikáció 
esetén.
Az átviteli sebességet a terminálon és a HMI-Builder programban kézzel 
azonos értékre kell állítani.
A terminált kézzel átviteli üzemmódba kell állítani.

Parity (paritás) Itt a paritásellenőrzés típusa választható ki.

Data bits (adatbitek) Az átvitel adatbitjeinek száma. Értéke 8 legyen.

Stopbits (stopbitek) Itt kiválasztható az átvitel stopbitjeinek száma.
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7.7.3 TCP/IP átvitel

TCP/IP átvitelhez válassza ki a [Transfer] / [Communication properties] (kommunikációs
tulajdonságok) pont alatt a [Use TCP/IP transfer] (TCP/IP átvitel használat) opciót. Ha
a [Project transfer] (projektátvitel) párbeszédablakban a [Send] (küldés) gombra
kattintunk, a következő ablak jelenik meg:

MEGJEGYZÉS
Ha a projektátvitel alatt más Windows-alkalmazást is futtatunk, kommunikációs hiba
léphet fel. E hibaforrás kizárása érdekében zárjon be minden egyéb programot.
Blokkok átvitelekor a meglévő ikon-hozzárendeléseket a rendszer szintén figyelembe
veszi.

11566AEN

Paraméter Leírás

Host address (gazda 
címe)

Itt adható meg a célterminál IP-címe.

Terminal control port 
(terminálvezérlő port)

A RUN/Transfer váltás TCP/IP-portszámát tartalmazza. Normál esetben ezt 
az értéket nem kell módosítani. Az alapbeállítás 6001.

Transfer port (átviteli port) Az átvitel (projektátviteli szerver) TCP/IP-portszámát tartalmazza. Normál 
esetben ezt az értéket nem kell módosítani. Az alapbeállítás 6000.

User ID (felhasználónév) Adja meg a RUN/Transfer váltás ellenőrzésekor használandó 
felhasználónevet. A rendszer nem használja, ha a terminál már átviteli 
üzemmódban van.

Password (jelszó) Adja meg a RUN/Transfer váltás ellenőrzésekor használandó jelszót. 
A rendszer nem használja, ha a terminál már átviteli üzemmódban van. 
Ennek csak akkor van jelentősége, ha [Setup] / [Network] / [Services] / 
[Terminal controller] (beállítás / hálózat / szolgáltatások / terminálkontroller) 
pont alatt aktiválva van a jogosultság vizsgálata, és a [Setup] / [Network] / 
[Accounts] (beállítás / hálózat / fiókok) pont alatt definiálták a felhasználókat.

Save password in project 
(jelszó mentése a 
projektben)

A jelszó és a felhasználónév mentéséhez aktiválja ezt a jelölőnégyzetet. Így e 
két adatot nem kell többé begépelni.
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7.7.4 Soros átvitel

Soros átvitelhez válassza ki a [Transfer] / [Communication properties] (kommunikációs
tulajdonságok) pont alatt a [Use serial transfer] (soros átvitel használat) opciót. Ha a
[Project transfer] (projektátvitel) párbeszédablakban a [Send] (küldés) gombra
kattintunk, megtörténik a projekt átvitele a terminálra.

7.7.5 Projektek frissítése külső memóriakártyával

A projekt Compact Flash memóriakártyára vagy USB meghajtóra másolásához
válassza ki a HMI-Builder [Transfer] / [Export project transfer file] pontját.

Ajánlott USB 
memória a 
DOP11B-hez

Technikusaink megvizsgáltak különböző USB tárolóeszközöket. Az alább felsorolt
tárolóeszközöket ajánljuk a DOP11B kezelőterminállal történő használatra:

Ajánlásunk kizárólag a feltüntetett típusokra és méretekre vonatkozik.

Load project from 
memory card 
(projekt betöltése 
memóriakártyáról)

A projektet a "BACKUP/PROJECTS" könyvtárba mentse a külső memóriakártyán.
A fájlstruktúra a kártyának a kezelőterminálon történő formázásakor automatikusan
létrejön. Amennyiben nem áll rendelkezésre kezelőterminál, akkor a könyvtárszer-
kezetet kézzel kell létrehozni.

MEGJEGYZÉS
• Az USB meghajtónak támogatnia kell az USB Storage Class driver szabványt. Ha

gyártóspecifikus USB vezérlőprogram szükséges, akkor a meghajtó a DOP11B
készüléken nem üzemeltethető.

• Az USB memóriát FAT vagy FAT 32 formázással kell ellátni.
• A Compact Flash memóriakártyákat csak a DOP11B-50 támogatja.

Az USB memória márkája és típusa Méret

Scandisk Cruzer Micro USB 2.0 1 GB flash memória

Corsair Flash Readout USB 2.0 1 GB

Kingston Datatraveler II, Pocket Memory, USB 2.0 1 GB

Pendrive, USB 2.0 256 MB

Verbatim Store-N-Go, Hi-speed, USB 1 GB

Scandisk Cruzer Mini, USB 2.0 1 GB flash memória

Beijer Electronics, USB 256 MB

11608AXX
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A projekt 
automatikus 
betöltése 
felismeréskor

A projektfájlokat a külső memóriakártya gyökérkönyvtárába mentse. A gyökér-
könyvtárban csak egy projekt lehet, különben nem működik az automatikus
projektfelismerés és a projekt automatikus betöltése. A kezelőterminálra történő
projektátvitel beállításai a [Setup] / [Terminal options] pont alatt végezhetők el.

Memory card 
settings 
(memóriakártya-
beállítások)

11604AEN

Beállítás Leírás

Ask confirm question before load 
(megerősítő kérdés betöltés előtt)

Itt határozható meg, hogy a projekt betöltésekor megjelenjen-e 
megerősítő kérdés a kezelőterminálon.

If project on memory card is older 
(ha a memóriakártyán lévő projekt 
régebbi)

A megerősítő kérdés akkor jelenik meg, ha a projekt régebbi, 
mint a már a kezelőterminálon lévő projekt.

Always (mindig) A megerősítő kérdés mindig megjelenik, ha a rendszer projektet 
talál a külső memóriakártyán.

Never (soha) A külső memóriakártyán lévő projekt automatikusan, 
visszakérdezés nélkül átvitelre kerül a kezelőterminálra.
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7.7.6 Modemes átvitel

Modemes átvitelhez válassza ki a [Transfer] / [Communication properties] (kommuni-
kációs tulajdonságok) pont alatt a [Use modem transfer] (modemes átvitel használata)
opciót. Ha a [Project transfer] (projektátvitel) párbeszédablakban a [Send] (küldés)
gombra kattintunk, megtörténik a projekt átvitele a terminálra.

Modem-
beállítások

A kezelőterminálra csatlakoztatott modemen a következőket kell beállítani:
AT &F &D0 &K0 &C1 E0 Q0 V1 S0=1 &W

A PC-re csatlakoztatott modemen a következőket kell beállítani:
AT &F &D0 &K0 &C1 E0 Q0 V1 S0=1 &W

A modemparancsok magyarázata az alábbi táblázatban található.

Parancs Leírás

AT Jelbemenetről értesíti a modemet.
Az AT minden parancs előtt megjelenik.

&F Visszaállítja a modemet a gyári beállításokra.

&E0 Kikapcsolja a visszajelzést.

Q1 Elnyomja a visszatérő üzeneteket.

&D0 A modem figyelmen kívül hagyja a DTR jelet.

&K0 Nincs adatfolyam-vezérlés.

&W Elmenti a beállításokat.

MEGJEGYZÉS
A modemet "autoanswer"-re kell állítani, hogy lehetséges legyen az átvitel.
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Kommunikációs 
beállítások

1. Konfigurálja a modemet.
2. Végezze el a kommunikációs beállításokat a HMI-Builder program [Transfer] /

[Communication properties] (kommunikációs tulajdonságok) pontja alatt. Válassza ki
a [Use modem transfer] (modemes átvitel használata) pontot.

3. Határozza meg a portot és állítsa be a [Baudrate] (adatátviteli sebesség), [Parity]
(paritás) és [Stopbits] (stopbitek) paramétereket.

4. A kapcsolat létrehozására használja a [DOP Tools] / [DOP Modem Connect]
programot.

5. Ezt követően hívja meg a HMI-Builder program [Transfer] menüpontját.

6. Válassza ki az [Automatic terminal RUN/TRANSFER switching] (automatikus
RUN/Transfer átkapcsolás) pontot és kattintson a [Send] (küldés) gombra.

11567AEN

11247AEN
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7.7.7 Átvitel GSM modem segítségével

A GSM modem segítségével történő átvitel különleges eljárást tesz szükségessé.
A kezelőterminált kézzel kell átviteli és üzemi üzemmódba állítani.
Válassza ki az Information Designerben a modemes átvitel kommunikációs
tulajdonságait (lásd a leírást az előző részben).
A kezelőterminál hátoldalán található üzemmódkapcsolókat 1000-re állítva hívja be a
Service menüt a kezelőterminálon. Az üzemmódkapcsolókról a kezelőterminál
telepítési és hardverkézikönyvében található információ.

A Service menüben válassza ki az "Enter Transfer Mode" (belépés átviteli módba)
opciót. Kapcsolja ki a kezelőterminált, állítsa az üzemmódkapcsolókat 0000-ra és
kapcsolja ismét be a kezelőterminált. A kezelőterminál ekkor átviteli üzemmódban indul.
Az Information Designer projektátviteli párbeszédablakában a Send (küldés) gombra
kattintva vigye át a projektet a kezelőterminálra.
A kezelőterminálon lévő üzemmódkapcsolók "1000" állásba állításával hívja be ismét a
szervizmenüt.
A Service menüben válassza ki az "Enter Run Mode" (belépés futtatási módba) opciót.
Kapcsolja ki a kezelőterminált, állítsa az üzemmódkapcsolókat "0000"-ra és kapcsolja
ismét be a kezelőterminált. A kezelőterminál ekkor üzemi üzemmódban indul.
A kezelőterminál ekkor a letöltött projektet hajtja végre.

MEGJEGYZÉS
A Service menü akkor is megjelenik (az üzemmódkapcsolók átállítása nélkül), ha üres
kezelőterminált kapcsolnak be.
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7.8 Indexcímzés
Indexcímzés nélkül az objektum mindig ugyanahhoz a regiszterhez (IPOS változó vagy
paraméterszám) van rendelve. Ezáltal csak ennek a regiszternek az értéke jeleníthető
meg az objektumban.
Az indexcímzéssel azonban üzemi üzemmódban kiválasztható, hogy az objektum
melyik regiszterből olvassa a kijelzőértéket. E célból az indexregiszter értéke a
hozzáadható az objektumban analóg jelet megjelenítő regiszter címéhez. Általánosan
érvényes a következő:

kijelzőérték = az (objektumcím + indexregiszter tartalma) regiszter tartalma

Ha az indexregiszter tartalma 2 és az objektumban megadott regiszter címe 100, akkor
az objektumban megjelenített érték lehívása a 102. regiszterből történik. Ha az
indexregiszter értéke 3-ra változik, akkor az objektum értékének lehívása ehelyett a
103. regiszterből történik.
Az indexregiszter az egyes projektekben definiálható. Ez a beállítás a [Setup] / [Index
register] pont alatt végezhető el. Minden projektben max. 8 indexregiszter használható.
Minden indexregiszter több objektumhoz használható.
A projektben alkalmazott objektumokban megadható, hogy használunk-e indexcímzést
és hogy melyik regiszter szolgál indexregiszterként. Ehhez az objektum
párbeszédablakában a megadott analóg jeltől jobbra ki kell választani az I1 … I8-at.

11569AEN
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A következőkben 3 motort egy blokkból kell ellenőrizni. A motorok előírt nyomaték- és
sebességértékeit 6 különböző regiszter tárolja. Az egyik blokkban ki kell választani a
motorok egyikét. Ekkor a kiválasztott motor aktuális nyomatéka és sebessége jelenik
meg a blokkban. Másik motor kiválasztása esetén az előző adatok helyett a másik motor
aktuális nyomatékának és sebességének kell megjelennie. Ez az indexcímzéssel
érhető el.

A D0 regiszter a [Setup] / [Index registers] pont alatt definiálható, mint [Index register 1]
(1. indexregiszter). A regiszter értékének kell vezérelnie, hogy melyik motor nyomaték-
és sebességértéke jelenjen meg.

1. motor 2. motor 3. motor

Nyomaték a D101 regiszterben
Sebesség a D201 regiszterben

Nyomaték a D102 regiszterben
Sebesség a D202 regiszterben

Nyomaték a D103 regiszterben
Sebesség a D203 regiszterben

11570AEN
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Ha a D0 értéke 1, akkor az 1. motor nyomatékát és sebességét kell kijelezni. Ha az érték
2 ill. 3, akkor a 2. ill. 3. motor paramétereit kell kijelezni. A D0 regiszter értékét egy több
kiválasztás objektum vezérli, amelyben az 1. motor, a 2. motor és a 3. motor szövegei
jelennek meg. Ezt a 3 opciót ezen túlmenően állítható módon hozzuk létre.

A nyomaték és a sebesség két numerikus objektum formájában jelenik meg.
A nyomaték objektumában "D100"-at adunk meg analóg jelként és "I1"-et index-
regiszterként.

11571AEN

11569AEN
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A sebesség objektumában D200-at adunk meg analóg jelként és I1-et index-
regiszterként. Az állítható több kiválasztás objektum lehetővé teszi, hogy üzemi
üzemmódban behívható legyen az 1. motor, a 2. motor és a 3. motor opció.
A kiválasztástól függően 1, 2 ill. 3 lesz a D0 regiszter értéke. A D0 regiszter értéke
hozzáadódik a nyomatékot és a sebességet megjelenítő objektumok címéhez. Így azok
a D101, D102 vagy D103, illetve a D201, D202 vagy D203 regiszter értékeit jelenítik
meg.

10452AXX

[1] több kiválasztás objektumok – D0 analóg jel
[2] numerikus objektum – D100 analóg jel, D0 indexregiszter
[3] numerikus objektum – D200 analóg jel, D0 indexregiszter

MEGJEGYZÉS
Az indexregiszter mellett más suffix is megadható. A rendszer az indexregisztert
32 bites regiszterek használata esetén nem számolja duplán.
Ha a terminál BDTP hálózatra csatlakozik, akkor azonos indexregisztert kell megadni
a szerveren és a kliensen, mivel az indexelés a szerver illesztőprogramjában történik.
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8 Készülékfunkciók
8.1 Message library (üzenetkönyvtár)

A [Message library] (üzenetkönyvtár) funkcióval létrehozható egy táblázat, ahol a 0 és
65535 közötti értékekhez szövegek rendelhetők. A [Message library] (üzenetkönyvtár)
funkció egyebek mellett arra használható, hogy megjelenítsük egy szekvenciális
vezérlés minden szekvencialépését. Másik alkalmazási terület a hibakódok
megjelenítése. Egy analóg jel hibakódokat hoz létre, amelyekhez egy szövegblokk
szövegei vannak rendelve. Ez a funkció használható arra is, hogy analóg jelekhez a
kiválasztott szövegekhez igazodó specifikus értékeket rendeljünk.
Az üzenetkönyvtár egy vagy több szövegtáblázatból áll, amelyek egyenként max.
512 szöveges karaktersort tartalmazhatnak. A szöveges karaktersor max. 40 karakter
terjedelmű lehet. Ez a funkció a [Functions] / [Message library] (üzenetkönyvtár) pont
alatt aktiválható.

Az üzenetkönyvtár úgy szerkeszthető, hogy kijelöljük a könyvtárat, majd az [Edit]
(szerkesztés) gombra kattintunk. Egyidejűleg több szerkesztőablak is megjeleníthető.

Példa
E funkció magyarázatára következzen egy egyszerű példa. Szekvenciális
vezérlésünkben minden szekvencialépést egy szöveg jelenít meg.

Paraméter Leírás

Library (könyvtár) Határozza meg az üzenetkönyvtár számát.

Name (név) Határozza meg az üzenetkönyvtár nevét.

Paraméter Leírás

Text no. (szöveg 
száma)

Itt a szöveg száma adható meg (0 - 65535).

Text (szöveg) Tetszőleges szöveg, amit a rendszer akkor hív meg, ha az 
aktuális jel értéke a szöveg számának felel meg.

54131AXX

[1] A tárgy ráhelyezése a futószalagra.

[2] Az X munkadarab szerelése

[3] Az Y munkadarab szerelése

[4] A tárgy eltávolítása a futószalagról

D0=0

D0=1

D0=2

D0=3

[1]

[2]

[3]

[4]
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Kezdje egy "Maskin2" nevű üzenetkönyvtár létrehozásával.
1. Válassza ki a [Functions] / [Message library] (üzenetkönyvtár) menüpontot.
2. Rendeljen a könyvtárhoz egy számot (ebben az esetben "2") és egy nevet

("Maskin2").
3. Kattintson az [Add] (hozzáadás) gombra.

Ezzel létrehozott egy "Maskin2" nevű üzenetkönyvtárat. Ezt követően definiálni kell
a könyvtár különböző szövegeit.

4. Jelölje ki a könyvtárat és kattintson az [Edit] (szerkesztés) gombra.
Ebben a párbeszédablakban kell definiálni a szöveget és annak számát. A Text no.
az üzenetobjektumhoz rendelt analóg jelnek az értéke. A Text (szöveg) pont alatt az
üzenetobjektumban megjelenő szöveg található.
Az üzenetkönyvtár elkészítése után az alkalmazásban létre kell hozni egy
üzenetobjektumot. Az üzenetkönyvtár létrehozható szövegblokkban és grafikus
blokkban is.

5. Ehhez válassza ki a [Message] (üzenet) objektumot az eszközkészletből. Vigye az
egérmutatót oda, ahová az objektumot el kívánja helyezni, és kattintson az egér
gombjával.

6. Határozza meg a szöveg megjelenítését vezérlő analóg jelet.
7. A [Library] (könyvtár) mezőben kiválasztható az üzenetkönyvtár, ahonnan program

a szövegeket behívja.
8. Válassza ki, hogy állítható legyen-e az objektum, és hogy mely szövegek között

legyen lehetséges a váltás kezeléskor.
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8.2 Alarm handling (riasztáskezelés)
Ez a fejezet a riasztáskezelést írja le. Olyan üzemállapotokra hívja fel a kezelő
figyelmét, amelyek azonnali reagálást követelnek. A riasztások fontosságuk szerint
csoportokra oszthatók. A riasztássorok a riasztáskezelésben lévő dinamikus adatokat
és szövegeket jeleníthetnek meg. Az Alarm banner objektum tetszőleges
alkalmazásblokkban hívhatja fel a figyelmet a riasztásra.

8.2.1 Alarm groups (riasztáscsoportok)

A kezelőterminálon a riasztások különböző csoportokra oszthatók, pl. a mindenkori
fontosságuk jelzésére. A választott betűméret szerint max. 16 csoport hozható létre.
Minden csoporthoz különböző színjelölés rendelhető hozzá. A riasztásblokkban a
riasztások csoportonként osztályozhatók. Riasztáscsoportok definiálása nem kötelező.

Riasztáscsoporto
k definiálása

Riasztáscsoportok a Project Manager-ben az [Alarms] könyvtárban az [Alarm groups]
(riasztáscsoportok) pont alatt definiálhatók. A következő párbeszédablakban a
riasztáscsoportok tulajdonságai határozhatók meg.

11573AEN

Paraméter Leírás

Group name 
(csoport neve)

A riasztáscsoport szabadon megválasztható neve.

Summary notify 
(összefoglaló 
üzenet)

Active (aktív) Digitális jel, amely akkor kap 1 értéket, ha a csoportban 
aktivált riasztás van.

Unacknowledged 
(nyugtázatlan)

Digitális jel, amely akkor kap 1 értéket, ha a csoportban 
nem nyugtázott riasztás van.

Remote acknow-
ledge (távoli 
nyugtázás)

Digitális jel, amely aktiválásakor egyidejűleg nyugtázza a 
csoport összes riasztását.

Colors (színek) Meghatározható az aktív, a nyugtázott, az inaktív és a normál állapotú riasztások 
színe.
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8.2.2 Alarms (riasztások)
Riasztásüzenetek a Project Manager-ben az [Alarms] könyvtárban az [Alarms]
(riasztások) pont alatt definiálhatók.

11574AEN

Gomb Leírás

Import Lásd a "Riasztásimport" c. fejezetet a 207. oldalon.

Copy (másolás) Riasztás másolása.

New alarm (új riasztás) Új riasztás definiálása.

Delete (törlés) Riasztás törlése.

Properties 
(tulajdonságok)

Az egyes riasztások tulajdonságainak kijelzése.
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Riasztások 
definiálása

Új riasztás az [Alarms] párbeszédablakban a [New alarm] pontra kattintva definiálható.
Javasolt legfeljebb 300 riasztást definiálni.

11575AEN

Paraméter Leírás

Alarm text 
(riasztásszöveg)

Választható kiegészítő riasztásszöveg, amely a riasztásoldalon jelenik meg. 
Összesen legfeljebb 78 karakter. A következő objektumokat tartalmazhatja:

Digital text 
(digitális szöveg)

Erre a gombra kattintva digitális szöveg-
objektum szúrható be a riasztásszövegbe. 
Az a szöveg jelenik meg, amelyik a riasztás 
időpontjában megfelel a digitális jel pillanatnyi 
értékének.

Analog numeric 
(analóg 
numerikus)

Erre a gombra kattintva analóg numerikus 
objektum szúrható be a riasztásszövegbe. 
A riasztás időpontjában fennálló analóg érték 
jelenik meg.

ASCII Erre a gombra kattintva ASCII objektum 
szúrható be a riasztásszövegbe. A riasztás 
időpontjában fennálló ASCII szöveg jelenik 
meg.

Signal (jel) Itt adható meg az a (digitális vagy analóg) jel, amely meghatározott állapotba 
kerülésekor a riasztást kiváltja.
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Alarm when 
(riasztás, ha)

A digitális jel:

On/Off 
(be/ki)

Válassza az [On] (be) opciót, ha a jel aktiválásakor kíván riasztást. 
Válassza az [Off] (ki) opciót, ha a jel inaktiválásakor kíván riasztást.

Az analóg jel:

Equal to 
(egyenlő)

Riasztás történik, ha a megadott analóg jel értéke megegyezik a 
következő mezőben megadott értékkel.

Not equal 
to (nem 
egyenlő)

Riasztás történik, ha a megadott analóg jel értéke nem egyezik meg 
a következő mezőben megadott értékkel.

Less than 
(kisebb, 
mint)

Riasztás történik, ha a megadott analóg jel értéke kisebb a 
következő mezőben megadott értéknél.

Greater 
than 
(nagyobb, 
mint)

Riasztás történik, ha a megadott analóg jel értéke nagyobb a 
következő mezőben megadott értéknél.

Acknowledge notify 
(nyugtázó üzenet)

Digitális jel, amelyet a riasztás nyugtázása befolyásol. Normál esetben a jel 
1 értéket kap.

Reset (visszaállítás) A [Reset] jelölőnégyzet aktiválásával a fenti jel a riasztás nyugtázásakor 
inaktiválódik.

Remote acknowl-
edge (távoli 
nyugtázás)

Aktiválásakor a riasztást nyugtázó digitális jel.

Alarm group 
(riasztáscsoport)

A definíció (riasztás) riasztáscsoportját határozza meg.

Info block 
(információs block)

Itt blokkszám vagy blokknév adható a grafikus vagy szövegblokknak. Ezzel 
a kezelő számára jeleníthető meg például a riasztásokról és a megfelelő 
intézkedésekről szóló súgóoldal. Üres mező esetén nincs blokk rendelve a 
riasztáshoz. Lásd a "Riasztások a kezelőterminálon" c. fejezetet a 208. oldalon 
és az "SMTP kliens" c. fejezetet a 281. oldalon.

Mail to address 
(e-mail küldése az 
alábbi címre)

A riasztások elküldhetők e-mailként egy előre definiált címzettnek. Az üzenet 
tartalmazza a riasztásszöveget. Lásd a "Riasztási tulajdonságok" c. fejezetet a 
205. oldalon és az "SMTP kliens" c. fejezetet a 281. oldalon.

Acknowledgement 
required (nyugtázás 
szükséges)

Azt határozza meg, hogy kell-e nyugtázni a riasztást vagy nem. A jelölőnégyzet 
bejelölése esetén a riasztást nyugtázni kell. Üres jelölőnégyzet esetén a riasztás 
csupán eseményriasztásként szolgál, tehát tájékoztatásként.

History 
(előzmények)

Azt adja meg, hogy mikor törlődik a riasztás a riasztáslistáról. A jelölőnégyzet 
bejelölése azt jelenti, hogy a riasztás a riasztáslistán marad, amíg az meg nem 
telik. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor a riasztás akkor törlődik a listáról, 
amikor nyugtázták és már nem aktív. Ha az [Acknowledgement required] 
(nyugtázás szükséges) jelölőnégyzet nincs bejelölve, a riasztás törlődik a listáról, 
amikor már nem aktív.

To printer 
(nyomtatóra)

A jelölőnégyzet bejelölése esetén a riasztásüzenet közvetlenül a nyomtatóra kerül, 
amint a riasztás állapota változik.

Repeat count 
(ismétlésszámláló)

A jelölőnégyzet bejelölése esetén a riasztáslistában megjelenik egy számláló, 
amely számlálja a riasztás fellépéseit. Ahhoz, hogy a riasztás új riasztási 
üzenetként jelenhessen meg a listában, nyugtázni kell.

Paraméter Leírás

MEGJEGYZÉS
Az analóg riasztásjelhez definiált érték nem vezérelhető regiszterrel. A riasztás
naplózása rögzített értékkel történik, időközzel nem lehetséges a naplózás. Csak
16 bites értékek támogatottak.
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8.2.3 Alarm properties (riasztási tulajdonságok)

A riasztások és a riasztási listák általános beállításainak elvégzéséhez kattintson az
egér jobb gombjával az [Alarms] pontra és válassza ki a [Properties] (tulajdonságok)
pontot. A riasztások a riasztásszövegek hosszától és az objektumok számától függően
különböző területet foglalnak el a riasztáslistában. A riasztás által elfoglalt terület a
következő képlettel számítható.
S = 42 + NC
S = bájtok száma
NC = riasztásszöveg karaktereinek száma

11576AEN

Paraméter Leírás

Active signal 
(aktív jel)

Az aktivált riasztás esetén a terminál által kiadott digitális jelet határozza meg.

Unacknowledged 
signal (nem 
nyugtázott jel)

A nyugtázatlan riasztás esetén a terminál által kiadott digitális jelet határozza meg.

List erase signal 
(listák törlésének 
jele)

Azt az aktivált digitális jelet határozza meg, amely törli a riasztáslistában a nem 
aktivált riasztásokat, ha 1 értéket kap.

Reset (visszaállítás) Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor visszaállítódik a [List erase signal] 
(listatörlési jel) mezőben megadott jel a riasztáskezelés törlésekor.

List size (listaméret) 
(kB)

A listaméret kilobájtban.
Megjegyzés: Ha a rendszer ugyanannyi memóriát rendel hozzá, mint amennyi 
a listaméretnél meg van adva, akkor a megadott listaméret megduplázódik. 
Ha a listaméret nagyobb, mint 10 kB, az kedvezőtlenül befolyásolja a projekt 
teljesítményét.
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A riasztáslista újragenerálódik, ha megtelik. Ilyenkor 25 % törlődik. Így az előző tartalom
75 %-a őrződik meg.
Példa:
A riasztásszöveg hossza 38 karakter. Így minden riasztás 80 bájtot foglal el a
riasztáslistában. Ebből 1024 (listaméret = 1 kB) / 80 = maximum 12 riasztás adódik a
riasztáslistában. A 13. riasztás megjelenésekor a rendszer újragenerálja a riasztáslistát,
és az már csak az utolsó 9 riasztást tartalmazza.

Enable alarm signal 
(jel riasztás 
aktiválásakor)

Digitális jel, amely aktiválásakor behívja a terminál riasztáskezelőjét. Ez a 
paraméter lehetővé teszi a terminál riasztáskezelésének aktiválását ill. 
inaktiválását. Ne használja ezt a paramétert, ha a riasztáskezelésnek mindig 
aktívnak kell lennie.

Default font 
(alapértelmezett 
betűtípus)

A riasztáslista előre beállított betűméretét határozza meg. A riasztáslista 
alapértelmezett betűmérete jelenik meg mindig az indítás vagy az újraindítás, 
valamint az üzemmódváltás után.

Alarm symbol 
(riasztásikon)

Azt határozza meg, hogy mikor jelenjen meg a riasztásikon. A szövegblokkban 
"ALARM", a grafikus blokkban a képernyő jobb felső sarkában egy csengő jelenik 
meg.

No (nem) A riasztásikon sosem jelenik meg.

Unacknowl-
edged 
(nyug-
tázatlan)

A riasztásikon megjelenik, ha nyugtázatlan riasztások vannak a 
riasztáslistában.

Active 
(aktív)

A riasztásikon megjelenik, ha aktív riasztások vannak a 
riasztáslistában.

All (mind) A riasztásikon megjelenik, ha aktív ill. nyugtázatlan riasztások 
vannak a riasztáslistában.

Send e-mail (e-mail 
küldése)

Azt határozza meg, hogy mikor küldje el a rendszer az e-mailes 
riasztásüzeneteket.

Always 
(mindig)

A riasztást a rendszer mindig elküldi e-mailként, ha változik az 
állapota.

Active 
(aktív)

A riasztást a rendszer elküldi e-mailként, amikor az aktiválódik.

Inactive 
(inaktív)

A riasztást a rendszer elküldi e-mailként, amikor az inaktiválódik.

Acknowl-
edge 
(nyugtázás)

A riasztást a rendszer elküldi e-mailként, amikor nyugtázzák.

Backlight 
(háttérvilágítás)

Meghatározható, hogy a riasztás során változzon-e a háttérvilágítás.

On (be) Azt jelenti, hogy a világításnak be kell kapcsolnia, ha riasztásikon 
jelenik meg (alapbeállítás).

Off (ki) A riasztás nem befolyásolja a háttérvilágítást.

Timer 
(időzítő)

A világítás bekapcsol, amikor új riasztás aktiválódik.
A világítás kikapcsol, amikor a képernyőkímélő ideje lejárt.

Alarm cursor 
(riasztáskurzor)

Határozza meg a kurzor színét a riasztási listában.

Repeat count time 
(ismétlésszámlálási 
idő)

Store first 
(első 
mentése)

Azt jelenti, hogy a riasztás nyugtázásakor az első aktivált riasztás 
időpontjának mentése történik meg a riasztáskezelésben.

Store last 
(utolsó 
mentése)

Azt jelenti, hogy a riasztás nyugtázásakor az utolsó aktivált riasztás 
időpontjának mentése történik meg a riasztáskezelésben.

Paraméter Leírás
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8.2.4 Alarm import (riasztásimport)

A riasztásszövegek importálhatók a HMI-Builder konfigurációs szoftverrel a kontroller
számára létrehozott névlistákból. A HMI-Builder projektjét a riasztásimport előtt hozzá
kell rendelni egy névlistához. A [View] / [Name list] menüpont alatt válassza ki a
megfelelő névfájlt. Ezt követően a riasztásimport definiálásához a Project Manager-ben
kattintson duplán az [Alarms] (riasztások) mappára, majd kattintson az [Import] gombra.

11989AEN

Paraméter Leírás

Start I/O (kezdő I/O) Adja meg a névfájlból történő importálás kezdő I/O-címét. A kezdő I/O lehet analóg 
vagy digitális jel.

End I/O (befejező 
I/O)

Adja meg a névfájlból történő importálás befejező I/O-címét. A befejező I/O-nak 
ugyanolyan típusúnak kell lennie, mint a kezdő I/O.

Alarm properties 
(riasztási 
tulajdonságok)

Az import gombra kattintva beolvasott minden riasztás (start I/O … end I/O) a 
Alarm properties (riasztástulajdonságok) pont alatt meghatározott beállításokat 
kapja. Az egyes paraméterek leírása a "Riasztások" c. fejezetben található a 
202. oldalon.
A Signal type, Analog/Digital és Alarm group paramétereket a riasztásimport előtt 
meg kell adni.
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8.2.5 Alarm banner (riasztássáv)

8.2.6 Riasztások a kezelőterminálon

A grafikus blokkban riasztás esetén egy csengő villog a képernyő jobb felső sarkában.
Ez a kijelzés a Project Manager-ben az egér jobb gombjával az [Alarms] mappára
kattintva, majd a [Properties] (tulajdonságok) pontot kiválasztva inaktiválható.
A riasztások előre definiált riasztásszövegeket tartalmazó riasztáslistában jelennek
meg. A riasztáslista tartalmazza az utoljára fellépett riasztásokat, és a
riasztáscsoportoknak megfelelően a definíciók szerint van rendezve. Az utolsó riasztás
a lista első sorában jelenik meg. A lista csökkenő sorba rendezhető. További információ
a "Riasztássáv" c. fejezetben található, a 208. oldalon. A riasztáslista mérete a Project
Manager-ben az egér jobb gombjával az [Alarms] mappára kattintva, majd a [Properties]
(tulajdonságok) pontot kiválasztva határozható meg. A riasztásblokkra (990-es számú
rendszerblokk) ugorva megjeleníthető a riasztáskezelés.
Minden riasztásnál a következők jelennek meg: a riasztás előfordulásainak száma (ha
ki van választva), a riasztás állapota, valamint a riasztás időpontja, inaktiválás vagy
nyugtázás a választott kijelzőformátumban.
A riasztáskezelés riasztásszámlálója az alábbi táblázatnak megfelelően jelenik meg,
feltéve, hogy aktiválták a [Show repeat count] (ismétlésszámláló kijelzése)
jelölőnégyzetet a riasztások párbeszédablakában.

A riasztások a következő állapotokat vehetik fel:

A riasztási időpontok a következő formátumban jelezhetők ki.

MEGJEGYZÉS
A riasztássáv objektumról a "Grafikus megjelenítés és vezérlés" c. fejezetben található
információ (163. oldal).

Kijelzés formátuma Leírás

(12) Azt jelenti, hogy a riasztást tizenkétszer adták ki. Ahhoz, hogy a riasztás új 
riasztási üzenetként jelenhessen meg a listában, nyugtázni kell.

>999) Azt jelenti, hogy a riasztást több mint 999 alkalommal adták ki, anélkül hogy 
közben nyugtázták volna. A számláló max. 999 riasztást rögzít.

Ikon Állapot

* Nem aktív, nincs nyugtázva

$ Inaktív, nincs nyugtázva

– Aktív, nyugtázott

<üres> Nem aktív, nyugtázott

Kijelzés formátuma Leírás

S A riasztás aktiválásának időpontja. Ismételten fellépő riasztásoknál a riasztás 
legelső aktiválásának időpontja látható.

E A riasztás inaktiválásának időpontja. Ismételten fellépő riasztásoknál a riasztás 
utolsó inaktiválásának időpontja látható.

A A riasztás nyugtázásának időpontja.
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Úgy kerülhetünk a riasztásblokkhoz, hogy vagy egy blokkban definiálunk egy ugrást a
990. rendszerblokkra, megnyomjuk a <LIST> gombot, vagy a kontrollerrel a kijelzőjel
segítségével behívatjuk a 990. blokk listáját.
Riasztás nyugtázásához vigyük a kurzort az érintett riasztási sorra, nyomjuk meg az
<ACK> gombot vagy nyugtázzunk funkciógombbal.
Csatlakoztatott nyomtató esetén a riasztás közvetlenül nyomtatható, sorrend vagy
állapotváltás szerint rendezve. Ez a riasztás definiálásakor határozható meg.
A riasztás kinyomtatása a következő adatokkal történik:
• Fellépések száma
• Dátum
• Időpont
• Állapot
• Riasztásszöveg

Az inaktív, nyugtázott riasztások listából való törléséhez nyomja meg a <Ä>
(backspace) gombot. A parancssorban "DD" parancsot megadva (a Project Manager-
ben a [Setup] mappában duplán a [System signals] (rendszerjelek) pontra kattintva)
inaktiválható a funkció.
Az előző blokkra való visszatéréshez nyomjuk meg a terminál <PREV> gombját vagy
érintőképernyő esetében az <ESC> gombot.
A 990. blokk nyomtatójelének kiadásával kinyomtatható a riasztáslista mindenkori
tartalma.

Blokk 
hozzárendelése 
riasztáshoz

A grafikus és a szövegblokkok hozzárendelhetők riasztásokhoz. Ha a kezelő riasztás
esetén megnyomja a riasztáslista <INFO> gombját, megjelenik a riasztáshoz rendelt
blokk. Ez a blokk információkat tartalmazhat a riasztásról, és megfelelő intézkedést
javasolhat. Az <INFO> gomb csak akkor használható, ha az adott riasztás hozzá van
rendelve egy blokkhoz. A riasztáslistához való visszatéréshez nyomjuk meg a <PREV>
gombot.
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8.2.7 Grafikus riasztásoldal

Az oldal grafikusan jelenik meg és a felhasználó által szerkeszthető. A funkció-
gombokhoz és az érintőgombokhoz a riasztásoldal szövegének nagyítására ill.
kicsinyítésére, valamint az oldal lapozására szolgáló funkció rendelhető. Ezenkívül
kiválasztható, hogy megjelenjen-e dátum- és időbélyegző. A riasztások csoportok
szerint osztályozhatók és csoportokban megjeleníthetők.
Az állapotot színek jelölik, amelyeket a riasztáscsoport beállításakor lehet definiálni.

8.3 Receptkezelés
A [Recipe management] (receptkezelés) funkció lehetőséget kínál arra, hogy egy vagy
több blokk minden dinamikus adatát (azaz a jeleket vagy azok értékét) üzemi
üzemmódban fájlba mentsük.
A kezelő a fájlt átviheti a kontrollerre, ahol a betöltött értékek feldolgozhatók. A recept-
kezelés funkció segítségével a terjedelmes paraméterkonfigurációk többször használ-
hatók. Így a felhasználó különböző paraméter-beállításokat tartalmazó fájlokból álló
receptkönyvtárat hozhat létre. Ez a funkció lehetővé teszi a szűk időkerettel végzett
termelés hatékony kialakítását, amikor gyors termékváltás szükséges, mint pl. a
különböző színű kivitelben készülő azonos termékeknél.
A receptfájlok létrehozhatók egy terminálon, kontrolleren vagy PC-n a DOP Tools
szoftverrel.
A receptfájlok a terminálra menthetők. A receptkezelés alkalmazásához a receptek
mentésére, betöltésére, törlésére és hozzáadására szolgáló funkciókat hozzá
kell rendelni funkció- vagy érintőgombokhoz. Lásd a "Funkciógombok" c. fejezetet a
238. oldalon.
A receptfájlokat a terminál el tudja küldeni e-mailek mellékleteként.

MEGJEGYZÉS
A grafikus riasztásoldal (riasztáslista) szöveges formában nyomtatható.
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Az alábbi ábra a receptkezelés elvét magyarázza.

63685AXX

[1] A PC-t a kezelőterminál programozására használják. Az FTP programmal a PC a receptek 
biztonsági mentésére, valamint új receptek létrehozására is alkalmazható.

[2] A receptfájlokat a [Save recipe] (recept mentése) funkcióval mentse el.

[3] A receptet a [Load recipe] (recept betöltése) funkcióval vigye át a kontrollerre.

DOP11B 

M100  1
M102  0
D0  25
D1  100
D102  12
D103  1123

[1]

[2]

[3]
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8.3.1 Receptméret számítása

A recept projektmemóriában elfoglalt méretének meghatározására a következő képlet
használható. (A terminál fájlrendszerének összetettsége miatt a képlet nem minden
esetben ad pontos eredményt.)

S = Σ (IOW × 10)
S = A bájtok száma. Ha a számított S érték kevesebb, mint 360, akkor az S értékét

360-ra kell növelni. 
Σ = az I/O sorozatok száma
IOW = a szavak száma I/O sorozatonként. A 16 bitnél kisebb értékekhez azonban egy
szó memóriát számítunk.

Példa
Receptünk 3 I/O sorozatból áll, H0-H109 (= 110 duplaszó) és H200-H299
(= 100 duplaszó), valamint H600.0-H609.0 (= 10 szó).
Ebből a következő számítás adódik:
S = ((110 × 2) × 10) + ((100 × 2) × 10) + (10 × 10)
S = 4300 bájt (receptenként)

MEGJEGYZÉS
A [Create and transfer recipes using the controller program] (receptek létrehozása és
átvitele kontrollerprogrammal) funkció használata esetén a recept maximális I/O
korlátja 1000.
A [Create recipes on the terminal] (receptek létrehozása a terminálon) funkció
használata esetén csak a kezelőterminál memóriája korlátozza a recept maximális I/O-
számát.
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8.3.2 Recepttulajdonságok és receptkönyvtárak

A receptkezelés tulajdonságainak meghatározásához, receptkönyvtárak létre-
hozásához, szerkesztéséhez és törléséhez kattintson a Project Manager-ben duplán a
[Recipe] (recept) gombra.

11577AEN

Paraméter Leírás

Recipe control block 
(receptvezérlő blokk)

Recepteknek a kontroller segítségével történő mentésére, olvasására és törlésére 
szolgáló vezérlőblokk. Lásd a "Receptek létrehozása és átvitele a kontroller 
programmal" c. fejezetet a 218. oldalon.

Current recipe 
register (aktuális 
recept regisztere)

Itt adható meg az első a 4 vagy 16 16 bites regiszterből, amelyekben a terminál 
az utoljára a kontrollerre töltött recept nevét tárolja. Ez a név ezt követően ASCII 
objektumként megjeleníthető. A funkció vagy 4 regisztert (8 karakter) vagy 
16 regisztert (32 karakter) foglal el.

Enable directories 
(mappák aktiválása)

Ennek az opciónak kiválasztása esetén receptkönyvtárak hozhatók létre a 
terminálon. Lásd a "Receptkönyvtár" c. részt a 214. oldalon.

Current directory 
register (aktuális 
könyvtár regisztere)

Itt adható meg az első a 4 vagy 16 16 bites regiszterből, amelyekben a terminál 
a blokkhoz megadott receptkönyvtár nevét tárolja. Ez a név ezt követően ASCII 
objektumként megjeleníthető. A funkció vagy 4 regisztert (8 karakter) vagy 
16 regisztert (32 karakter) foglal el.

00

I



8 Készülékfunkciók
Receptkezelés

214 Rendszerkézikönyv – DOP11B kezelőterminálok

Recipe diretory 
(receptkönyvtár)

A funkciógombbal ill. érintőgombbal behívható [Save recipe on memory card] (recept
mentése memóriakártyára) funkció segítségével a fájlok Compact Flash kártyára vagy
USB flash meghajtóra menthetők. A receptkönyvtárak használata áttekinthetőbb
struktúrát és egyszerűbb receptkezelést tesz lehetővé a számos receptet tartalmazó
alkalmazások esetében. Szintenként 32 receptkönyvtár hozható létre.
A receptkönyvtárak a terminál gyökérkönyvtárának [RECIPE] mappájában hozhatók
létre. A receptkönyvtár a [Block properties] (blokktulajdonságok) pont alatt rendelhető
egy vagy több blokkhoz. A blokkban létrehozott minden recept a kiválasztott
receptkönyvtárba mentődik.
Az egyedi receptek külső memóriakártyára történő mentésére vonatkozó információkat
lásd az "Egyedi receptek írása külső memóriakártyára üzem közben" c. fejezetben, a
221. oldalon.
A Project Manager-ben duplán a [Create recipe signals] (receptjelek létrehozása) pontra
kattintva hozható létre, szerkeszthető és törölhető receptkönyvtár. A definiált
receptkönyvtárak megjelennek egy listában, amely megfelel a könyvtárszerkezetnek.
Az [Add directory] (könyvtár hozzáadása) gombbal lehet új receptkönyvtárat hozzáadni.
A receptkönyvtár neve 1…32 karakterből állhat. Az első karakternek vagy betűnek vagy
számnak kell lennie. Az A…Z, 0…9 és _ (aláhúzás) karakter megengedett. Az MCRD#
parancs használatával a # jel szintén használható.
Lásd az "Egyedi receptek írása külső memóriakártyára üzem közben" c. fejezetet a
221. oldalon.
A receptkönyvtár módosításához jelölje ki a könyvtárat, és kattintson az [Edit]
(szerkesztés) gombra. A [Delete] (törlés) gombbal távolítható el a kijelölt
receptkönyvtár.

A recept-
könyvtárak üzemi 
üzemmódban

Üzemi üzemmódban receptkönyvtár a [Create recipe directory] (receptkönyvtár
létrehozása) és [Delete recipe directory] (receptkönyvtár törlése) funkcióval hozható
létre és távolítható el. A funkciók funkciógombokhoz vagy érintőgombokhoz
rendelhetők.
A funkciógombok vagy érintőgombok [Change recipe directory] (receptkönyvtár
módosítása) funkciójával üzemi üzemmódban módosíthatók és kiválaszthatók
receptkönyvtárak az aktuális blokkhoz. A [Change recipe directory] (receptkönyvtár
módosítása) funkciógombbal vagy érintőgombbal a rendelkezésre álló recept-
könyvtárak listája hívható be. Válassza ki a kívánt fájlt, és nyomja meg az Enter
billentyűt. Ekkor a blokk receptjei a kiválasztott receptkönyvtárba mentődnek. Lásd a
"Funkciógombok" c. fejezetet a 238. oldalon.

A terminál és a PC közötti receptkezelés a [DOP Tools] / [DOP File Transfer] és a [DOP
Tools] / [DOP FTP Transfer] alkalmazás segítségével történik. Lásd a "Recept
használata PC-n" c. fejezetet a 217. oldalon.

MEGJEGYZÉS
A HMI-Builder programban létrehozott receptkönyvtárak nem távolíthatók el a [Delete
recipe directory] (receptkönyvtár törlése) funkcióhoz rendelt funkciógombbal vagy
érintőgombbal. A terminálon létrehozott receptkönyvtárakat a terminálprojekt nem
tartalmazza, amikor a projekt a terminálról (a [Project transfer] (projektátvitel)
párbeszédablak fogadás funkciójával) átvitelre kerül a HMI-Builder programba.
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8.3.3 Recept létrehozása terminálon

Az alkalmazás programozásakor meghatározható, hogy mely blokko(ka)t használjuk a
receptek tárolására. Ugyanígy rendelkezésre áll üzemi üzemmódban az [Append
recipe] (recept hozzáadása) funkció. A receptblokkban definiálható a receptbe felvenni
kívánt minden jel. A receptfájl tárolja a blokk minden dinamikus értékét.
Trendobjektumok kivételével minden digitális és analóg objektum használható
receptparaméterként.
Üzemi üzemmódban a receptparamétereket tartalmazó blokkra való ugrás következik
be. Adja meg a kívánt értékeket a dinamikus objektumokban, és nyomja meg a [Save
recipe] (recept mentése) funkcióhoz rendelt funkciógombot vagy érintőgombot. A név
max. 32 karakterből állhat. Az első karakter csak betű vagy szám lehet. A névben az
A…Z, 0…9 és _ (aláhúzás) karakter megengedett. Egyebekben az MS-DOS fájlnév-
konvenciói érvényesek.
A receptfájlt a terminál tárolja vagy a blokkhoz megadott receptkönyvtárban vagy
ugyanabban a receptkönyvtárban, ha a [Setup] / [Recipe settings] (receptbeállítások)
pont alatt nem hoztunk létre saját receptkönyvtárat.

A kontrolleren tárolt receptnevek és receptkönyvtár-nevek hosszának korlátozása

Néhány kontrollerprogramot úgy konfiguráltak, hogy a receptnevek és könyvtárak
mentésekor legfeljebb 8 karaktert támogatnak. Ha véletlenül hosszabb, max. 32 karak-
teres nevet használnak, fontos információkat írhatnak felül a kontrolleren. Ennek
megakadályozására használható az SCRR (SchortCurrentRecipeRegister) parancs.
Válassza ki a [Setup] / [System signals] (rendszerjelek) pontot, és a parancssorban adja
meg az "SCCR" parancsot.
E parancs használata esetén a receptnevek és könyvtárak esetében a kezelőterminálon
legfeljebb 8 karakter adható meg.
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8.3.4 Append recipe (recept hozzáfűzése)

Az [Append recipe] funkcióhoz funkciógomb vagy érintőgomb rendelhető. Ennek
segítségével üzemi üzemmódban az aktuális blokk jelei és a hozzájuk tartozó értékek
hozzáfűzhetők egy meglévő recepthez. Így a kezelő különböző blokkok jeleit és a
hozzájuk tartozó értékeket egy közös receptbe mentheti. Az új jelek hozzáfűződnek.
A már meglévő jelek a funkció végrehajtásakor aktualizálódnak.
Az [Append recipe] funkciógomb vagy érintőgomb megnyomásakor meg kell adni a
recept nevét, amihez az aktuális blokkjeleket és a hozzájuk tartozó értékeket hozzá kell
fűzni. Ha a funkció végrehajtásakor nincs recept tárolva a terminálon, akkor új recept jön
létre a terminálon. Szintén új recept jön létre, ha nem ugyanazt a receptkönyvtárat adtuk
meg a blokkoknál.
Ahhoz, hogy másik blokkból jeleket fűzhessünk egy recepthez, mindkét blokknál
ugyanannak a receptkönyvtárnak kell megadva lennie, vagy nem szabad recept-
könyvtárnak megadva lennie.

8.3.5 Receptek átvitele a kontrollerre

Üzemi üzemmódban a recept a [Load recipe] (recept betöltése) funkcióval vihető át a
kontrollerre. A fájlokban tárolt jelek és értékek ezzel a funkcióval átkerülnek a
kontrollerre. A [Load recipe] (recept betöltése) funkciógombbal vagy érintőgombbal a
rendelkezésre álló receptfájlok listája hívható be. Válassza ki a kívánt fájlt, és nyomja
meg az Enter billentyűt. A kontroller ezt követően a betöltött értékekkel fut.

8.3.6 Delete recipe (recept törlése)

Üzemi üzemmódban a betöltött recept a [Delete recipe] (recept törlése) funkcióval
távolítható el a terminál memóriájából. Nyomja meg a [Delete recipe] (recept törlése)
funkcióhoz rendelt funkciógombot vagy érintőgombot. Ezt követően megjelenik a
rendelkezésre álló receptfájlok listája. Válassza ki a törölni kívánt fájlt, és nyomja meg
az Enter billentyűt. Az Enter billentyűvel nyugtázza a törlés műveletet, vagy nyomja meg
a <PREV> gombot a művelet megszakításához.

MEGJEGYZÉS
Ha új karaktersort adunk egy már létező recepthez, akkor a karaktersorokat egymástól
címelválasztókkal (address separator) kell elválasztani, különben az előző karaktersor
bővül.
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8.3.7 Receptek használata PC-n

A PC-re telepített [DOP Tools File Transfer] programmal (ikonja a DOP Tools
programcsoportban található), a terminál PC-meghajtóként szólítható meg. Így a PC
használható a terminálfájlok (pl. receptfájlok) biztonsági másolatainak létrehozására.
Ezáltal lehetséges új receptek létrehozása a PC-n és átvitele a terminálra.
A receptfájlt a PC SKV formátumban tárolja, ami megnyitható az Excel segítségével.
A fájlok Excelben szerkeszthetők, majd ismét felhasználhatók a berendezésben. A fájl-t
az "END" paranccsal fejezze be.
Példa
P100;3
P102;0
H50;12
END

A receptfájlok FTP segítségével szintén átvihetők a terminál és a PC között. Erre a
[DOP Tools] / [DOP FTP Transfer] program használható (standard FTP kliens).

MEGJEGYZÉS
Unicode használata esetén korlátozások érvényesek az SKV formátumú recept-
fájlokra.
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8.3.8 Receptek létrehozása és átvitele a kontrollerprogram segítségével

A kontroller egy vezérlőblokkjával a terminálon receptfájlok hozhatók létre, törölhetők és
vihetők át. A kontrollerprogrammal létrehozott fájlok kompatibilisek a terminál recept-
fájljaival. Ennek megfelelően a kontrollerprogram segítségével létrehozott fájlok
fogadhatók a terminálon és fordítva.
A vezérlőblokk a következőképpen néz ki:

54249AEN

Terminal 

Recipe file 1 

n

n+1

n+2

-

-

-

n+m

n

n+1

n+2

-

-

-

n+m

123 

53447

0 

76789

Recipe file x

89

7699

1

76789

Controller 

Save recipe

Receive recipe

Delete recipe

Name of recipe files

0

1

-

-

-

n+1

123

53447

Register

Register

RegisterValue

Value

Value

n

n+2 0

-

-

n+m 265346

-

-

Ctrl. reg. 0

Ctrl. reg. 1

Ctrl. reg. 7

Program in the 

controller

Recipe

register

Control

block

data

control

MEGJEGYZÉS
Ez a funkció csak 16 bites értékeket dolgoz fel. Más formátum nem használható.
A vezérlőblokkal receptet létrehozva csak a változók alsó szavát (low word) menti a
rendszer.
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Max. 8 karakteres 
receptnevek 
használata 
esetén

A Project Manager-ben duplán a [Recipe] pontra kattintva definiálható az első
vezérlőregiszter a [Recipe control block] (receptvezérlő blokk) pont alatt. Ez és a
következő 7 regiszter használható vezérlőregiszterként. A vezérlőblokk leírása a
következő táblázatban található.

Regiszter Tartalom Leírás

Control register 0 
(0. vezérlőregiszter)

Command (parancs) A parancsregisztert a kontroller határozza meg.
Elérhető parancsok:
0. Nincs parancs
1. Recept mentése a terminálra
2. Recept fogadása a terminálról
3. Recept törlése a terminálon
4. Receptkönyvtár létrehozása
5. Receptkönyvtár módosítása
6. Receptkönyvtár törlése

Control register 1 
(1. vezérlőregiszter)

Handshake A terminál által meghatározott handshake regiszter
0. Új parancsra kész
1. OK
2. Írási hiba a receptfájlban
3. A receptfájl nem található

Control register 2 
(2. vezérlőregiszter)

File name character 1-2 
(fájlnév 1-2. karaktere)

A receptfájl ill. a receptkönyvtár neve a terminálon.

Control register 3 
(3. vezérlőregiszter)

File name character 3-4 
(fájlnév 3-4. karaktere)

Control register 4 
(4. vezérlőregiszter)

File name character 5-6 
(fájlnév 5-6. karaktere)

Control register 5 
(5. vezérlőregiszter)

File name character 7-8 
(fájlnév 7-8. karaktere)

Control register 6 
(6. vezérlőregiszter)

Start data register 
(kezdő adatregiszter)

A receptfájlban lévő első betöltendő ill. elmentendő 
adatregiszter.

Control register 7 
(7. vezérlőregiszter)

Number of registers 
(regiszterek száma)

A receptfájl betöltendő ill. elmentendő 
regisztereinek száma.

00

I



8 Készülékfunkciók
Receptkezelés

220 Rendszerkézikönyv – DOP11B kezelőterminálok

Max. 32 
karakteres 
receptnevek 
használata 
esetén

A Project Manager-ben duplán a [Recipe] pontra kattintva definiálható az első
vezérlőregiszter a [Recipe control block] (receptvezérlő blokk) pont alatt. Ez és a
következő 15 regiszter használható vezérlőregiszterként. A vezérlőblokk leírása a
következő táblázatban található.

Regiszter Tartalom Leírás

Control register 0 
(0. vezérlőregiszter)

Command (parancs) A parancsregisztert a kontroller határozza meg.
Elérhető parancsok:
10. Nincs parancs
11. Recept mentése a terminálra
12. Recept fogadása a terminálról
13. Recept törlése a terminálon
14. Receptkönyvtár létrehozása
15. Receptkönyvtár módosítása
16. Receptkönyvtár törlése

Control register 1 
(1. vezérlőregiszter)

Handshake A terminál által meghatározott handshake regiszter
0. Új parancsra kész
1. OK
2. Írási hiba a receptfájlban
3. A receptfájl nem található

Control register 2 
(2. vezérlőregiszter)

File name character 1-2 
(fájlnév 1-2. karaktere)

A receptfájl ill. a receptkönyvtár neve a terminálon.

Control register 3 
(3. vezérlőregiszter)

File name character 3-4 
(fájlnév 3-4. karaktere)

Control register 4 
(4. vezérlőregiszter)

File name character 5-6 
(fájlnév 5-6. karaktere)

Control register 5 
(5. vezérlőregiszter)

File name character 7-8 
(fájlnév 7-8. karaktere)

Control register 6 
(6. vezérlőregiszter)

File name character 9-10 
(fájlnév 9-10. karaktere)

Control register 7 
(7. vezérlőregiszter)

File name character 11-12 
(fájlnév 11-12. karaktere)

Control register 8 
(8. vezérlőregiszter)

File name character 13-14 
(fájlnév 13-14. karaktere)

Control register 9 
(9. vezérlőregiszter)

File name character 15-16 
(fájlnév 15-16. karaktere)

Control register 10 
(10. vezérlőregiszter)

File name character 17-18 
(fájlnév 17-18. karaktere)

Control register 11 
(11. vezérlőregiszter)

File name character 19-20 
(fájlnév 19-20. karaktere)

Control register 12 
(12. vezérlőregiszter)

File name character 21-22 
(fájlnév 21-22. karaktere)

Control register 13 
(13. vezérlőregiszter)

File name character 23-24 
(fájlnév 23-24. karaktere)

Control register 14 
(14. vezérlőregiszter)

File name character 25-26 
(fájlnév 25-26. karaktere)

Control register 15 
(15. vezérlőregiszter)

File name character 27-28 
(fájlnév 27-28. karaktere)

Control register 16 
(16. vezérlőregiszter)

File name character 29-30 
(fájlnév 29-30. karaktere)

Control register 17 
(17. vezérlőregiszter)

File name character 31-32 
(fájlnév 31-32. karaktere)

Control register 18 
(18. vezérlőregiszter)

Start data register (kezdő 
adatregiszter)

A receptfájlban lévő első betöltendő ill. elmentendő 
adatregiszter.

Control register 19 
(19. vezérlőregiszter)

Number of registers 
(regiszterek száma)

A receptfájl betöltendő ill. elmentendő 
regisztereinek száma.
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Az eljárás 1. Az eredménykód-regiszter tartalmának 0-nak kell lennie. Ha nem, állítsa a parancs-
regisztert 0-ra vagy 10-re.

2. Aktiválja a parancsot a (pl. 11.) parancsregiszterben.
3. Várjon a készenlét jelre vagy az eredménykód-regiszter hibakódjára.
4. Állítsa a parancsregisztert 0-ra vagy 10-re. Ezt követően a terminál eredmény-

regisztere 0 lesz.

Korlátozások A kontrolleren létrehozott receptek max. 1000 regisztert tartalmazhatnak. Csak szó-
méretek tárolhatók.
A recept neve az A…Z, 0…9 és _ (aláhúzás) karaktereket tartalmazhatja. Az MCRD#
parancs használatával a # jel szintén használható.

8.3.9 Egyedi receptek írása külső memóriakártyára üzem közben

A funkciógombbal ill. érintőgombbal behívható [Save recipe on memory card] (recept
mentése memóriakártyára) funkció segítségével a fájlok Compact Flash kártyára vagy
USB flash meghajtóra menthetők. A kezelőterminál teljes receptkönyvtára átkerül a
memóriakártyára.
Néhány esetben hasznos lehet, ha néhány receptet külső memóriakártyára mentenek
el. Ehhez az MCRD# parancs használható. Az egyedi receptek külső memóriakártyán
történő tárolását az alábbi példa írja le.

Beállítások a HMI-Builder programban
1. Válassza ki a [Setup] / [System signals] (rendszerjelek) pontot, és a parancssorban

adja meg az MCRD# parancsot. Kattintson az [OK] gombra.
2. A [Recipe properties] párbeszédmezőben jelölje be az [Activate directories] (mappák

aktiválása) jelölőnégyzetet. Kattintson az [OK] gombra.

Beállítások a kezelőterminálon
1. Hozzon létre a [Create recipe directory] (receptkönyvtár létrehozása) paranccsal egy

mappát, pl. #RECIPES_EXTERNAL. A # karakternek a mappa neve előtt kell állnia.
2. Új mappába lépéshez használja a [Change recipe directory] (receptkönyvtár

módosítása) parancsot.
3. Ha pl. megnyomja a [Save recipe] (recept mentése) érintőgombot, azzal az aktuális

recepteket a külső memóriakártya RECIPES EXTERNAL mappájába menti.

MEGJEGYZÉS
A HMI-Builder programozószoftverben létrehozott receptkönyvtárak üzemi üzem-
módban nem törölhetők.
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8.4 Passwords (jelszavak)
Ezzel a funkcióval biztonsági rendszer hozható létre a berendezés számára. Így minden
kezelőhöz egyszerűen hozzárendelhető egy specifikus rendszerjogosultság.
A következő objektumokhoz rendelhető biztonsági szint:
• blokkok
• funkciógombok
• érintőgombok
• állítható objektumok

Minden biztonsági szintet jelszó véd. Az egyes szintekhez való hozzáférés céljából a
felhasználónak jelszóval be kell jelentkezni az aktuális vagy egy magasabb szintre.
A funkció használata nem kötelező.

8.4.1 Biztonsági szint definiálása

Az adott objektum [Access] (hozzáférés) fülével behívható párbeszédablakban
határozható meg a biztonsági szint (0-8), ha aktív a bevitel. Ha a megadott biztonsági
szint 0, minden felhasználó hozzáférhet az objektumhoz. Ennek megfelelően a rendszer
nem kér jelszót.
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8.4.2 Jelszó definiálása

A [Functions] / [Passwords] (jelszavak) pont alatt határozható meg az 1-8. biztonsági
szint jelszava.

8.4.3 Bejelentkezés
Ha az [Automatic login] (automatikus bejelentkezés) jelölőnégyzet nincs bejelölve a
[Functions] (funkciók) / [Passwords] (jelszavak) pont alatt, a bejelentkezés funkciógomb
vagy érintőgomb, ill. a kontroller digitális jele (bejelentkezőjel) segítségével végezhető
el. A [Login to specified security level] (bejelentkezés meghatározott biztonsági szinten)
funkcióhoz rendelt funkciógomb megnyomásával vagy a digitális jel aktiválásával
behívható a bejelentkezés beviteli mezője. Itt adható meg a jelszó. A jelszó egy adott
biztonsági szinthez van rendelve. Lásd a "Biztonsági szint definiálása" c. fejezetet a
222. oldalon.

Paraméter Leírás

Password 1-8 (jelszó) Adja meg az 1-8. biztonsági szint megfelelő jelszavát.

Confirm question 1-8 
(kérdés nyugtázása)

Max. 20 karakterrel adjon meg egy kérdést, amelyet a felhasználónak helyesen 
kell megválaszolnia, mielőtt ez az adott biztonsági szintű objektum kezelhetővé 
válik számára.
Ez a funkció nem áll rendelkezésre, ha funkciógombhoz vagy érintőgombhoz 
biztonsági szint van definiálva.

Comment 1-8 
(megjegyzés)

Adjon meg megjegyzést ill. leírást a jelszóhoz ill. a biztonsági fokozathoz. 
Ezt a paramétert nem kötelező használni.

Login signal 
(bejelentkezőjel)

Itt adható meg az a digitális jel, amely aktiválásakor létrehozza a bejelentkezés 
beviteli mezőjét. A bejelentkezés beviteli mezője hozzárendelhető 
funkciógombhoz vagy érintőgombhoz is.

Logout signal 
(kijelentkezőjel)

Itt adható meg az a digitális jel, amely aktiválásakor elvégzi az aktuális 
felhasználó kijelentkezését. Ez a funkció hozzárendelhető funkciógombhoz 
vagy érintőgombhoz is. Lásd a "Funkciógombok" c. fejezetet a 238. oldalon.

Login level reg. 
(bejelentkezési 
szint regisztere)

Ezen a helyen adható meg a kontrollernek a biztonsági szint vezérlését végző 
regisztere. Ez a regiszter vezérli az összes olyan objektum biztonsági szintjét, 
amelyhez jelszót rendeltünk. A regiszter értéke határozza meg az aktuális 
biztonsági szintet: érték 0 = nincs biztonsági szint, 1 = 1. biztonsági szint stb.

Current level reg. 
(aktuális szint 
regisztere)

Itt megadható egy regiszter, amelyből a terminál az adott biztonsági szint (0-8) 
kijelzéséhez adatokat hívhat le.

Login timeout 
(bejelentkezési 
időtúllépés)

Itt adható meg percben mérve a terminál számára az az inaktív időszak, 
amely után a felhasználó kijelentkezését a rendszer automatikusan elvégzi. 
0 megadása esetén nem történik kijelentkezés.

Password RUN / 
PROG. (RUN / 
PROG. jelszó)

Itt megadható egy jelszó, amelyet RUN üzemmódról PROG üzemmódra való 
kézi átváltáskor meg kell adni. Ezt a funkciót a rendszer nem használja, amikor 
PROG üzemmódról RUN üzemmódra tér át, illetve ha a HMI-Builder programban 
automatikus RUN/TRANSFER terminálátkapcsolást használunk.

Automatic login 
(automatikus 
bejelentkezés)

Itt meghatározható, hogy a bejelentkezési ablak automatikusan megjelenjen-e, 
ha jelszóval védett blokkok, objektumok vagy gombok kezelését végezzük. 
Ez a funkció csak érintőképernyős terminálokra és az összes többi terminál 
funkciógombjaira vonatkozik, mivel nem lehetséges a kurzort jelszóval védett 
objektumra vinni anélkül, hogy már be lennénk jelentkezve az objektumnak 
megfelelő biztonsági szintre.
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8.4.4 Projektátvitel jelszava

A [Setup] / [System signals] (rendszerjelek) pont alatti parancssorban megadható a
"PDxxxxxxxx" parancs. Ezzel a paranccsal meg kell adni egy jelszót (xxxxxxxx), hogy a
felhasználó hozzáférjen a terminálmenü [Transfer] (átviteli) funkcióihoz. A HMI-Builder
programról a terminálra történő projektátvitelkor ezt a jelszót a terminálon kell megadni.

8.4.5 Általános jelszó

A [Setup] / [System signals] (rendszerjelek) pont alatti parancssorban megadható a
"PSxxxxxxxx" parancs. Ezáltal a megadott jelszó (xxxxxxxx) minden terminálfunkcióhoz
hozzáférést biztosít. Ezt a parancsot pl. műszaki támogatás és karbantartási munkák
során használják. A parancssorban csak nagybetűk adhatók meg.

8.4.6 Jelszavak módosítása üzem közben

A [Change login password] (bejelentkező jelszó módosítása) funkcióval üzem közben
módosíthatók a funkciógombok és érintőgombok jelszavai. A [Change login password]
(bejelentkező jelszó módosítása) funkcióhoz rendelt funkciógomb vagy érintőgomb
megnyomásakor egy párbeszédablak jelenik meg, amelyben módosítható az adott
biztonsági szinthez tartozó jelszó. Lásd a "Funkciógombok" c. fejezetet a 238. oldalon.

MEGJEGYZÉS
A [0] blokkhoz nem adható meg biztonsági szint.
A kijelentkezést követően a <PREV> gomb és a [Return to previous block] (visszatérés
az előző blokkhoz) funkció már nem működik, hogy illetéktelenek ne férhessenek
hozzá a jelszóval védett blokkokhoz.
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8.5 Jelentések nyomtatása
A termelési folyamat nyomon követése céljából egyszerűen elkészíthetők különböző
jelentések (pl. napi és eseményjelentések). A következő ábra a napi jelentések
elkészítésének elvét szemlélteti.

8.5.1 Nyomtató csatlakoztatása

A nyomtatónak soros vagy USB csatlakozóval kell rendelkeznie. A soros nyomtatónak
támogatnia kell a 850-es IBM-karakterkészletet. Az USB nyomtatónak az USB
nyomtatóosztályt, valamint legalább a PCL 5-öt kell támogatnia. Az Etherneten
keresztüli nyomtatáshoz a hálózati nyomtatónak a Windows hálózati szolgáltatásokat
kell használnia. A nyomtató beállításai a [Setup] / [Peripherals] pont alatt végezhetők el.
A nyomtató konfigurálására vonatkozó információk a nyomtató kézikönyvében
találhatók.
Példa lehetséges nyomtatóra:
Soros nyomtató = Panasonic KX-P1092
USB nyomtató = HP Laser Inkjet

= HP Laser Deskjet

8.5.2 Projektek nyomtatása

Projekt nyomtatásához válassza ki a [File] / [Print] (nyomtatás) pontot.
A jelölőnégyzetek bejelölésével határozza meg, hogy a projekt melyik részét kívánja
nyomtatni. A nyomtató konfigurálásához kattintson a [Setup] (beállítás) gombra.
A nyomtatási kép megjelenítéséhez kattintson a [Preview] (nyomtatási kép) gombra.

8.5.3 Szövegblokkok nyomtatása

A jelentések statikus és dinamikus szöveget tartalmazó szövegblokként jönnek létre.
A jelentés maximális szélessége 150 karakter. A szövegblokkban megadható
tetszőleges szöveg, pl. a táblázat fejléce vagy egy másik statikus szöveg, amit minden
alkalommal ki kíván nyomtatni. A folyamatértékek nyomtatásához olyan dinamikus
objektumokat kell definiálni, amelyek az objektumhoz rendelt jel értékét jelenítik meg.
A jelentés nyomtatásának időpontja pl. időcsatornákkal határozható meg.

MEGJEGYZÉS
Unicode használata esetén nem nyomtathatók szövegblokkok.
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8.5.4 Grafikus blokkok nyomtatása

A grafikus blokkok PC szerver segítségével Etherneten át nyomtathatók. Éppígy
lehetséges a nyomtató csatlakoztatása a kezelőterminálra az USB csatlakozóval.
Az USB nyomtatónak a következő nyomtatási nyelveket kell támogatnia: HP PCL5,
PCL5C, PCL6. Grafikus blokkok csak akkor nyomtathatók, amikor a képernyőn láthatók.
A parancsok a parancssorban adhatók meg. Ehhez a Project Manager-ben kattintson
duplán a [Setup] mappában a [System signals] pontra.
A parancssorban az NHD parancsot megadva a grafikus blokk lézernyomtatóval, a
blokkfejléc nélkül kerül kinyomtatásra (ami a blokknevet, blokkszámot, dátumot és
időpontot tartalmazza).

8.5.5 Nyomtatás definiálása

A nyomtatás a [Block properties] párbeszédmezőben definiálható a [Printout] fülön. Ez a
párbeszédmező az egér jobb gombjával a blokkra kattintva és a [Properties]
(tulajdonságok) pontot kiválasztva hívható be. A Print signal (nyomtatás jel) paraméter
határozza meg azt a digitális jelet, amelynek aktiválása elindítja a blokk nyomtatását. Itt
adható meg az a digitális befejező jel is, amelyet a terminál aktivál, miután befejeződött
a nyomtatás. A [Reset] (visszaállítás) opció kiválasztása esetén visszaáll (törlődik) a jel.

MEGJEGYZÉS
Grafikus blokkok nyomtatásához a nyomtatónak legalább 5 MB-os pufferrel kell
rendelkeznie.
A riasztásblokk, tehát a riasztáslistát tartalmazó grafikus blokk szöveges formában
kerül nyomtatásra.
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8.5.6 A nyomtató tulajdonságai

A nyomtató beállításának meghatározásához kattintson a Project Manager-ben duplán
a [Peripherals] pontra. Ezt követően az egér jobb gombjával kattintson a [Printer] pontra
és válassza ki a [Properties] (tulajdonságok) pontot. A nyomtatóra vonatkozó további
információk a nyomtató kézikönyvében találhatók. A nyomtatónak támogatnia kell a
bővített (kiterjesztett) IBM-ASCII karakterkészletet. Grafikus blokk nyomtatásához a
nyomtatónak támogatnia kell a HP PCL5, HP PCL5C vagy HP PCL6 nyelv grafikai
funkcióit.

11578AEN

Paraméter Leírás
Printer signals 
(nyomtató jelei)

Disable 
(letiltás)

Digitális jel, amely aktiválásakor megszakítja a nyomtatási 
folyamatot. A nyomtatóport ekkor más adatátvitelre (pl. 
transparent mode) használható.

Alarm Form 
feed 
(lapdobás 
riasztáskor)

Ez a jel lapdobás parancsot küld a nyomtatóra. A To printer 
(nyomtatóra) riasztási parancs használatakor a rendszer csak az 
oldal végén küld lapdobás jelet (azaz nem minden egyes riasztás 
után). Csak lézer- és tintasugaras nyomtatókhoz.

Printer type 
(nyomtatótípus)

Kiválasztható egy standard szövegnyomtató vagy a telepített nyomtató (PCL 
tintasugaras nyomtató vagy PCL lézernyomtató).

Page length 
(oldalhossz)

Itt határozható meg az a sorszám, amely után lapdobás történik. Ha az 
oldalhossz 0, nincs lapdobás.

Paper type 
(papírtípus)

Kiválasztható a papírtípus, a telepített nyomtató lehetőségeinek megfelelően.

Graphic orientation 
(grafika tájolása)

Meghatározható, hogy a grafikus nyomat álló vagy fekvő tájolással készüljön.

Text orientation 
(szöveg tájolása)

Meghatározható, hogy a jelentés PCL5 nyomtatóval végzett nyomtatása álló vagy 
fekvő tájolással történjék.

Network path (hálózati 
elérési út)

A hálózati nyomtató keresési útvonalát adja meg.

User name 
(felhasználónév)

Felhasználói név a nyomtatószerveren.

Password (jelszó) Jelszó a nyomtatószerveren.
Handshake Meghatározható, hogy a nyomtató és a terminál közötti handshake XON/XOFF 

vagy CTS/RTS segítségével történjék.
New line character 
(újsor-karakter)

Határozza meg a sor végét jelző karaktert: CR/LF, CR, LF vagy nincs.

Color/monochrome 
(színes/monokróm)

Meghatározható, hogy a nyomtatás fekete-fehérben vagy színesen történjen.
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8.5.7 A kommunikációs port beállítása

A csatlakoztatott nyomtató kommunikációs portjának kiválasztásához a [Setup] /
[Peripherals] pont alatt kattintson az egér jobb gombjával a [Printer] pontra és válassza
ki a [Connection] (kapcsolat) pontot. Itt azután kiválasztható az a kommunikációs port,
amelyikre a nyomtató csatlakozik. A kommunikációs port és a csatlakoztatott nyomtató
helyes beállításáról az adott nyomtató kézikönyvében található információ.

MEGJEGYZÉS
A Character table (karaktertábla), a Font size (betűméret) és a Margins (margók)
paraméterre a nyomtatóbeállítások érvényesek.
A nyomtatóra vonatkozó információk a nyomtató kézikönyvében találhatók.

11579AEN

Paraméter Leírás

Baud rate (adatátviteli 
sebesség)

Meghatározható a kommunikáció sebessége (baud egységben). Ennek meg kell 
egyeznie a külső készülék adatátviteli sebességével.

Parity (paritás) Meghatározható a paritás. Ennek meg kell egyeznie a külső készülék 
paritásával.

Data bits (adatbitek) Meghatározható az adatbitek száma. Ennek meg kell egyeznie a külső készülék 
adatbit-számával.

Stopbits (stopbitek) Meghatározható a stopbitek száma. Ennek meg kell egyeznie a külső készülék 
stopbit-számával.
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8.5.8 A nyomtató vezérlőkódjai

Egy szövegblokkban adja meg a nyomtató vezérlőkódjait. Írjon "%%"-ot, és fűzzön
hozzá egy 1 és 31 közötti számot. Az 1-31 számok jelentik a nyomtató vezérlőkódjait.
Írjon be pl. "%%12"-t. Ez az adat a lapdobásra vonatkozik. A vezérlőkódok leírása a
nyomtató kézikönyvében található. A parancsot szóköznek kell követnie. A lapdobást
("%%12") a sorban utolsóként kell megadni. A szöveg nem tartalmazhatja a "%%" jelet.
Egy sorban több parancs is állhat.

8.5.9 Nyomtató állapota

A csatlakoztatott nyomtató állapota nyomtatóregiszter használatával olvasható le. Ez a
regiszter a [Setup] / [System signals] (rendszerjelek) pont alatt adható meg.

8.6 Idővezérlés
A [Time control] (idővezérlés) funkció lehetővé teszi digitális jeleknek a valósidejű órától
függő be- és kikapcsolását. Ez a funkció használható akkor, ha meghatározott
időpontokban (pl. motorok be- és kikapcsolásakor) a terminál segítségével kell a
folyamat eseményeit vezérelni. Az időcsatornák helyettesítik az időreléket és a heti
kapcsolóórákat.

8.6.1 Időcsatorna definiálása

Időcsatornák a [Functions] / [Time channels] (időcsatornák) pont alatt definiálhatók.

11580AEN

Paraméter Leírás

Interval text 
(időköz 
szövege)

Tetszőleges szöveg adható meg az időcsatornához.

Signal (jel) Megadható a digitális jel, amely a megadott időközönként aktiválódik.

Interval 
(időköz)

Meghatározhatók az időköz napjai és időpontjai. Minden időcsatornához 4 különböző 
időköz definiálható.
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8.6.2 Megjelenítés üzemi üzemmódban

Az időcsatornák oldala akkor jelenik meg, ha aktiváljuk a 991. rendszerblokkot. Ez vagy
ugrás objektummal vagy a blokkhoz rendelt digitális jellel történhet. Az időcsatorna
értékei olvashatók ill. módosíthatók. Ahhoz, hogy az időcsatorna értékei üzemi
üzemmódban módosíthatók legyenek, a [Setup] / [Online properties] (online
tulajdonságok) pont alatt ki kell jelölni a [Time channels] (időcsatornák) opciót.
Ahhoz, hogy az időcsatorna értékei olvashatók vagy módosíthatók legyenek, vigyük a
kurzort a kívánt sorra és nyomjuk meg az Enter billentyűt. A kívánt sorra mutatni szintén
lehetséges, ha a terminál rendelkezik érintőképernyővel. Az időcsatorna definiálásának
lezárásához kattintson az [OK] gombra. Az időcsatorna menüjét a <PREV> gombbal
lehet bezárni, ill. a <CANCEL> gombbal, ha a terminál érintőképernyővel rendelkezik.
Ezt követően az a blokk jelenik meg, ahonnan az időcsatorna blokkját aktiváltuk.

8.7 Nyelvek kezelése
A programozószoftver támogatja a DOP sorozat kezelőtermináljainak többnyelvű
alkalmazásait. Ajánlott a teljes alkalmazást a programozószoftverrel egy nyelven
elkészíteni. A többnyelvűség támogatásának segítségével ezt követően az alkalmazás
szövegei lefordíthatók más nyelvekre. A fordítás történhet közvetlenül a programozó-
szoftverben. Szintén lehetséges, hogy az összes szöveget szövegfájlba exportáljuk és
más szoftverben fordítsuk le. A lefordított fájl ezt követően visszaimportálható a
programozószoftverbe. Alkalmazásonként max. 10 nyelv hozható létre.
Az alkalmazás minden szövegéhez tetszőleges index rendelhető. A funkció optimali-
zálása és a szövegek számának minimalizálása érdekében az alkalmazásban többször
előforduló szöveg másolható és újra felhasználható. Ezért ezek a szövegek azonos
indexhez kapcsolódnak.
Az alkalmazás nyelve tartalmaz felhasználói szövegeket is, és kapcsolódik a
rendszerszövegeket tartalmazó rendszernyelvhez. Felhasználói szöveg az a szöveg,
amelyet a projekt programozása során viszünk be. Rendszerszöveg az a szöveg, amely
egy új projekt létrehozásakor már rendelkezésre áll, valamint az a szöveg, amelyet a
terminál rendszerprogramja tartalmaz.

MEGJEGYZÉS
Néhány betűtípus, különösen az ázsiai betűtípusok nagyon sok memóriát igényelnek.
Ez csökkenti a magára a projektre jutó memóriát, ezért figyelembe kell venni, ha le
kívánják fordítani a projektet. A projekt és a hozzá tartozó betűtípusok számára
rendelkezésre álló teljes memória 12 MB.
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8.7.1 Unicode a kezelőterminálon

A Unicode olyan globális karakterkód-szabvány, amely 16 bites értékeket használ a
világ sok nyelvéhez tartozó írásjelek megjelenítéséhez. A DOP11B kezelőterminál
kizárólag Unicode karakterkészleteket támogat. Unicode karakterek használhatók a
projektekben és a rendszerszövegekben.
A Microsoft Windows XP és Windows 2000 operációs rendszer támogatja a Unicode-ot.
A HMI-Builder szoftver Unicode karakterkészletet használ a Unicode karaktereknek a
párbeszédablakokban történő megjelenítésére.

8.7.2 Több alkalmazásnyelv létrehozása

Válassza ki a [Setup] / [Multi-language] / [New language] (új nyelv) pontot. Ez a funkció
a több alkalmazásnyelv létrehozására szolgáló varázslót hívja be. Kövesse a
párbeszédablak utasításait és válassza ki vagy adja meg a kívánt paramétereket ill.
neveket.

11990AEN
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Határozza meg, hogy minden szöveget át kíván-e másolni egy már meglévő nyelvből
(tehát egy korábban létrehozott nyelvből). Az 1. nyelv az a nyelv, amelyen az
alkalmazást létrehozták (bázisnyelv).

Válassza ki az alkalmazásban használni kívánt nyelvek számát. Végül kattintson a
[Next] (tovább) gombra.

A szoftver javaslatot tesz a nyelvek nevére. A felhasználó módosíthatja ezeket.
A [Character table] (karaktertábla) pont alatt válassza ki, hogy melyik karakterkészletet
használja a terminál, és mely különleges nemzeti karakterek legyenek elérhetők. Lásd
a "Területi beállítások" c. részt a 124. oldalon.

11991AEN

11992AEN
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A [System language] (rendszernyelv) pont alatt választható [Integrated] (beépített) vagy
[User defined] (felhasználó által definiált). Az [Integrated] (beépített) választása esetén
a terminál rendszerszövegei a kiválasztott nyelven jelennek meg. [User defined]
(felhasználó által definiált) választása esetén lefordítható az egyik beépített
rendszernyelv, és hozzárendelhető az alkalmazásnyelv rendszernyelvéhez (ennek
feltétele, hogy a terminál össze legyen kapcsolva a PC-vel).

Itt határozható meg a nyelvi vezérlőregiszter. Ennek értéke (0…9) határozza meg, hogy
melyik alkalmazásnyelvet (0…9) használja a terminál.
A varázsló bezárásához kattintson a [Finish] (befejezés) gombra. Ezt követően
megjelenik az összes létrehozott nyelv könyvtárfája.

11993AEN
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8.7.3 Szövegek fordítása és szerkesztése a programozószoftverben

Válassza ki a [Setup] / [Multi-language] / [Edit] (szerkesztés) pontot.

Itt egy táblázatcellában megadható a fordítás az adott nyelvre. A kurzor a nyílgombokkal
mozgatható a sorok és az oszlopok között. Az [Edit] / [Find] (keresés) menüponttal
végezhető keresés a szöveglistában.
Az alkalmazásnyelvek exportálhatók szövegfájlba is, és fordíthatók más programmal
(pl. Excel vagy Notepad). Ezt követően a szövegfájl ismét importálható az alkal-
mazásba. Lásd az "Export" és az "Import" c. fejezetet a 236. oldalon.

11994AEN
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8.7.4 Az alkalmazásnyelv tulajdonságai

Válassza ki a [Setup] / [Multi-language] / [Setup] (beállítás) pontot.

A nyelvkijelzés vezérlőregiszterének módosításához az egér jobb gombjával kattintson
a [User language] (felhasználói nyelv) gombra és válassza ki a [Properties]
(tulajdonságok) pontot.
Az egér jobb gombjával a nyelvek nevére kattintva a következő beállítások végezhetők el:

A nyelv karakterkészletének módosításához kattintson az egér jobb gombjával a
[Character set] (karakterkészlet) gombra.
A kiválasztott rendszernyelv módosításához kattintson az egér jobb gombjával a
[System language] (rendszernyelv) gombra.

8.7.5 Felhasználó által definiált rendszernyelv

Felhasználó által definiált rendszernyelv létrehozásához jelölje ki a [User defined]
(felhasználó által definiált) pontot, válassza ki a forrásnyelvet, majd kattintson a
[Receive] (fogadás) gombra. Ekkor megjelenik a [Language transfer] (nyelv átvitele)
párbeszédablak. A beépített rendszernyelveknek a terminálról való letöltéséhez
kattintson a [Receive] (fogadás) gombra. Ezáltal a [Setup] / [Multi-language] / [Edit]
(szerkesztés) pont alatt a rendszerszövegek is szerkeszthetők lesznek. Ezenkívül
lehetséges a szövegeket szövegfájlba exportálni és másik programban szerkeszteni.
A terminál összes rendszernyelvi szövege (jelszavak, időcsatornák stb.) támogatja a
többnyelvű alkalmazásokat. Vagy az előre definiált rendszernyelvek használhatók, vagy
létrehozhatók saját (új) nyelvek. Az alkalmazásnyelvhez a kiválasztott karakterkészlet
minden karaktere rendelkezésre áll. A szöveges karaktersor több objektumhoz
hozzárendelhető. Az egy nyelvben rendelkezésre álló szöveges karaktersorok
maximális száma a terminál rendelkezésre álló projektmemóriájához igazodik.
Az alkalmazásnyelv párbeszédablakának bal alsó részén található információ a
kiválasztott nyelvhez (nyelvfájlhoz) tartozó memóriahelyről. Ezek az adatok X/Y
formában jelennek meg, ahol X a foglalt és Y a szabad memóriát jelenti minden
nyelvnél, pl. 7/128.

11995AEN

Paraméter Leírás

New language (új nyelv) A kiválasztott nyelv használata.

Character set 
(karakterkészlet)

Karakterkészlet kiválasztása / cseréje.

System language 
(rendszernyelv)

Rendszernyelv kiválasztása / cseréje.

Delete language 
(nyelv törlése)

Az aktuális nyelv törlése.

Rename (átnevezés) Az aktuális nyelv nevének módosítása.

Features (jellemzők) A nyelvkijelzés értékét meghatározó adatregiszter definiálása
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8.7.6 Export

A nyelvek fordítás céljából exportálhatók (pl. Excelbe), majd azt követően ismét
importálhatók a programozószoftverbe.
Válassza ki a [Setup] / [Multi-language] / [Export] pontot. Válassza ki a felhasználói
szövegeket (vagy rendszerszövegeket). A megjelenő párbeszédablakban adja meg az
exportfájl nevét és válassza ki a Unicode formátumot.

8.7.7 Import

Válassza ki a [Setup] / [Multi-language] / [Import] pontot, vagy kattintson a nyelvi
eszköztár [Import] gombjára.
Válassza ki a [User texts] (felhasználói szövegek) (vagy a [System texts] (rendszer-
szövegek)) pontot. Ezt követően megjelenik az [Import multi-language texts]
párbeszédablak. Itt adja meg az importálandó szövegfájl nevét. A projektnyelv Unicode
formátumú.

8.7.8 Show index (index megjelenítése)

Minden olyan objektumhoz, amely többnyelvű támogatással rendelkező alkalmazásban
szöveget jelenít meg, index van hozzárendelve. Egy index különböző olyan
objektumokhoz lehet hozzárendelve, amelyek azonos szöveget tartalmaznak. Az
objektumszöveghez tartozó indexszám megjelenítéséhez válassza ki a [Setup] / [Multi-
language] / [Show index] (index kijelzése) pontot.

8.7.9 Cross reference (kereszthivatkozás)

Válassza ki a [Setup] / [Multi-language] / [Cross reference] (kereszthivatkozás) pontot.
A kereszthivatkozások megjelenő listájában az objektumok az egér jobb gombjával
kattintva válnak szerkeszthetővé. A kereszthivatkozások listája az indexszámok
bevitelekor támogatja az inkrementális keresést.

8.7.10 Reuse index (index újrafelhasználása)

Válassza ki a [Setup] / [Multi-language] / [Reuse index] (index újrafelhasználása) pontot.
Ha az objektum másolásakor aktív a [Reuse index] (index újrafelhasználása) funkció,
akkor a másolathoz ugyanaz az index tartozik. Ily módon az azonos indexű
objektumokat csak egyszer kell lefordítani. Az egyik szövegen végzett módosítások
kihatnak az azonos indexszel rendelkező összes objektumra.

MEGJEGYZÉS
Azonos indexű másolatokkal rendelkező objektum törlésekor csak a kijelölt objektum
törlődik.
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8.7.11 Choose Unicode font (Unicode betűtípus kiválasztása)

Itt kiválasztható egy Unicode betűtípus, ha az alkalmazásnyelv létrehozásához bővített
karakterszám szükséges.

8.7.12 Alkalmazásnyelvek üzemi üzemmódban

Az alkalmazásnyelv a terminálon üzemi üzemmódban módosítható. Ehhez a megadott
nyelvi vezérlőregiszter értékét kell módosítani (0-9). Vegye figyelembe, hogy a terminál
a teljes blokk megjelenítését frissíti, amikor üzemi üzemmódban (RUN) új nyelvet
választunk ki. Ha a terminál rendelkezik kurzorral, akkor az a módosítást követően az
aktuális blokk első állítható objektumára kerül.

8.7.13 Font templates (betűtípusminták)

A betűtípusmintákkal határozható meg, hogy melyik betűtípus legyen a szöveges
objektumokhoz és a nyelvekhez rendelve. A projektben használt betűtípusok listájának
behívásához válassza ki az [Edit] / [Font templates] (betűtípusminták) pontot. Olyan
nyelv használata esetén, amely pl. az Arial vagy a Times New Roman Windows True
Type betűtípus által nem tartalmazott karaktereket tartalmaz, a betűtípust hozzá kell
rendelni a nyelvhez. A betűtípusminták módosítása minden olyan szöveges objektumra
kihat, amely a megfelelő betűtípushoz van rendelve.

11996AEN

MEGJEGYZÉS
A lefoglalt projektmemória meghatározásakor a rendszer figyelembe veszi a betűtí-
pusfájlok méretét.
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8.8 LED-ek
Csak a LED-es kezelőterminálokra vonatkozik.
A kezelőterminál beépített LED-ekkel rendelkezik, amelyek egy regiszterhez rendel-
hetők. Ez a [Functions] / [LED] pont alatt definiálható. A regiszter tartalma határozza
meg a LED színét és esetleges villogását, a következő táblázat szerint.

8.9 Funkciógombok
Egy funkciógomb úgy rendelhető egy jelhez, hogy annak címét az adott gombnak
megfelelően megadjuk, vagy a választólistában kiválasztjuk a megfelelő funkciót.
A funkciógombhoz rendelt jel a funkciógomb definiálásakor megadott funkciónak
megfelelően aktiválható.

A terminálmodelltől függően a terminálok különböző számú funkciógombbal rendel-
keznek.

Regiszterérték 
(Hex)

Regiszterérték (Dec) Villogási frekvencia 
(Hz)

Szín

00 0 - nincs

01 1 - zöld

02 2 - piros

11 17 5 zöld

12 18 5 piros

21 33 2,5 zöld

22 34 2,5 piros

31 49 1,2 zöld

32 50 1,2 piros

41 65 0,6 zöld

42 66 0,6 piros

MEGJEGYZÉS
Egyidejűleg csak 2 funkciógombhoz rendelt jel működtethető. Ha több mint
2 funkciógombot működtetünk egyidejűleg, csak a két elsőként működtetett jel
aktiválódik.
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8.9.1 Funkciógombok definiálása

A funkciógombok definiálása 2 különböző módon történik:
• globálisan
• lokálisan

Globális definíció
• A globális funkciógombok a teljes alkalmazásban definiálva vannak és használ-

hatók, és minden blokkra érvényesek.
• A globális definiálás üzemi üzemmódban mindig rendelkezésre áll, amennyiben a

képernyőn megjelenített blokk nem rendelkezik lokális definícióval az aktuális
funkciógombhoz.

• Ezek a [Functions] / [Function keys] (funkciógombok) pont alatt definiálhatók.

Lokális definíció
• A lokális funkciógombok egy blokkban vannak definiálva és ott használhatók.
• A lokális definíció magasabb prioritású, mint a globális definíció.
• A lokális funkciógombok az aktuális blokk tulajdonságainak párbeszédablakában

definiálhatók a [Local function keys] (lokális funkciógombok) fülön.

11997AEN
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Funkció Leírás

IO A funkciógomb által aktivált jel. (A következő mező használható a lehetséges 
indexregiszterek és jelformátumok megadására.)

Event (esemény) Az IO esemény funkcióval határozható meg a gomb hatása a megadott jelre.
Az eseménynél a következő opciók állnak rendelkezésre:

Short term 
(rövid idejű)

Ez a jel addig aktív, amíg a gombot nyomva tartják.

Toggle 
(váltakozó)

A jel a gomb megnyomásakor aktiválódik ill. visszaállítódik.

Set (aktivál) A jel a gomb megnyomásakor aktiválódik, és ebben az 
állapotban marad.

Reset 
(visszaállítás)

A jel a gomb megnyomásakor visszaállítódik, és ebben az 
állapotban marad.

Grouped 
(csoportosított)

Az aktuális csoportszámú funkciógombhoz tartozó összes 
jel visszaállítása. A csoportszám a [Group] mezőben adható 
meg. Egy csoportba max. 8 funkciógomb tartozhat.

Set analog 
(analóg 
beállítása)

A [Set analog] (analóg beállítása) opcióval a 
funkciógombhoz rendelt analóg jelhez a [Value] (érték) pont 
alatt megadott érték rendelhető.

Inc. Analog 
(növ. analóg)

A funkciógombhoz rendelt analóg jel a [Value] (érték) pont 
alatt megadott értékkel nő.

Dec. analog 
(csökk. analóg)

A funkciógombhoz rendelt analóg jel a [Value] (érték) alatt 
megadott értékkel csökken.

Set analog object to 
(analóg objektum állítása 
a következőre)

A kurzor segítségével kiválasztott állítható analóg objektumhoz egy megadott 
értéket rendel hozzá.

Increment analog object 
with or set digital object 
(analóg objektum 
növelése a következővel 
vagy digitális objektum 
beállítása)

A kiválasztott állítható analóg objektum értékét a megadott értékkel növeli, 
vagy egy kiválasztott állítható digitális objektumot aktivál.

Decrement analog object 
with or set digital object 
(analóg objektum 
csökkentése a követ-
kezővel vagy digitális 
objektum visszaállítása)

A kiválasztott állítható analóg objektum értékét a megadott értékkel csökkenti 
vagy egy kiválasztott állítható digitális objektumot visszaállít.

Set digital object 
momentarily (digitális 
objektumot átmenetileg 
aktivál)

Aktiválja a kiválasztott digitális objektumot, amíg a gombot nyomva tartják.

Jump to block 
(ugrás blokkhoz)

Ugrás a megadott nevű vagy a megadott számú blokkhoz.

Other function 
(egyéb funkciók)

A funkciógombok vagy érintőgombok a választólista funkcióihoz vannak 
rendelve.
Lásd a "Funkciógombok és érintőgombok más funkciói" c. külön táblázatot a 
241. oldalon.

Macro (makró) A kiválasztott makró végrehajtása. Az [Edit macro] (makró szerkesztése) 
gombbal módosítható a kiválasztott makró neve ill. módosítható a kijelölt 
esemény makróeseménye.

Security level 
(biztonsági szint)

A funkciógombokhoz biztonsági szintek definiálhatók. Ahhoz, hogy a 
funkciógomb használható legyen, a kezelőnek jelszó segítségével be kell 
jelentkeznie erre a jogosultsági szintre vagy egy másikra.
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Funkciógombok és érintőgombok más funkciói

Funkció Leírás

Load recipe (recept betöltése) Recept behívása a kezelőterminál memóriájából.

Save recipe (recept mentése) Recept mentése a kezelőterminál memóriájába.

Delete recipe (recept törlése) Recept törlése a kezelőterminál memóriájából.

Append recipe (recept hozzáfűzése) Hozzáfűzi az aktuális blokkból a jeleket és azok értékét egy meglévő recepthez.
Lásd a "Receptkezelés" c. fejezetet a 210. oldalon.

Login with specified security level 
(bejelentkezés meghatározott biztonsági 
szinten)

Bejelentkezés. Lásd a "Jelszavak" c. fejezetet a 222. oldalon.

Log off (kijelentkezés) Kijelentkezés.

Change login password 
(bejelentkező jelszó módosítása)

A jelszó módosítása.

Scroll one page up (lapozás fölfelé) Lapozás fölfelé a riasztáskezelésben.

Scroll one page down (lapozás lefelé) Lapozás lefelé a riasztáskezelésben.

Enlarge text (szöveg nagyítása) A riasztáskezelés szövegméretének növelése.

Minimize text (szöveg kicsinyítése) A riasztáskezelés szövegméretének csökkentése.

Save recipe on memory card 
(recept mentése memóriakártyára)

Recept mentése a biztonsági mentéshez meghatározott memóriakártyára.

Load recipe from memory card 
(recept betöltése memóriakártyáról)

Recept betöltése a biztonsági mentéshez meghatározott memóriakártyáról.

Delete recipe on memory card 
(recept törlése a memóriakártyáról)

Recept törlése a biztonsági mentéshez meghatározott memóriakártyáról.

Load project from memory card 
(projekt betöltése memóriakártyáról)

Projekt betöltése a biztonsági mentéshez meghatározott memóriakártyáról.

Acknowledge alarm (riasztás 
nyugtázása)

A riasztáslistában található riasztás nyugtázása.

Display alarm list (riasztáslista kijelzése) A riasztáskezelés megjelenítése (990. blokk).

Jump to info block linked with alarm 
(ugrás a riasztáshoz kapcsolt infor-
mációs blokkra)

Ugrás a riasztáshoz kapcsolt blokkra. Az aktuális riasztássorra vagy a riasztáskezelésre 
vonatkozik.

List alarm groups (riasztáscsoportok 
listázása)

Azt határozza meg, hogy melyik riasztáscsoportból jelenjen meg riasztás a 
riasztáskezelésben.

Return to previous block (visszatérés az 
előző blokkhoz)

Megjeleníti az előző blokkot. Max. 9 visszalépés lehetséges. A 0. blokk megjelenítése 
esetén ezzel a funkcióval nem lehetséges az előző blokkra visszalépni. Blokkugrás ezzel 
a funkcióval nem lehetséges, ha az aktuális szintnél magasabbra való bejelentkezés 
szükséges.

Display object info (objektuminformáció 
kijelzése)

Üzemi üzemmódban megjeleníti a szövegblokk analóg objektumainak min. és max. értékét.

Input (bevitel) Megfelel az Enter billentyű megnyomásának.

Display diagnostic page (diagnosztikai 
oldal kijelzése)

Megjeleníti a kezelőterminál információs oldalát.

Connect TCP/IP (TCP/IP kapcsolódás) Felépíti a kapcsolatot soros TCP/IP kapcsolatnál.

Disconnect TCP/IP (TCP/IP 
kapcsolatbontás)

Bontja a soros TCP/IP kapcsolatot.

Change recipe directory (receptkönyvtár 
módosítása)

A terminál receptkönyvtárának szerkesztése.

Create recipe directory (receptkönyvtár 
létrehozása)

Receptkönyvtár létrehozása a terminálon.

Delete recipe directory (receptkönyvtár 
törlése)

A terminál receptkönyvtárának törlése.
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8.9.2 Blokkhoz ugrás funkciógombokkal

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a funkciógombokkal blokkokhoz ugorjunk a kijelzőjel
használata nélkül. A gombok (lokális vagy globális) definiálásakor a választólistában
válassza a [Jump to block] (ugrás blokkhoz) pontot.
A blokkváltás leggyorsabban a funkciógombok segítségével végezhető el. Ekkor nem
használunk digitális jelet a kontrolleren.

8.10 Trendek
8.10.1 Folyamatos trend

Ennél a funkciónál a rendszer begyűjti a kontroller analóg értékeit, és üzem közben
kijelzi egy trendobjektumban. A megjelenítés görbékkel történik. A rögzített értékeket a
terminál projektmemóriája tárolja.
Több egymástól független trendgörbe definiálható azonos ill. különböző blokkokban.
Számukat a projektmemória mérete és teljesítménye korlátozza.
A trendobjektumban definiálható egyebek mellett az adatok rögzítése közötti időköz és
az értékek száma.

Trendméret 
számítása

A projektmemória trendadat-területének számítására a következő képlet használható:

S = TOG + AK (28 + (645 x ((AS / 100) + 1)))

A trendobjektumok megadhatók akár signed (előjeles), akár unsigned (előjel nélküli)
32 bites értékként. A trendgörbék több helyet igényelnek 32 bites formátumban, mint
16 bites formátumban.

TOG Trendobjektum mérete
(Ha a trendobjektum minden paraméterét módosítjuk, akkor a TOG értéke = 320 bájt.)

AK A trendobjektumban definiált görbék száma

AS A minták száma, század pontossággal, felfelé kerekítve

S Bájtok száma

MEGJEGYZÉS
A RAM memória is korlátozhatja az objektum trendjeinek számát. Ez a korlátozás 
egyebek mellett a projektben alkalmazott objektumoktól és funkcióktól függ.
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Megjelenítés 
üzemi 
üzemmódban

A trendgörbékkel trendadatok jeleníthetők meg üzemi üzemmódban. Válassza ki a
kívánt trendobjektumot, és nyomja meg az Enter billentyűt. Ekkor egy párbeszédablak
jelenik meg. Válassza ki a megjelenítendő adatok dátumát és időtartományát. A
párbeszédablak alsó részén "trend history" (trendelőzmények) jelenik meg. A valósidejű
kijelzéshez az Enter billentyű megnyomásával térhetünk vissza. A trendadatokat a
rendszer fájlokba menti. A név a trendobjektum definiálásakor adható meg.

8.10.2 Trendobjektum definiálása

Trendobjektumok pontosan úgy definiálhatók, mint egy blokk más dinamikus
objektumai. Az objektum max. 6 analóg jelhez kapcsolható hozzá.
A többi objektumtól eltérően a trendobjektum nevét 1-8 karakterrel kell megadni. Az első
karakternek vagy betűnek vagy számnak kell lennie. A trend neve az A-Z, 0-9 és _
karaktereket tartalmazhatja. Egyebekben az MS-DOS fájlnév-konvenciói érvényesek.
A trendobjektumhoz a következő paraméterek definiálhatók. A [Setup] / [Terminal
options] (terminálopciók) pont alatt meghatározható, hogy csak a trendmódosítások
kerüljenek mentésre, vagy pedig minden.

11604AEN

MEGJEGYZÉS
A trendobjektumokról a "Grafikus megjelenítés és vezérlés" c. fejezetben található
további információ (159. oldal).
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8.10.3 Trendadatok átvitele

Ha a [DOP Tools] \ [DOP File Transfer] program telepítve van a PC-re, trendadatok,
receptek és riasztáslisták vihetők át számítás, megjelenítés vagy tárolás céljából a
PC-re ill. a PC-ről.
A következő adatok FTP segítségével szintén átvihetők a PC és a terminál között:
• trendadatok
• receptek
• riasztáslisták
• HTML fájlok
• bittérképes grafikák

Ehhez a PC-n telepítve kell lennie az FTP kliensnek. A DOP Tools programcsoport
tartalmazza a DOP FTP Client alkalmazást, amely standard FTP kliens funkciót tölt be.
A trendfájlok a statisztikai számításokhoz közvetlenül megnyithatók pl. Excelben.

Trendfájlok A trendfájlok neveinek megadása minden trendnél megtörténik a trendobjektum
definiálásakor. A fájl kiterjesztése SKV.
A trendfájl sorformátuma a következő:
DDDD;TTTT;AAAA;BBBB;CCCC;DDDD;EEEE;FFFF:

A legrégebbi érték a fájl első sorában, a legújabb a fájl utolsó sorában jelenik meg. Az
SKV formátum közvetlenül importálható a Microsoft Excel programba. Az Excel
diagramvarázslója használható statisztikai diagramok készítésére. A fájlokat módosítani
és azt követően a terminálra küldeni nem lehetséges.

Formátum Leírás

DDDD A Setup alatt megadott dátumformátum

TTTT A Setup alatt megadott időformátum

AAAA 1. trendgörbe

BBBB 2. trendgörbe (ha definiálva van)

CCCC 3. trendgörbe (ha definiálva van)

DDDD 4. trendgörbe (ha definiálva van)

EEEE 5. trendgörbe (ha definiálva van)

FFFF 6. trendgörbe (ha definiálva van)
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8.10.4 A trendadatok biztonsági másolatának létrehozása

A trendadatok fájljai a kezelőterminál normál projektmemóriájából a kezelőterminálba
helyezett külső memóriakártyára másolhatók. A kezelőterminálba helyezett memó-
riakártyát biztonsági mentésre szolgáló kártyaként kell formázni. Az tetszőleges
kezelőterminálra csatlakoztatható. Ezt követően a kártyán lévő adatok FTP segít-
ségével átvihetők PC-re és ott lehetséges további feldolgozásuk. Azok a trendfájlok,
amelyekről biztonsági másolat készült, a kezelőterminálon a "Backup" mappában
találhatók. Ahhoz, hogy a trendfájlok átvitele a terminál és a PC között lehetséges
legyen, a PC-n telepítve kell lennie az FTP kliensnek (DOP FTP Client).
A kezelőterminál projektmemóriájában lévő trendfájlok külső memóriakártyára készített
biztonsági másolatának létrehozása a TBUP parancs és egy memóriacella segítségével
történik, amely a konfigurációs szoftver parancssorában adható meg. A Project
Manager-ben kattintson duplán a [Setup] mappában a [System signals] pontra.

11582AEN

Paraméter Leírás

TBUP Trend Backup (trend biztonsági mentése). Arra használható, hogy a trend-
fájlokról biztonsági másolatot hozzunk létre külső memóriakártyán.

TESOSn Az [Activate] jel aktiválásakor csak egy trendminta kerül mentésre. n=* esetén a 
beállítás minden trendobjektumra érvényes. n=T esetén a beállítás csak a T-vel 
kezdődő trendobjektumokra érvényes.

TMBx Trend Multi Backup. A TBUP rendszerparanccsal együtt több Backup könyvtár 
létrehozására szolgál a memóriakártyán. (x a biztonsági mentés fájljaihoz való 
könyvtárak száma a kártyán. A szám túllépésekor automatikusan felülíródik a 
legrégebbi könyvtár. Az alapbeállítás 1.)
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Adja ki a TBUP parancsot, amelyet egy digitális jel (pl. M10) követ. A digitális jel ekkor
hozzárendelhető egy funkciógombhoz vagy érintőgombhoz. Ha a digitális jelet
gombnyomással aktiválják, akkor a rendszer a kezelőterminál projektmemóriájában
lévő minden trendfájlt a külső memóriakártyára ment. A mentés befejeztével a
kezelőterminál inaktiválja a parancssorban megadott digitális jelet.

8.11 Makrók
A makrók a terminál több eseményét fogják össze egyetlen paranccsá. Ha gyakran
hívjuk be ugyanazt a parancsot vagy a terminál ugyanazon beállításait, ezek a
folyamatok makró létrehozásával automatizálhatók. A makró lokális ill. globális
funkciógombokkal és érintőgombokkal indítható. A [Macros] funkció a [Functions] /
[Macros] pont alatt hívható be.

8.11.1 Makró hozzáadása

Az egérrel az [Add macro] (makró hozzáadása) gombra kattintva megjelenik a
kiválasztó párbeszédablak.

Itt tetszőleges név adható a makrónak. A névnek egyértelműnek kell lennie. Az [OK]
gombra kattintva a megadott nevű makró megjelenik a listában.
A definiálható makrók száma korlátlan.

MEGJEGYZÉS
A külső memóriakártyán a trendnek minden könyvtárban csak egy verziója tárolható.
Egy már elmentett trend biztonsági mentésének létrehozásakor a mentett trend
felülíródik. Több könyvtár létrehozása a TMBx paranccsal történik.

11998AEN
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8.11.2 Esemény beszúrása / esemény hozzáadása

Az egérrel az [Insert event] (esemény beszúrása) vagy az [Add event] (esemény
hozzáadása) gombra kattintva a következő párbeszédablak jelenik meg:

Minden makró legfeljebb 8 különböző eseményt (sort) tartalmazhat.

11583AEN

Paraméter Leírás
I/O Itt határozható meg a makró eseményéhez rendelt jel. Az [Event] (esemény) 

mezőben választható ki, hogy melyik esemény legyen a makró jeléhez rendelve.
A következő események közül választhatunk:
Set (aktivál) A digitális jel a makrógomb megnyomásakor aktiválódik, és 

ebben az állapotban marad.
Decrements 
analog (csökken-
tett analóg)

Az analóg jel a makró gombnyomással történő aktiválásakor a 
[Value] (érték) alatt megadott értékkel csökken.

Reset 
(visszaállítás)

A digitális jel a makrógomb megnyomásakor inaktiválódik, és 
ebben az állapotban marad.

Sets analog 
(analóg beállítás)

Az analóg jelhez a makró gombnyomással történő aktiválásakor 
a [Value] (érték) alatt megadott érték lesz rendelve.

Toggle 
(váltakozó)

A digitális jel a makrógomb megnyomásakor váltakozva 
aktiválódik ill. inaktiválódik.

Increments 
analog (növelt 
analóg)

Az analóg jel a makró gombnyomással történő aktiválásakor a 
[Value] (érték) alatt megadott értékkel növekszik.

Jump to block 
(ugrás blokkhoz)

Adja meg annak a blokknak a nevét vagy számát, amelyre a makrógomb megnyo-
másakor ugrani kell.
Blokkugrás csak utolsó eseményként szerepelhet a makróban, mivel a blokkugrás 
lezárja a makrót.

Command 
(parancs)

Az aktiválandó parancs. Az alábbi parancsok választhatók:
IPCONFIG Lekérdezi és kijelzi a terminál aktuális IP-címét.
PING Ellenőrzi, hogy valamely gazdaszámítógép (host) elérhető-e.
ROUTE Fájlok megjelenítésére, hozzáadására és törlésére szolgál.

Argument 
(argumentum)

Szöveges mező a parancs paramétereivel , pl. 192.168.1.1 a PING parancshoz.

Show input panel 
(beviteli panel 
kijelzése)

Yes / No (igen/nem) (csak érintőgombokhoz).
Azt határozza meg, hogy a beviteli mező megjelenjen-e, amikor fut a program.

Allow multiple 
instances (több 
példány 
engedélyezése)

Yes / no (igen / nem).
Azt határozza meg, hogy futhat-e a program több példánya egy időben.
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8.11.3 Edit (szerkesztés)

Az aktuális makró nevének vagy az aktuális esemény makróeseményének
módosításához kattintson az [Edit] (szerkesztés) gombra. Közvetlenül a [Macro] vagy
[Macro event] gombra duplán kattintva szintén szerkeszthetők a makrók.

8.11.4 Makrók aktiválása

Makró funkciógomb vagy érintőgomb segítségével aktiválható. Minden gomb (globális
vagy lokális) hozzárendelhető makróhoz. Az adott gomb makrója a lokális és globális
funkciógombok, valamint az érintőgombok párbeszédablakaiban választható ki.

8.12 Rendszermonitor
A rendszermonitor olyan blokk, amelynek segítségével a kezelő bekapcsolt kezelőter-
minálnál megjelenítheti és módosíthatja a vezérlőjelek értékeit. Az értékeket decimális,
hexadecimális és ASCII értékként jelenítik meg. A rendszermonitor állandóan
rendelkezésre áll a kezelőterminálon. Annak érdekében, hogy a rendszermonitort
bekapcsolt kezelőterminálnál is használni lehessen, hozzon létre blokkugrást egy másik
blokkról a rendszermonitor-blokkra. Pl. vezérlőjelek hozzáadásához be kell hívni a
szerkesztőmezőt. Ez az Enter gomb megnyomására vagy aktív rendszermonitornál a
[NEW] gomb megnyomására jelenik meg.
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8.13 Data logger (adatnaplózó)
Az adatok a trendadatokhoz hasonlóan (de a terminálon történő megjelenítés nélkül)
jegyzőkönyvezhetők és fájlba menthetők. Az adatnaplózás különböző időközönként
vagy értékváltozás esetén történhet. Minden adatnaplózó 16 jelet támogat, és 16 bites,
32 bites és valós (lebegőpontos) értékeket tud naplózni. A naplózás
rendszerteljesítményt és memóriát igényel.
A Project Manager-ben kattintson duplán a [Data logging] (adatnaplózás) pontra. Ezt
követően az egér jobb gombjával kattintson a [Data logging] pontra és válassza ki az
[Add] (hozzáadás) pontot. Duplán a [Data logger] pontra kattintva az alábbi
párbeszédmező hívható be.

11999AEN

Paraméter Leírás

Name (név) Adjon nevet (= fájlnevet) az adatnaplónak. Ez a név, amely minden naplóhoz 
csak egyszer adható meg, legfeljebb 8 karakter hosszú lehet. Csak az A…Z, 
0…9 és _ (aláhúzás) karakter megengedett.

Sample interval (minták 
időköze)

Adja meg az adatnaplózás időközét. A minimális érték 1 s.

Sample count 
(mintaszámláló)

Adja meg az elmentendő értékek darabszámát. A maximum 65534. Ha elérik a 
maximumot, akkor minden új minta felülírja a legrégebbit.
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9 Hálózati funkciók és kommunikáció
9.1 Kommunikáció
9.1.1 Kommunikáció 2 kontrollerrel (kettős vezérlőprogram)

A terminálon 2 különböző vezérlőprogram aktiválható. Ezáltal a terminál egyidejűleg
2 különböző kontrollerrel kommunikálhat.
A kontrollerek a soros terminálinterfészhez vagy Ethernet csatlakozáson át
csatlakoztathatók.
A kontrollerek jelcímzése az adott kontrolleren szokásos eljárással történik (lásd a
vezérlőprogram dokumentációját).
• Hívja be a [Project] / [Properties] (tulajdonságok) menüpontot a HMI-Builder

programban.
• A Controller 1 ill. a Controller 2 esetében a [Change] (módosítás) gombra kattintva

válassza ki a kontrollert. Ha a Controller 1 (1. kontroller) választott vezérlőprogramja
nem támogatja kettős vezérlőprogram használatát, akkor a Controller 2
(2. kontroller) számára nem választható ki vezérlőprogram.

• Kattintson az [OK] gombra.
• Hívja be a [Setup] / [Peripherals] (perifériák) menüpontot.
• Húzza a [Controller 1] és a [Controller 2] pontot ahhoz a csatlakozóporthoz,

amelyhez az adott kontroller csatlakozik. Rendelkezésre áll az RS-232C,
RS-422/RS-485 és ETHERNET interfész.

A kontroller és a terminál összekapcsolásáról közelebbi információ az adott
vezérlőprogram dokumentációjában található.

Címzés A kontrollerek jelcímzése az adott kontrolleren szokásos eljárással történik (lásd a
vezérlőprogram dokumentációját). Úgy határozható meg, hogy melyik kontrollerhez
legyen hozzárendelve a létrehozandó objektum, hogy a HMI-Builder eszköztárában a
kívánt kontroller gombjára ([1] vagy [2]) kattintunk.
Projekt létrehozásakor vagy megnyitásakor mindig az 1. kontroller az alapbeállítás.
Az [1] gombra kattintva a létrehozandó objektum jele az 1. kontrollerhez rendelhető.
A [2] gombra kattintva a létrehozandó objektum jele a 2. kontrollerhez rendelhető.
Lehetséges az is, hogy a létrehozandó objektumban az [I/O] gombra kattintunk, és az
I/O böngésző segítségével választjuk ki, hogy melyik kontrollerhez legyen rendelve az
objektum.
Ahhoz, hogy egy jelet a 2. kontrollerre címezzünk, amikor az 1. kontroller az előzetes
beállítás, a jelet "@2" kiegészítéssel kell ellátni (fordított esetben az 1. kontrollerhez
"@1" kiegészítéssel, ha a 2. kontroller az előzetes beállítás).

Példa
Az előzetes beállítás az 1. kontroller. A 2. kontroller D0 regiszterét egy csúszkához kell
rendelni. Ehhez a csúszka párbeszédablakában az analóg jelnél adjunk meg "D0@2"-t.
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I/O cross 
reference 
(I/O kereszthi-
vatkozás)

Az áttekinthető I/O kijelzést szolgáló [I/O cross reference] (I/O kereszthivatkozás)
funkció használható az 1. és a 2. kontrollerhez is. A kereszthivatkozás az előzetesen
beállított kontrollert jeleníti meg.

Name list 
(névlista)

A névlista és az összes hozzá tartozó funkció az 1. kontroller és a 2. kontroller esetében
támogatott.

9.1.2 Kontroller-adatcsere

Ha a terminálhoz 2 kontroller csatlakozik (dupla vezérlőprogram van a terminálon),
lehetőség van a kontrollerek közötti adatcserére (analóg és digitális jelekkel). Külön
terminálon át is csatlakoztatható 2 kontroller a BDTP hálózatra.
A két kontroller jeltípusának nem kell megegyeznie. Az adatcsere az 1. kontroller és a
2. kontroller közötti virtuális adatcsatornán történik. Nyolc különböző adatcsatorna
definiálható. Az adatcsere bizonyos időközönként vagy eseményalapon vezérelhető.
Az adatcsere feltételei és az adatcsatornák jelintervallumai a [Functions] / [Data
exchange] (adatcsere) pont alatt határozhatók meg.

MEGJEGYZÉS
Ha megszakad a kommunikáció az egyik kontrollerrel, a terminál a másik kontrollerrel
folytatja a kommunikációt. A terminál 10 másodpercenként megkísérli helyreállítani a
megszakadt kontrollerkapcsolatot. Ez kedvezőtlenül befolyásolhatja a csatlakoztatott
rendszerrel folytatott kommunikációt. Az intervallum a vezérlőprogram tulajdon-
ságainál az Offline state (offline állapot) paraméternél módosítható.

Paraméter Leírás

Area 
(tartomány)

Start I/O 1 
(1. kezdő I/O)

Az 1. kontroller adatcsatornájának kezdőcíme. (A következő mező 
használható a lehetséges indexregiszterek és jelformátumok 
megadására.)

Start I/O 2 
(2. kezdő I/O)

A 2. kontroller adatcsatornájának kezdőcíme. (A következő mező 
használható a lehetséges indexregiszterek és jelformátumok 
megadására.)

Mode 
(üzemmód)

Megadható, hogy az adatcsatorna jeleinek esetében analóg vagy digitális jelekről van 
szó.

Size (méret) Megadható az adatcsatornán átvinni kívánt jelek száma (kezdőcím + az azt követők). 
Egy adatcsatorna jeleinek maximális száma 255.

Flow 1 Æ 2 
(adatfolyam 
1 Æ 2)

Trigger signal 
(kioldójel)

Digitális kioldójel (triggerjel), amely az 1. kontrollerről a 
2. kontrollerre menő adatcsatorna adatcseréjét vezérli.
A jel állapota a következő jelentést hordozza:

0 inaktív

1 átvitel
A terminál az átvitelt követően inaktiválja a jelet.

Interval (időköz) Az adatcsatorna ciklikus átvitelei közötti időközt adja meg 
másodpercben.
Ha nem ciklikus átvitelt alkalmazunk, akkor az időköz paramétert 
nullára kell állítani.
Nullánál nagyobb érték (1) esetén a paraméter nagyobb prioritású, 
mint a triggerjel. Ebben az esetben egy esetleges triggerjel nem 
indít átvitelt.
A másodpercek maximális száma 65535.
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Ha definiálta az adatcsatorna beállításait, kattintson az [Add] (hozzáadás) gombra.

9.1.3 Transzparens üzemmód

Transzparens üzemmódban a terminál kontrollerre nem csatlakozó kommunikációs
portja (programozó-/nyomtatóport) használható további párhuzamos egységek csatla-
koztatására a kontrollerre. Ilyen egység lehet terminál, a kontroller programozására
szolgáló eszközöket tartalmazó PC vagy fölérendelt kezelőrendszer.
Az adott vezérlőprogram kézikönyvében található információ arról, hogy a transzparens
üzemmód működik-e a csatlakoztatott kontrollerrel együtt.

PC-k vagy más 
számítógéprend-
szerek 
csatlakoztatása

Programozóeszközt tartalmazó PC-k vagy más számítógéprendszerek közvetlenül a
terminál kommunikációs portjához (ebben az esetben programozó-/nyomtatóport)
csatlakoznak.
A MOVILINK® / SMLP vezérlőprogram támogatja a speciális, egyedül erre az SEW
vezérlőprogramra jellemző transzparens üzemmódot.
Ha a soros kommunikáció vezérlőprogramját és az Ethernet port transzparens
üzemmódját konfigurálják TCP-vel és 300-as portszámmal, akkor speciális útvonal-
választási tulajdonságok aktiválódnak. Ez a MOVITOOLS® MotionStudio számára az
Ethernet-lekérdezéssel nemcsak a DOP11B felismerését teszi lehetővé, hanem a
DOP11B soros portján át csatlakoztatott SEW készülékekét is.
Ezek a készülékek a MOVITOOLS® MotionStudióban Etherneten szólíthatók meg, a
DOP11B pedig Ethernet gateway-ként.
A transzparens üzemmód semmilyen más konfigurációban nem működik.

Flow 2 Æ 1 
(adatfolyam 2 
Æ 1)

Trigger signal 
(kioldójel)

Digitális kioldójel (triggerjel), amely a 2. kontrollerről az 
1. kontrollerre menő adatcsatorna adatcseréjét vezérli.
A jel állapota a következő jelentést hordozza:

0 inaktív

1 átvitel
A terminál az átvitelt követően inaktiválja a jelet.

Interval (időköz) Az adatcsatorna ciklikus átvitelei közötti időközt adja meg 
másodpercben.
Ha nem ciklikus átvitelt alkalmazunk, akkor az időköz paramétert 
nullára kell állítani.
Nullánál nagyobb érték (1) esetén a paraméter nagyobb prioritású, 
mint a triggerjel. Ebben az esetben egy esetleges triggerjel nem 
indít átvitelt.
A másodpercek maximális száma 65535.

Paraméter Leírás

MEGJEGYZÉS
A [Data exchange] (adatcsere) funkció az összes többi terminálfunkcióval megegyező
prioritású. Példa: Ha a terminál le van terhelve (más funkciók végrehajtásával) és
adatcserét kérünk, megnő a kontrollerek közötti adatcsere átviteli időtartama.
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Beállítások a 
terminálon és 
a PC-n

Ahhoz, hogy transzparens üzemmódban dolgozhassunk, el kell végezni a PC és a
terminál következő beállításait.
A HMI-Builder terminálprojektjében a kommunikációs beállítások a [Setup] /
[Peripherals] pont alatt végezhetők el.
• Húzza a [Transparent mode] egységet a kívánt kommunikációs portra (tehát arra a

portra, amelyen át a PC a terminálhoz csatlakozik).
• Kattintson az egér jobb gombjával az egységre, hogy konfigurálhassa a

transzparens üzemmódot (ha a vezérlőprogram ezt támogatja, lásd a vezérlő-
program dokumentációját).

Annak a portnak, amelyikhez a PC csatlakozik, a PC-programmal (a kontroller
programozószoftverével) azonos beállításokkal kell rendelkeznie.

Két terminál 
összekapcsolása 
transzparens 
üzemmódban

Transzparens üzemmódban több terminál csatlakoztatható ugyanarra a kontrollerre. Az
alábbiakban 2 terminál csatlakoztatását magyarázzuk el. Több terminál azonos módon
kapcsolható egymáshoz.

Kábeles 
kapcsolatok

Ha 2 terminál csatlakozik egy kontrollerhez, az első terminált a telepítési kézikönyv
leírásának megfelelően kell csatlakoztatni. A két terminált kábel köti össze egymással.
A kábelnek az első terminál szabad portját a második terminál megfelelő portjával kell
összekötnie. Ha RS-232 porton folytatott kommunikációnál a távolság nagyobb mint
15 m, akkor jelerősítő szükséges.

Az első terminál 
beállítása

A HMI-Builder programban a kommunikációs beállítások a [Setup] / [Peripherals] pont
alatt végezhetők el. A kontrollerhez csatlakozó port beállítása a megszokott módon
történik. A második terminálhoz kapcsolódó port beállításai szabadon választhatók.

Paraméter Leírás

IP properties 
(IP tulajdonságok)

Csak transzparens / pass-through üzemmódban, az Etherneten keresztül 
végzett kommunikációra használjuk. A transzparens üzemmódú egységet 
ehhez TCP/IP csatlakozással kell csatlakoztatni.
A 6004-es portszámot általában nem kell módosítani. Itt választható ki a kívánt 
protokoll: UDP vagy TCP.

Controller systems 
(kontrollerrendszerek)

Csak transzparens / pass-through üzemmódban, az Etherneten keresztül 
végzett kommunikációra használjuk. A transzparens üzemmódú egységet 
ehhez TCP/IP csatlakozással kell csatlakoztatni. Meghatározható, hogy a 
transzparens / pass-through üzemmód az 1. vagy a 2. kontrollerhez legyen 
rendelve.

Mode (üzemmód) A kommunikáció fajtájaként transzparens vagy pass-through üzemmód 
választható. Időtúllépés: adja meg másodpercben azt az időt, amelynek 
leteltével a terminál pass-through üzemmódból visszatér üzemi üzemmódba, ha 
nem történt pass-through kommunikáció.

MEGJEGYZÉS
Az SEW kommunikációs vezérlője nem támogatja a transzparens üzemmódot.
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A második 
terminál 
beállítása

A HMI-Builder programban a kommunikációs beállítások a [Setup] / [Peripherals] pont
alatt végezhetők el. A kontrollert arra a portra kell csatlakoztatni, amelyiket a második
terminálnak az első terminálhoz való kapcsolására szántak. Ennek a portnak a
beállításai megfelelnek az első terminál második terminálhoz csatlakozó portja
beállításainak.

Adatátviteli 
sebesség

Az adatátviteli sebesség 600 és 115200 baud közötti. A lehető legjobb teljesítmény
elérése érdekében ajánlott a terminálok között a legmagasabb adatátviteli sebességet
használni. A csatlakoztatott terminálok növekvő számával a kommunikáció sebessége
csökken (lásd a következő táblázatot).

Kontroller-hozzáférési idők

Három terminál 
összekapcsolása 
transzparens 
üzemmódban

Egy kábellel harmadik terminál csatlakoztatható a hálózat 2. termináljához. A beállítás
a második termináléval megegyezően végezhető el.

9.1.4 Pass-through üzemmód

A [Pass-through mode] funkció lehetővé teszi a terminál olyan beállítását, hogy a
PC-nek a csatlakoztatott kontrollerhez való programozószoftvere (itt MOVITOOLS®) és
a kontroller (MOVIDRIVE® vagy MOVITRAC® 07) közötti kommunikáció kezelőter-
minálon át legyen elvégezhető.
A funkció hasonló a transzparens üzemmód funkcióhoz, és ez is csak egy kontrollert
támogat. Ennek következtében a transzparens vagy a pass-through üzemmód a
terminálnak csak az egyik kommunikációs portján hajtható végre.
Ha aktiváltuk a pass-through üzemmódot és a PC a terminálon át kommunikál a
kontrollerrel, a terminál és a csatlakoztatott kontroller közötti kommunikáció megszakad.
Ez a különbség a pass-through és a transparent üzemmód között. Az a terminál,
amelyiken pass-through kommunikáció zajlik, a kezelő részére le van tiltva, és csupán
üres képernyőt mutat, a pass-through üzemmódra való hivatkozással.
A pass-through üzemmód a csatlakoztatott kontroller számára a [DOP Tools] / [DOP
Modem Connect] programmal aktiválható ill. inaktiválható. Ennek ikonja a [DOP Tools]
programcsoportban található.

Terminálok 1. terminál 2. terminál 3. terminál 4. terminál

1 100% – – –

2 50% 50% – –

3 50% 25% 25% –

4 50% 25% 12,5% 12,5%

MEGJEGYZÉS
A MOVIDRIVE® és a MOVITRAC® 07 készülék MOVILINK® vezérlőprogramja csak a
pass-through üzemmódot támogatja, a transzparens üzemmódot nem.
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A kezelőterminál 
és a PC 
tulajdonságai

Ahhoz, hogy pass-through üzemmódban dolgozhassunk, el kell végezni a PC és a
terminál következő beállításait.
A HMI-Builder terminálprojektjében a kommunikációs beállítások a [Setup] /
[Peripherals] pont alatt végezhetők el. Húzza a [Transparent mode] egységet a kívánt
kommunikációs portra (tehát arra a portra, amelyen át a PC a terminálhoz csatlakozik).
A pass-through üzemmód konfigurálásához kattintson az egér jobb gombjával az
egységre. Annak a portnak, amelyikhez a PC csatlakozik, a PC-programmal
(a kontroller programozószoftverével) azonos beállításokkal kell rendelkeznie.

A pass-through üzemmód soros kommunikáció és Ethernet-kapcsolat esetén is
használható.

Paraméter Leírás

IP properties 
(IP tulajdonságok)

Csak transzparens / pass-through üzemmódban, az Etherneten keresztül 
végzett kommunikációra használjuk. A transzparens üzemmódú egységet ehhez 
TCP/IP csatlakozással kell csatlakoztatni.
A 6004-es portszámot általában nem kell módosítani. Itt választható ki a kívánt 
protokoll: UDP vagy TCP.

Controller systems 
(kontrollerrendszerek)

Csak transzparens / pass-through üzemmódban, az Etherneten keresztül 
végzett kommunikációra használjuk. A transzparens üzemmódú egységet ehhez 
TCP/IP csatlakozással kell csatlakoztatni.
Meghatározható, hogy a transzparens / pass-through üzemmód az 1. vagy a 
2. kontrollerhez legyen rendelve.

Mode (üzemmód) A kommunikáció fajtájaként transzparens vagy pass-through üzemmód 
választható.
Időtúllépés: adja meg másodpercben azt az időt, amelynek leteltével a terminál 
pass-through üzemmódból visszatér üzemi üzemmódba, ha nem történt pass-
through kommunikáció.
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9.1.5 A terminál használata kommunikációs interfészként (no protocol üzemmód)

A no protocol üzemmód különböző kontrollerek összekapcsolására ill. külső készülé-
keknek (pl. vonalkód-olvasóknak vagy mérlegeknek) a kontrollerekre csatlakoztatására
használható. A kontroller ellenőrzi a kommunikációs portra történő adatátvitelt.
A kommunikációs portra érkező adatok regiszterekbe kerülnek. A kommunikáció a
következő vezérlőblokknak megfelelő adatregiszter-tartomány átvitelével történik.
A [Setup] / [Peripherals] pont alatt kattintson az egér jobb gombjával a [No protocol
mode] gombra, és válassza ki a [Properties] (tulajdonságok) gombot.

Regiszter Leírás

Control register 0 
(0. vezérlőregiszter)

A küldési adatpuffer kezdő regisztere
• A puffertartomány első regisztere rendelkezik az átvitelre kerülő bájtok teljes 

számával.
• A következő regiszter az átviteli adatokat tartalmazza.
• A maximális pufferméret 127 regiszter = 254 bájt.

Control register 1 
(1. vezérlőregiszter)

Az átvitel parancsregisztere
• A kontroller 1-re állítja, ha átvitelt kér.
• A terminál 0-ra állítja, ha megtörtént az átvitel.

Control register 2 
(2. vezérlőregiszter)

A fogadási adatpuffer kezdő regisztere
• A puffertartomány első regisztere tartalmazza a fogadott bájtok számát.
• A következő regiszterek a fogadott adatokat tartalmazzák.
• A maximális pufferméret 127 regiszter = 254 bájt.

Control register 3 
(3. vezérlőregiszter)

A fogadás parancsregisztere
• A kontroller 0-ra állítja, ha fogadásra kész.
• A terminál 1-re állítja, ha üzenet áll rendelkezésre.
• Hibás (pl. túl rövid) üzenet esetén az értéke -1 (FFFF).
• A kontroller 2-re állítja, ha a portpuffert üríteni kell.
• A kontroller 3-ra állítja, ha a portpuffert kiürítették.
A portpuffer az indításkor és transzparens üzemmódról no protocol üzemmódra 
való áttéréskor automatikusan törlődik. A regiszter értéke 3 lesz.

Control register 4 
(4. vezérlőregiszter)

A fogadott üzenet befejezési kódja (end code, 1 vagy 2 bájt).

Control register 5 
(5. vezérlőregiszter)

A fogadott üzenet hossza. 0 esetén a befejezési kódot használjuk.



9Hálózati funkciók és kommunikáció
Kommunikáció

Rendszerkézikönyv – DOP11B kezelőterminálok 257

No protocol 
üzemmód jel

Digitális jel a no protocol üzemmód és a transzparens üzemmód közötti átkapcsoláshoz,
pl. számítógép hívásához és üzenet küldéséhez.
A [Setup] / [Peripherals] (perifériák) pont alatt húzza az egységet a kívánt
kommunikációs portra. Annak definiálásához, hogy az átviteli tartományban melyik
regiszter az első vezérlőregiszter, kattintson az egér jobb gombjával a [No protocol
mode] / [Properties] (tulajdonságok) pontra. Ez és a következő 5 regiszter használható
vezérlőregiszterként.
A frekvenciaváltó/PLC üzemi üzemmódban átkapcsolható no protocol üzemmód és
transzparens üzemmód között. Ehhez a párbeszédablakban a No protocol signal
(noprotocol-jel) paraméternél adjon meg egy digitális átkapcsoló jelet.

54250AHU

Vezérlőblokk
Ctrl. reg. 0 (0. vezérlőregiszter)
Ctrl. reg. 1 (1. vezérlőregiszter)

Ctrl. reg. 3 (3. vezérlőregiszter)

Ctrl. reg. 2 (2. vezérlőregiszter)

t0 regiszter

r0 regiszter

t0 regiszter

t1 regiszter

t2 regiszter

r0 regiszter

r1 regiszter

r2 regiszter

Adatpuffer átvitele Fogadási adatpuffer

bájtok száma bájtok száma

adatok adatok

–
–
–

–
–
–
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Példa no protocol üzemmód használatára

A következő példa a no protocol üzemmód használatát írja le egy MOVILINK® olvasási
parancs alapján.
A DOP11B-30 készülékhez az RS-232 és az RS-485 interfészen egy-egy MOVIDRIVE®

csatlakozik. Az RS-485 interfészre kapcsolt MOVIDRIVE® a szokott módon vezérelhető
a MOVILINK® meghajtón át.
Az RS-232 interfészre kapcsolt MOVIDRIVE® készüléknek például vonalkód-olvasót
kell szimulálnia. RS-232-címe 2. Itt a terminál szolgál a MOVIDRIVE® mastereként.

Végezze el a következő beállításokat:
1. A [Setup] / [Peripherals] (perifériák) pont alatt húzza a [No protocol mode]

(no protocol üzemmód) egységet a kívánt kommunikációs portra.
Példa:

60110AEN

11584AEN

MOVILINK® driver

RS-232

No-protocol mode

RS-485

MOVIDRIVE® 1 MOVIDRIVE® 2

DOP11B-30
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2. Az első vezérlőregiszter definiálásához kattintson az egér jobb gombjával a [No
protocol mode] / [Properties] (tulajdonságok) pontra.
Példa

– Noprotocol-vezérlőregiszter : H50(Controller 1)
– Noprotocol-jel : H56.0(Controller 1)

Most a 2. RS-485 címről kell a 8489-es indexet kiolvasni. Az e célra szolgáló üzenet
hexadecimális írásmódban a következő:
02 02 86 31 00 21 29 00 00 00 00 BF

A vezérlőblokk H50 … H55-ként lett definiálva (lásd fent).
A H56.0 bittel történik a no protocol üzemmódra való átkapcsolás (lásd fent).
A küldési adatpuffer H60 … H66.
A fogadási adatpuffer H80 … H86.

Ehhez az alábbi HEX formátumú beállítások szükségesek:

Control block 
(vezérlőblokk)

Send data buffer 
(küldési 
adatpuffer)

Ekkor állítsa a H56.0 bit értékét 1-re, hogy aktiválja a no protocol üzemmódot.
A H51 = 00 01 elküldi a H60-tól definiált üzenetet.
A H53 értékét a terminál 3-ra állítja. A 0-ra való visszaállításkor az elküldött üzenet írása
a lehetséges paritásvizsgálathoz először a H80-tól történik meg. Azután a H53 értékét
a terminál automatikusan 1-re állítja.
A H53 = 00 00 újbóli beállításával akkor a fogadott válasz tárolása a H80-tól kezdődően
történik. Nyugtázásképpen a H53 ismét 1 értéket kap.

Változó Hex Dec Leírás

H50: 00 3C;
60 Küldési puffer H60-nal kezdődően

H51: 00 00;

H52: 00 50;

80 Fogadási puffer H80-nal kezdődőenH53: 00 00;

H54: 00 00;

H55: 00 0C 12 Az üzenethossz 12 bájt

Változó Hex Dec Leírás

H60: 00 0C; 12 12 bájt küldése

H61: 02 02;

MOVILINK® kérés (request):
02 02 86 31 00 21 29 00 00 00 00 BF

(Lásd "MOVIDRIVE® soros kommunikáció" c. kézikönyv)

H62: 86 31;

H63: 00 21;

H64: 29 00;

H65: 00 00

H66: 00 BF
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A válasznak a következőképpen vagy ehhez hasonlóan kell kinéznie:

A teljes folyamat a 8489-es index egyszeri olvasása volt. Újból indítható a H51 = 00 01
beállításával.

Modem 
csatlakoztatása

A modem PC-vel kialakított kapcsolat létrehozására használható. A csatlakoztatási
beállítások a [Setup] / [Peripherals] pont alatt végezhetők el. Jelölje ki a [Modem]
bejegyzést, az egér jobb gombját megnyomva és a [Properties] (tulajdonságok) pontot
kiválasztva hívja be a párbeszédablakot.

Változó Hex Dec Leírás

H80: 00 0C; 12 12 bájt fogadása

H81: 1D 02;

MOVILINK® válasz (response):
1D 02 86 31 00 21 29 00 02 49 F0 1B

(Lásd "MOVIDRIVE® soros kommunikáció" c. kézikönyv)

H82: 86 31;

H83: 00 21;

H84: 29 00;

H85: 02 49

H86: F0 1B

12000AEN
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Vezérlőblokk-regiszter
A kommunikáció a vezérlőblokk 3 vezérlőregiszterének segítségével jön létre. A vezér-
lőblokk első regisztere a [Control block register] (vezérlőblokk-regiszter) párbeszédab-
lakban definiálható. A vezérlőregiszter funkciójának magyarázatát az alábbi táblázat
tartalmazza.

Regiszter Leírás

Control register 0 
(0. vezérlőregiszter)

Azt a parancsot tartalmazza, ami leírja, hogy hogyan hoz létre kapcsolatot és 
kommunikációt a kontroller.

0 Várakozás parancsra.

1…10 Kapcsolat létrehozása a [Phone number 1-10] (1-10. telefonszám) 
mezőben megadott telefonszám segítségével. Legfeljebb 
40 karakter megengedett.

11 Kapcsolat létrehozása a kontrolleren tárolt telefonszámmal.
Ez a telefonszám ASCII karaktersorként van tárolva, ami a 
harmadik vezérlőregiszterben és a következő regiszterekben 
kezdődik.
A karaktersor legfeljebb 40 karakter, azaz 20 regiszter terjedelmű 
lehet. Nem kötelező minden regisztert felhasználni.
Az utolsóként olvasandó regiszternek 0 ASCII kódot kell 
tartalmaznia.

101…110 Inicializáló karaktersor átvitele a modemre.
A Hayes modemparancsot a [Phone number 1-10] 
(1-10. telefonszám) mezőben adja meg.
A 101-es parancs a [Phone number 1] (1. telefonszám) mezőben 
lévő karaktersort küldi el és így tovább.

111 A kontrolleren tárolt inicializáló karaktersor (sztring) elküldése a 
modemnek.
Adja meg a harmadik vezérlőregiszterben kezdődő Hayes 
modemparancsot.
További részleteket lásd a 11-es parancsnál.

255 A kapcsolat megszakítása

Control register 1 
(1. vezérlőregiszter)

A második vezérlőregisztert állapotregiszterként használjuk. Ez a modem-
parancsok eredményét tartalmazza.
Az állapotregiszter tartalma a következő lehet:

Állapotkódok

0 A parancs végrehajtása hibátlanul végbement

1 A kapcsolat felépítése

2 A modem létrehozta a kapcsolatot

3 A modem hívást fogadott

Hibakódok

101 Nincs kapcsolat

102 A modem vivőjele elveszett

103 Ismeretlen modemhiba

104 A modem nem kap tárcsahangot

105 A kapcsolat felépítésekor foglalt jelzés

106 A kapcsolat felépítésekor nincs válasz

107 A modem nem válaszol

255 Ismeretlen hiba / állapot

Control register 2 
(2. vezérlőregiszter)

A kezelőterminál a kapcsolatot létrehozhatja a kontrolleren tárolt telefonszámmal. 
Ez a telefonszám ASCII karaktersorként van tárolva, ami a harmadik vezérlő-
regiszterben és a következő regiszterekben kezdődik.
A karaktersor legfeljebb 40 karakter, azaz 20 regiszter terjedelmű lehet.
Nem kötelező minden regisztert felhasználni. Az utolsóként olvasandó 
regiszternek 0 ASCII kódot kell tartalmaznia.
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Init (inicializálás)
A modem inicializáló karaktersora.

Timeout (időtúllépés, ms)
Az inaktívan töltött másodpercek száma, mielőtt a vonal megszakad. Az előre definiált
érték 30 s. A megadható értéktartomány 5 és 600 s között van.

Dial method (tárcsázási mód)
Impulzus- vagy hangtárcsázás.

Phone number 1-10 (1-10. telefonszám)
A kapcsolat felépítésére szolgáló teljes telefonszám.

9.2 Hálózati kommunikáció
A hálózati kommunikáció TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
segítségével történik. A TCP/IP rendszerek ill. készülékek adatcseréjére szolgáló
szabványos protokollok egy csoportját jelöli. A kezelőterminálok ETHERNET-en át vagy
soros módon kapcsolhatók a hálózatra.
A kezelőterminál Ethernet csatlakozója támogatja a TCP/IP kapcsolatokat. A csat-
lakoztatás az Ethernet szabvány szerint történik.
A terminálhálózat kliens-szerver hálózat. Csak kliensek férhetnek hozzá a hálózat
adataihoz. Az adatokat a szerver szolgáltatja. A kezelőterminál lehet egyidejűleg kliens
és szerver is, azaz egyidejűleg képes adatokat rendelkezésre bocsátani és adatokat
fogadni más terminálokról. Legfeljebb 20 kliens hívhat le adatokat ugyanarról a
szerverről. Egy kliens legfeljebb 16 különböző szerver adataihoz férhet hozzá.
Minden kezelőterminálnak rendelkeznie kell IP-címmel. Helyi hálózatokhoz 192.168.0.0
… 192.168.254.254 tartományba eső IP-cím ajánlott.
A kezelőterminálon végzett munka során szokásos Internet-eszközök használhatók,
mint böngésző, e-mail-szerver, FTP-kliens és VNC-kliens. A PC-vel weboldalak
hozhatók létre és vihetők át a kezelőterminálra. A weboldalak tartalmazhatják a
kontroller vagy a terminál valósidejű adatait. Böngésző és szkriptek segítségével
módosíthatók az értékek, jelek hozhatók létre és riasztások nyugtázhatók. A VNC-kliens
lehetőséget ad a távoli hozzáférésre és a kezelőterminál távvezérlésére.
Ezen túlmenően a kezelőterminál bizonyos események (pl. riasztások és álla-
potjelentések) bekövetkezésekor e-mailt küldhet.
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9.2.1 Hálózati kommunikáció Etherneten át

A [Peripheral configuration] (perifériakonfiguráció) párbeszédablak behívásához a
Project Manager-ben kattintson duplán a [Peripherals] (perifériák) pontra.

11491AEN
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Properties 
(tulajdonságok)

Kattintson az egér jobb gombjával a [TCP/IP connection 1] (1. TCP/IP kapcsolat) pontra,
és válassza ki a [Properties] (tulajdonságok) pontot, hogy elvégezhesse a TCP/IP
hálózat tulajdonságainak meghatározását.

11585AEN

Paraméter Leírás

Connection name 
(kapcsolat neve)

Adjon egy tetszőleges nevet a kapcsolatnak. Paramétereket nem kell megadni.

Host configuration 
(gazdakonfiguráció)

A [Manual] (kézi) kiválasztása esetén a program a [TCP/IP properties] (TCP/IP 
tulajdonságok) párbeszédablakban megadott beállításokat használja. Válasszon 
más beállítást, ha a kezelőterminál egy vagy több TCP/IP paramétert a szerverről 
kap.

IP address and 
subnet mask 
(IP-cím és 
alhálózati maszk)

Adja meg a csomópont (terminál) hálózati azonosítóját. A hálózati csatlakoztatás 
az Ethernet szabvány szerint történik. Helyi terminálhálózathoz 192.168.0.0 … 
192.168.254.254 tartományba eső IP-cím ajánlott.

Gateway (átjáró) Határozza meg, hogy a helyi hálózat melyik hálózati készüléke azonosíthat más 
hálózatokat.

Primary DNS and 
secondary DNS 
(elsődleges és 
másodlagos DNS)

Adja meg a DNS-szerver(eke)t.
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Ethernet 
kapcsolatok

Az alábbi szakasz Ethernet kapcsolatra mutat 2 példát.

Kapcsolat 2 kezelőterminál között páronként sodrott kábellel (TP)
A kábelek RJ45 csatlakozókkal vannak felszerelve. A kábel CAT5 páronként sodrott,
árnyékolt vagy árnyékolatlan cross-link kábel. A kezelőterminálok közötti távolság
legfeljebb 100 m lehet.

60456AXX

[1] 1. csomópont

[2] 2. csomópont

1 3

2 6

3 1

6 2

[1] [2]

MEGJEGYZÉS
Ha az adatcsere nem helyesen zajlik és nem világít a "Link" jelentésű zöld LED, akkor
valószínűleg fel van cserélve a 3. és a 6. érintkező.
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A csomópontok TCP/IP beállításai

Kapcsolat több mint 2 kezelőterminál között páronként sodrott kábellel (TP)

A kezelőterminál és a hub maximális távolsága 100 m. Az egy hubra kapcsolt
résztvevők maximális megengedett száma az elosztó csatlakozóinak számához
igazodik. A kábelek RJ45 csatlakozókkal vannak felszerelve. A kábel CAT5 páronként
sodrott, árnyékolt vagy árnyékolatlan kábel.

54327AEN

60457AEN

[Setup] / [Network] / [TCP/IP-Connections] [Setup] / [Network] / [TCP/IP-Connections]

HUB

1 3

2 6

3 1

6 2
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9.2.2 Soros hálózati kommunikáció / PPP

A csatlakoztatás 
létrehozása

Hívja be a [Setup] / [Peripherals] (perifériák) menüpontot. Jelöljön ki a [Peripheral
configuration] (periféria-konfigurálás) párbeszédablakban egy TCP/IP kapcsolatot, és
tartsa lenyomva az egér bal gombját. Ezt követően húzza az egeret a [COM1] vagy
[COM2] ponthoz, majd engedje el az egér gombját. A TCP/IP Connection 1-et előbb fel
kell használni, hogy a TCP/IP Connection 2 elérhető legyen.

Setup (beállítás) Kattintson az egér jobb gombjával a [TCP/IP connection 2] (2. TCP/IP kapcsolat) pontra,
és válassza ki a [Properties] (tulajdonságok) pontot, hogy elvégezhesse a TCP/IP
hálózat tulajdonságainak meghatározását.

MEGJEGYZÉS
A TCP/IP kapcsolat portjának paritásbeállítása "No" legyen.

12001AEN

Paraméter Leírás
Connection name 
(kapcsolat neve)

Adjon egy tetszőleges nevet a kapcsolatnak. Paramétereket nem kell megadni.

Serial protocol 
(soros protokoll)

Soros kommunikációnál a PPP protokollt használjuk.

User name 
(felhasználónév)

Felhasználói név a távoli hálózatba történő bejelentkezéshez.

Password (jelszó) Jelszó a távoli hálózatba történő bejelentkezéshez.
Connect signal 
(kapcsolódási jel)

Digitális jel a kapcsolat aktiválásához (1) vagy megszakításához (0).

Connected register 
("kapcsolódva" 
regiszter)

Analóg regiszter, amely a következő állapotokat veheti fel:
Regiszter Leírás
0 Bontva (PPP kliens).
1 Várakozás kapcsolatra (PPP szerver).
2 Csatlakoztatva PPP kliensként.
3 Csatlakoztatva PPP szerverként.
7 Kapcsolathiba.
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Connect at boot 
(kapcsolódás 
induláskor)

PPP kapcsolat esetén a terminál indításkor automatikusan összekapcsolható 
másik terminállal vagy PC-vel.

PPP – Login 
verification method 
(PPP bejelentkezési 
ellenőrzés módja)

Válassza ki a felhasználó azonosításának módszerét. Normál esetben ezt az 
értéket nem kell módosítani.

Accounts (fiókok) Meghatározza, kinek van hozzáférése a szolgáltatásokhoz.
Actas 
(viselkedés mint)

Azt határozza meg, hogy a kezelőterminálnak PPP-kliensként és/vagy PPP-
szerverként kell-e viselkednie, azaz hogy a kezelőterminál létesítsen-e hálózati 
kapcsolatot vagy másik gazdaszámítógép (host) tárcsázzon be a 
kezelőterminálon.

Modem A [Modem] pont alatti paraméterek csak modemes kapcsolatnál relevánsak. 
A modem a kereskedelemben kapható modemkábellel csatlakoztatható.
Paraméter Leírás
Enable modem 
(modem 
aktiválása)

A készülék ellenőrzi, van-e csatlakoztatva modem.

Disconnect if 
idle (bontás 
ennyi üresjárat 
után; perc)

Megszakítja a kapcsolatot, ha az a megadott számú percig 
inaktív volt. Ha ez az érték 0, akkor sosem szakítja meg a 
kapcsolatot.

Phone number 
(telefonszám)

Adja meg az adatátviteli betárcsázó számot.

Control code 
for modem 
(modem 
vezérlőkódja)

A modem inicializáló karaktersora. További információ a modem 
kézikönyvében található.

TCP/IP A TCP/IP kapcsolat paraméterei. Ha a kezelőterminál távoli gazdához 
csatlakozik, akkor az IP address, a Subnet mask és a Gateway paramétert 
felülírják az [Advanced] pont alatti beállítások.
Paraméter Leírás
Host confi-
guration 
(gazda-
konfiguráció)

A [Manual] (kézi) kiválasztása esetén a program a [TCP/IP 
properties] (TCP/IP tulajdonságok) párbeszédablakban 
megadott beállításokat használja. Válasszon más beállítást, ha 
a kezelőterminál egy vagy több TCP/IP paramétert a szerverről 
kap.

IP address and 
subnet mask 
(IP-cím és 
alhálózati 
maszk)

Adja meg a csomópont (terminál) hálózati azonosítóját.
A hálózati csatlakoztatás az Ethernet szabvány szerint történik. 
A csak terminálokból álló helyi hálózathoz 192.168.0.0 és 
192.168.254.254 közötti tartományba eső IP-cím ajánlott.

Gateway 
(átjáró)

Adja meg a helyi hálózatnak azt a hálózati egységét, amely 
képes azonosítani más hálózatokat az Interneten.

Primary DNS 
and secondary 
DNS 
(elsődleges és 
másodlagos 
DNS)

Itt adja meg a DNS-szervereket.

Paraméter Leírás
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Advanced (speciális 
beállítások)

Az [Advanced] választásával további paraméterek definiálhatók.
Paraméter Leírás
Use VJ 
compression 
of IP headers 
(VJ tömörítés 
használata IP 
fejlécen)

Az IP-fejléc tömörítése. Normál esetben ezt az értéket nem kell 
módosítani.

Request / 
provide remote 
address (távoli 
cím kérése / 
megadása)

A lokális IP-cím kérése ill. megadása. Ha az IP-címet a távoli 
csomópontnak kell megadnia, ez legyen 0.0.0.0.

Use remote 
address as 
gateway (távoli 
cím használata 
átjáróként)

Aktiválja ezt a funkciót, ha a távoli csomópont IP-címét kívánja 
átjáróként (más hálózatokhoz kapcsolódó portként) használni. 
Ez az opció alapesetben inaktív.
Megjegyzés: Ha a [Use remote address as gateway] 
jelölőnégyzet nincs bejelölve és alhálózatot használunk, akkor 
nem történik adatátvitel. Ebben az esetben a kezelőterminálról 
e-mail sem küldhető, de más készülékek FTP-kliens vagy 
böngésző segítségével bejelentkezhetnek a kezelőterminálra.

Request / 
provide local 
address (helyi 
cím kérése / 
megadása)

Távoli csomópont IP-címének kérése ill. megadása. Ha az IP-
címet a távoli csomópontnak kell megadnia, ez legyen 0.0.0.0.

Paraméter Leírás

1. csomópont

távoli
192.168.1.2
helyi
192.168.1.1

2. csomópont

távoli
0.0.0.0
helyi
0.0.0.0
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Serial connect 
(soros kapcsolat)

PPP kapcsolat a PC és a kezelőterminál között

Tulajdonságok a kezelőterminálon

Válassza ki a soros csatlakoztatáshoz a TCP/IP kapcsolatot.
A TCP/IP alatti tulajdonságoknak (IP-cím, alhálózati maszk és gateway) ebben az
esetben nincs jelentőségük. A PPP átveszi a paramétermódosítást.

60060AXX

12001AEN

PCS11B

RS-232 RS-232  

DOP11B 

MEGJEGYZÉS
További tudnivalók a PC operációs rendszerének kézikönyvében találhatók.
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9.3 Hálózati szolgáltatások
Kattintson duplán a Project Manager [Network connections] mappájában a [Network
services] (hálózati szolgáltatások) pontra, és válassza ki azokat a szolgáltatásokat,
amelyeket a kezelőterminálnak nyújtania kell a hálózaton. A szolgáltatást kipipálásával
aktiválja. A szolgáltatás tulajdonságainak szerkesztéséhez kattintson az [Edit]
(szerkesztés) gombra.

9.3.1 Project transfer server (projektátviteli szerver)

A projektek átvitele TCP/IP segítségével történik. A listából válassza ki a [Project
transfer server] opciót és kattintson az [Edit] (szerkesztés) gombra, hogy megadja az
átvitel lebonyolítására szolgáló port számát. Normál esetben ezt az értéket nem kell
módosítani.

11586AEN
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9.3.2 BDTP

A BDTP a kliens/szerverkommunikációt használó protokoll. A kliens információkat hív
le, amelyeket a szervertől kap meg. A BDTP szerver fogadni képes a BDTP kliensek I/O
kéréseit. A kezelőterminál funkcionálhat szerverként, kliensként vagy mindkettőként.
A kliens legfeljebb 16 szerverről hívhat le adatokat. A szerver IP-címeinek megadása a
BDTP kliensben történik. Minden szerver 20 klienst tud információval ellátni. A BDTP-n
folytatott hálózati kommunikációt használjuk arra, hogy 2 vagy több kezelőterminált egy
vagy 2 kontrollerrel vagy több kezelőterminált 2 vagy több kontrollerrel egyenlő
teljesítménnyel kapcsoljunk össze. Erre példa a minden munkaállomáson egy kezelő-
terminált alkalmazó gyártósor. A BDTP szerver kiesése esetén a kliens továbbra is
használja a fennálló rendszerkapcsolatot. A kliens nem indul újra, amikor létre kell hozni
a kapcsolatot a szerverrel. Aktív szerver esetén a BDTP kommunikáció úgy zajlik, mint
előzőleg.

63689AXX

1    192.168.1.x

2    -

3    -

4    -

5

-

-

X0 

192.168.1x 192.168.1x 192.168.1x

192.168.1x

x = 1-254

1>X0

BDTP

Client/

Server

BDTP

Client

BDTP

Server

BDTP

Client

1>X0

BDTP

Client
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9.3.3 BDTP Client (kliens)

A BDTP kliens hálózati szolgáltatáshoz definiálni kell a hálózat BDTP szervereinek
IP-címét, ahonnan a kliensnek információkat kell lehívnia. A tulajdonságok
meghatározásához válassza ki a listából a [BDTP client] opciót és kattintson az [Edit]
(szerkesztés) gombra.

BDTP Server Port Adja meg azt a kommunikációs portot, amelyhez a BDTP szerver ill. a hálózat
csatlakozik. Normál esetben ezt az értéket nem kell módosítani.

Default BDTP 
server (alapér-
telmezett BDTP 
szerver)

Itt határozható meg a standard szerver, alapértelmezésben ezt használja a rendszer.
Ha az I/O-bevitelnél nincs más I/O-bejegyzés, akkor a jelek lehívása erről a szerverről
történik.

11587AEN
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Data register 
(adatregiszter)

Az adatregiszter értékei átvihetők a kliens és a hálózat különböző szerverei között.
Adatregiszterként a kliens regiszterblokkjának első regiszterét határozzuk meg, amit a
megadott szerverre ill. onnan át kell vinni. A kliens és a szerver regisztertípusának meg
kell egyeznie.

Control block 
(vezérlőblokk)

A vezérlőblokknál a kliens összesen 5 regisztert elfoglaló vezérlőblokkjának első
regiszterét kell megadni.

54652AHU

Adatregiszter

Kliens
Regiszter RegiszterÉrték Érték

Az átvitel regisztere

Adatregiszter

Szerver

0

1
-
-

n+1

123

n+2
-
-

n

53447

0

n+m 265346

Ctrl. reg. 1 

-
-

Ctrl. reg. 2
-
-
Ctrl. reg. 5
-
-

0

1
-
-

n+1

123

n+2
-
-

n

53447

0

n+m 265346
-
-

Regiszter Tartalom Leírás
Control 
register 1 
(1. vezér-
lőregiszter)

Command 
(parancs)

Parancsregiszter, amely a kliensen van meghatározva.
Elérhető parancsok:
0 Nincs parancs
1 A regiszter értékeit átviszi a kliensről a 3. vezérlőregiszterben 

megadott szerverre.
2 A regiszter értékeit átviszi a 3. vezérlőregiszterben megadott 

szerverről a kliensre.
Control 
register 2 
(2. vezér-
lőregiszter)

Result code 
(eredménykód)

Eseményregiszter, amelyet a kliens határoz meg.
Elérhető parancsok:
0 Új parancsra kész
1 OK
2 Átviteli hiba

Control 
register 3 
(3. vezér-
lőregiszter)

Server index A hálózat azon szerverének száma, amelyikkel adatcsere folyik.

Control 
register 4 
(4. vezér-
lőregiszter)

Index register Az indexregiszter értéke hozzáadódik az adatregiszterben megadott 
regiszter címéhez.
Nulla megadása esetén a regiszterblokk az adatregiszternél megadott 
címen kezdődik.

Control 
register 5 
(5. vezér-
lőregiszter)

Number of 
registers 
(regiszterek 
száma)

Azoknak a regisztereknek a száma, amelyek értékét át kell vinni a 
megadott szerverre vagy szerverről.



9Hálózati funkciók és kommunikáció
Hálózati szolgáltatások

Rendszerkézikönyv – DOP11B kezelőterminálok 275

Az átvitelt a következőképpen kell lebonyolítani:
1. Az eredménykód-regiszter tartalmának 0-nak kell lennie. Ha nem, állítsa a

parancsregisztert 0-ra.
2. Adja meg a parancsot a parancsregiszterben.
3. Várjon a készenlét jelre vagy az eredménykód-regiszter hibakódjára.
4. Állítsa a parancsregisztert 0-ra. Ezt követően a kezelőterminál eredménykód-

regisztere 0 lesz.

Synchronize 
clock with server 
(óra szinkro-
nizálása a 
szerverrel)

Határozza meg, hogy kell-e szinkronizálni a kliens óráját egy meghatározott szerverrel
(terminállal). E célból a kiválasztó mezőben adja meg a kívánt szerver számát. A kliens
órájának helyi módosításakor az új adatok is átvitelre kerülnek a szerverre.

BDTP server 
address 
(szervercím)

Itt azoknak a szervereknek az IP-címét kell megadni, ahonnan a kliensnek adatokat kell
lehívnia. A címek a beviteli sorrend szerint vannak indexelve.
A projekt keretében végzett objektumprogramozáskor meg kell adni, hogy melyik
szerverről kell a címet lehívni. Az objektum párbeszédablakának címmezőjében adja
meg a "Szerverindex>készülék" szöveget.
Ha a címmezőben pl. "2>D15"-öt adunk meg, az objektum értéke a 2-es indexű szerver
D15 regiszteréből kerül lehívásra.
A szerverindex kliensprojektben a [BDTP station change] (BDTP állomásmódosítás)
funkcióval módosítható.

MEGJEGYZÉS
Ha nincs kontroller csatlakoztatva a BDTP klienshez (kezelőterminál), akkor az
inverter/PLC 1 és inverter/PLC 2 egységet a [Peripheral configuration] párbeszé-
dablakban az RS-232C / RS-422 / RS-485 interfészről át kell helyezni az "Unused
functions" (nem használt funkciók) ponthoz. Ez a párbeszédablak a [Setup] /
[Peripherals] menüponttal hívható be.
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9.3.4 BDTP Server

A kliensek kéréseit kezeli és a kliens (terminál) kérését követően ellátja a klienst
(terminált) információkkal. A tulajdonságok meghatározásához válassza ki a listából a
[BDTP server] opciót és kattintson az [Edit] (szerkesztés) gombra.

9.3.5 FTP szerver

Az FTP (File Transfer Protocol) szabványos internetes protokoll a legegyszerűbb módja
annak, hogy két számítógép között az Interneten adatokat cseréljünk. Az FTP esetében
a TCP/IP internetes protokollt használó alkalmazásprotokollról van szó. Az FTP-t
rendszerint arra használják, hogy a weboldalakat átvigyék az Internetre csatlakoztatott
szerverre a számítógépről, ahol létrehozták. Az FTP ezen túlmenően alkalmas progra-
moknak és más fájloknak egy másik szerverről (terminálról) a saját számítógépre
történő letöltésére is. Ha a terminál FTP szerverként funkcionál, akkor lehetséges fájlok
átvitele a terminálra ill. a terminálról. A fájl átviteléhez a PC-re telepíteni kell egy FTP
kliens programot, pl. DOP Tools, Internet Explorer, Windows Commander vagy más
FTP szoftvert.
Bizonyos könyvtárakban 0 hosszúságú fájlok jelennek meg. Ennek oka, hogy ezek a
fájlok dinamikus adatokat tartalmaznak, így méretük változik. Ennek megfelelően a
0 hosszúságú fájlok nem szükségszerűen üresek. A terminál nem használja a fájlok
dátumát. Ezért a kijelzett dátumértékek nem fontosak. A terminál az FTP-n át elérhető
minden fájl tartalmát különböző határoló karakterekkel (szeparátorokkal) tudja
elmenteni. A fájl tartalmának határoló jeleként a következő karakterek választhatók:
tabulátor (Æ), pontosvessző (;) vagy kettőspont (:).
Az FTP határoló karakterek beállítása a HMI-Builder program [Setup] / [Terminal
options] pontja alatt végezhető el. A fájlnév nem tartalmazhat különleges nemzeti
karaktereket, mint pl. Ä, Ö vagy Ü. A terminál FTP szervere egyidejűleg max. 3 csat-
lakoztatott kliens feldolgozására képes.

Paraméter Leírás

Server port A BDTP szerver kommunikációs portja. Normál esetben nem kell módosítani.

Max. clients A BDTP kliensek (terminálok) max. száma a hálózatban.

Data register 
(adatregiszter)

Az adatregiszter értékei átvihetők a szerver és a hálózat különböző kliensei között.
Adatregiszterként a szerver regiszterblokkjának első regiszterét határozzuk meg, amit 
a megadott kliensre ill. onnan át kell vinni. A kliens és a szerver regisztertípusának 
meg kell egyeznie.
Az adatátvitel csak a kliensről vezérelhető.
Az adatátvitelről közelebbi információ a "BDTP kliens" c. fejezetben található a 
273. oldalon.

Clock server 
(óraszerver)

Meghatározható, hogy az aktuális szerveróra szolgáljon-e szinkronizációs alapként a 
hálózat összes többi kliense számára.
Lásd még a "BDTP kliens" c. fejezetet a 273. oldalon.
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E funkció segítségével PC-ről adatok vihetők át a terminálra ill. a terminálról. A terminál
FTP szervere támogatja a passzív üzemmódban (PASV) végzett adatátvitelt. A passzív
üzemmódot akkor használjuk, ha a terminál nem PPP kapcsolattal csatlakozik.
Ez szükséges, mivel előre nem mondható meg, milyen elem van a kliens és a szerver
közé kapcsolva, pl. router alapú tűzfal vagy átjáró.
A passzív üzemmód használatával több hiba elhárítható. A böngészők alapesetben ezt
az üzemmódot használják. A passzív üzemmód használható PPP kapcsolat esetén is.
A fájlnevekben különleges nemzeti karakterek használata nem támogatott. A terminálok
nem értékelik ki a fájlok dátumadatait.
E funkció beállításainak elvégzéséhez a [Setup] / [Network] / [Services] menüpont alatt
válassza ki az [FTP server] pontot, és kattintson az [Edit] (szerkesztés) gombra.

MEGJEGYZÉS
Az egyes könyvtárak fájljai a projektmemóriát terhelik. A rendelkezésre álló projekt-
memóriáról a [Root] gyökérmappa info.txt fájljában található információ.

12002AEN

Paraméter Leírás

Control port number 
(vezérlőport száma)

A standard érték 21, ne módosítsuk.

Data port number 
(adatport száma)

A standard érték 20, ne módosítsuk.

Request login 
(bejelentkezés kérése)

Itt meghatározható, hogy a felhasználónak be kell-e jelentkeznie, hogy hozzá-
férést kapjon az FTP szerverhez (terminál). A felhasználó definiálása a [Setup] / 
[Network] / [Accounts] (fiókok) pont alatt végezhető el. Lásd a "Hálózati fiókok" 
c. fejezetet a 302. oldalon.
Ha nem aktiváljuk ezt az opciót, akkor minden felhasználó korlátlan 
jogosultságokkal rendelkezik az FTP szerveren.

Pre login text (bejelent-
kezés előtti szöveg)

A felhasználó számára a bejelentkezés kérése előtt megjelenő szöveg: 
pl. "A terminál bejelentkezést kér. Adja meg bejelentkezési adatait."

Post login text (bejelent-
kezés utáni szöveg)

A felhasználó számára a bejelentkezés kérése után megjelenő szöveg: 
pl. "A bejelentkezés megtörtént."

Connection timeout 
(kapcsolat időtúllépése, 
perc)

Az FTP kapcsolat megengedett inaktív ideje, mielőtt az FTP szerver (terminál) 
megszakítja a kapcsolatot. A standard érték 10 perc.
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Gyökérkönyvtár

A gyökérmappa (az aktuális terminálnév) a következő mappákat foglalja magában:
• ALARMS
• HTML
• RECIPE
• TRENDS
• IMAGES
Csak azok a mappák jelennek meg, amelyekhez a felhasználó (a fióknak megfelelően)
hozzáféréssel rendelkezik. A terminálról információkat tartalmazó info.txt fájl szintén itt
található.

Az info.txt fájl Az info.txt fájlban a terminálról találhatók információk, a következő példának
megfelelően:

DOP11B-40
Firmware version (firmware-verzió): V1.20
Build number (build-szám): 89
Driver1 (1. vezérlőprogram): SEW_MDR 4.01.00
Driver2 (2. vezérlőprogram): MODBUS Master 4.00.06
Dynamic memory (dinamikus memória): 20328448 bytes free (bájt szabad)
Project memory (projektmemória): 1077586 bytes used (bájt foglalt)
IP address (IP-cím): 10.3.71.2

A gyökérmappában még írási hozzáférés esetén sem végezhető törlés. A [HTML],
[RECIPE] vagy [IMAGES] mappa törlésével az adott mappa tartalma törlődik. Maga a
mappa azonban megmarad.

11593AXX
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[ALARMS] mappa Ez a mappa csak akkor jelenik meg, ha van riasztás definiálva a terminálon és a terminál
üzemi üzemmódban van. A riasztáscsoportok itt 0 hosszúságú SKV fájlként jelennek
meg. Ez azonban nem jelenti törvényszerűen azt, hogy nincsenek riasztások. Ezek a
fájlok csak olvashatók.
Minden riasztás egy soremelés és egy kocsi vissza karakterrel ([carriage return]
[linefeed]) lezárt sorban van tárolva.

Fájlformátum
Határoló karakterként pontosvesszőt (;) alkalmazunk.
állapot;aktiválás dátuma;aktiválás időpontja;inaktiválás dátuma;inaktiválás
időpontja;nyugtázás dátuma;nyugtázás időpontja;riasztásszöveg

Mindig minden mező szerepel. A nem nyugtázott riasztásoknál a dátum és az időpont
mezője üres.
A fájl lezárása: "END" [carriage return] [line feed].

[HTML] mappa Itt találhatók a webszerver által kezelt fájlok. Létrehozhatók alkönyvtárak. A kezdő fájl
(a böngésző kezdőlapjaként megjelenő HTML oldal) neve kötelezően index.html.
A fájlformátum a fájltípushoz igazodik. Itt standard fájlformátumokat használunk, mint a
HTML stb.

[RECIPE] mappa Az adott receptkönyvtárak egyes receptjei 0 hosszúságú SKV fájlként jelennek meg.
Ez nem jelenti azt, hogy a recept üres. Ennek a könyvtárnak a fájljaihoz olvasásra és
írásra lehet hozzáférni.
Minden receptérték egy soremelés és egy kocsi vissza karakterrel ([carriage return]
[linefeed]) lezárt sorban van tárolva.

Fájlformátum
Határoló karakterként pontosvesszőt (;) alkalmazunk.
pl. jel;érték;adattípus;hossz

A fájl lezárása:
"END" [carriage return][line feed].

"Array" (AR) fájltípus esetén minden sorban egy érték van. Az első sor megfelel a fent
leírtaknak. Minden utána következő sor csupán a következő bejegyzést tartalmazza:
;érték
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Analóg jelek 
adattípusai

Trendkönyvtár 
[TRENDS]

Ez a könyvtár csak akkor jelenik meg, ha van trend definiálva a terminálon és a terminál
üzemi üzemmódban van. A különböző trendobjektumok itt 0 hosszúságú SKV fájlként
jelennek meg. A fájlokhoz csak olvasási hozzáférés biztosított. Ahhoz, hogy a trend
érvényes legyen, az 1. görbét kell használni.
Minden mért érték egy soremelés és egy kocsi vissza karakterrel ([carriage return]
[linefeed]) lezárt sorban van tárolva.

Fájlformátum
Határoló karakterként pontosvesszőt (;) alkalmazunk.
pl. dátum;időpont;érték1;érték2;érték3;érték4;érték5;érték6;OFF

A fájl lezárása:
"END" [carriage return][line feed].

Csak a trendben rendelkezésre álló számú görbe kerül átvitelre (üres mezők nem).
Az "OFF" az alábbi esetekben fordul elő a mért értékek között, és azt jelzi, hogy a
rögzítéskor megszakítás történt.
• Ha a terminál üzemi üzemmódra vált. Ekkor az utoljára vett minta másolata kerül

mentésre. A másolatot "OFF" jelöli. Amint az érvényes érték megérkezik a
terminálra, az új értékek "OFF" jelölés nélkül kerülnek mentésre.

• A trendaktiváló jel kiadásakor. Ezáltal a minta "OFF" jelölést kap. A jel kiadásakor az
új jel "OFF" jelölés nélkül kerül mentésre.

• Az elmentett értékek FTP vagy HMI-Tools segítségével történő átvitelekor a minta
"OFF" jelöléssel kerül mentésre. Az átviteli folyamat befejezésekor az új jel "OFF"
jelölés nélkül kerül mentésre.

Típus Leírás

Not assigned 
(hozzárendelés 
nélküli)

16 bites karakter

+ nem 16 bites karakter

L 32 bites karakter

L+ nem 32 bites karakter

RB BCD formátumú lebegőpontos szám

RF lebegőpontos szám kitevővel

SB 16 bites BCD formátumú

LB 32 bites BCD formátumú

SH 16 bites hexadecimális

LH 32 bites hexadecimális

RD lebegőpontos szám

AR 16 bites tömb (előjeles)

ST karaktersor (string)

BI bit, 0 vagy 1



9Hálózati funkciók és kommunikáció
Hálózati szolgáltatások

Rendszerkézikönyv – DOP11B kezelőterminálok 281

[IMAGES] mappa A mappába BMP formátumú grafikák menthetők. A bittérképes grafikák megjeleníthetők
statikus ikonobjektumokban, ha a terminál üzemi üzemmódban van.
Ennek a mappának a fájljaihoz csupán írási, felülírási és törlési hozzáférés biztosított.
Új alkönyvtár azonban nem hozható létre. Ha aktiváljuk a [Dynamic bitmap handling]
(dinamikus bittérkép-kezelés) jelölőnégyzetet valamely statikus ikonobjektumnál, a
terminál behívja a megadott bittérképes fájlt (namn.bmp) a terminál fájlrendszerének
[IMAGES] mappájából. A bittérképes grafika a terminál képernyőjén üzemi üzem-
módban jelenik meg.
A megjelenítendő grafikát FTP-n át kell vinni a mappába. FTP-n lehetséges dinamikus
bittérképes grafikák hozzáadása, cseréje és eltávolítása. Ez a BMP fájloknak az
[IMAGES] mappában történő felülírásával, tárolásával vagy törlésével végezhető el.
Dinamikus bittérképes objektum képe a terminálon kizárólag üzemi üzemmódban
jeleníthető meg.
A mappa bittérképes grafikái nem jelennek meg ill. nem állnak rendelkezésre a
HMI-Builder programban.

9.3.6 SMTP kliens

Az SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) e-mail fogadására és küldésére használt
TCP/IP protokoll. Mivel az SMTP csak korlátozott funkciókkal rendelkezik a bejövő
üzenetek mentéséhez, rendszerint kiegészítik egy vagy két további protokollal (POP3
vagy IMAP). Ezek a protokollok lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy az
üzeneteket a szerver postafiókjában tárolja és onnan lehívja. Ennek megfelelően
rendszerint SMTP protokollt használnak az e-mail küldésekor és POP3 vagy IMAP
protokollt a helyi szerverről történő lehíváshoz.
A terminálok funkcionálhatnak SMTP kliensként (e-mail küldése). Az SMTP kliens
funkció használatához e-mail-szerverre van szükség.
E célra használható az Internet-szolgáltató e-mail-szervere. Helyi e-mail-szerver
szintén használható.
Ez a funkció lehetővé teszi e-mail küldését a kezelőterminálról. Az SMTP kliens funkció
használatához e-mail-szerverre van szükség, hogy a kezelőterminál képes legyen
e-mail küldésére. A címzett az e-maileket a mailszerverről hívja le. Használható az
Internet-szolgáltató e-mail-szervere vagy helyi e-mail-szerver. Ezen túlmenően az
e-mailhez csatolható trend- és receptfájl is. A csatolt fájlok a DOP-Tools programmal
olvashatók. Egyidejűleg max. 20 üzenet küldhető.

MEGJEGYZÉS
Ugyanazt az X és Y méretet kell használni a könyvtár BMP grafikáihoz és az
ikonobjektumokhoz, mint amelyek a HMI-Builder programban vannak definiálva.
Az [IMAGES] mappából nem lehet fájlokat lehívni.
BMP fájlnak az [IMAGES] mappába küldésekor az átvitel rövid időre leáll, mialatt a
terminál a szabványos BMP formátumot a terminál speciális BMP formátumára
konvertálja.
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A [Setup] / [Network] / [Services] menüpont alatt válassza ki az [SMTP client] pontot, és
kattintson az [Edit] (szerkesztés) gombra. Itt a következő beállítások végezhetők el:

12003AEN

Paraméter Leírás

Server port Az előre beállított 25-ös portszámot általában nem kell módosítani.

Mail server Az e-mail-szerver IP-címe vagy az SMTP e-mail-szerver alias neve 
(DNS szerver). Alias név megadása esetén a [Setup] / [Network] / 
[TCP/IP connection] alatt meg kell adni a DNS szerver IP-címét.

Authentication 
(hitelesítés)

Akkor használják, ha a mailszerver SMTP hitelesítést kér. Az SMTP 
hitelesítésnél a felhasználónak azonosítania kell magát, mielőtt lekérdezhetné 
a leveleket.
User name (felhasználónév): felhasználónév az SMTP hitelesítéshez
Password (jelszó): jelszó az SMTP hitelesítéshez

My e-mail address 
(saját e-mail-cím)

Adja meg e-mail-címét. A név jelenik meg a címzettnél feladóként. Lehetőleg 
valós e-mail-címet adjon meg, amelyre az e-mail-szerver az esetleges 
hibaüzenetet vissza tudja küldeni.

Send via connection 
(küldés kapcsolata)

Meghatározható, hogy melyik TCP/IP kapcsolatot használjuk a küldésre. 
Vegye figyelembe, hogy a [TCP/IP Connection 1]-et előbb fel kell használni, 
hogy a [TCP/IP Connection 2] elérhető legyen.

Predefined recipients 
(előre definiált 
címzettek)

Előre definiált lista max. 16 címzettel. Ezek olyan e-mail-címek, amelyekre a 
terminálnak üzenetet kell küldenie.
A címzett címének maximális hossza 60 karakter.
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Riasztások 
küldése 
e-mailben

A riasztások nemcsak kinyomtathatók, de e-mailben is elküldhetők. A teljes riasztáslista
átvihető a 990. blokk küldésével (lásd a "Jelentések küldése e-mailben" c. részt a
284. oldalon).
Minden riasztás az SMTP kliens konfigurációjában megtalálható egy vagy több e-mail-
címhez rendelhető. A [Setup] / [Alarm settings] (riasztásbeállítások) pont alatt
végezhető el annak az állapotnak az általános beállítása, amelynél a riasztásokat
e-mailben el kell küldeni. Lásd a "Riasztáskezelés" c. részt a 301. oldalon.

11575AEN

Paraméter Leírás

Info block (információs 
block)

Szövegblokként kezelt információs blokk megadása esetén az e-mail azt is 
tartalmazni fogja.
Lásd a "Riasztáskezelés" c. részt a 301. oldalon.

Mail to address 
(e-mail küldése az 
alábbi címre)

Itt határozható meg, ki kapja az üzenetet.
Max. 8 címzett választható a [Setup SMTP Client Service] párbeszédablakban 
előre definiált listából.
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Jelentések 
küldése 
e-mailben

A szövegblokkok nemcsak kinyomtathatók, de e-mailben is elküldhetők. A 990. riasztás-
blokk is elküldhető e-mailben.

MEGJEGYZÉS
Csak szövegblokkok küldhetők el. A rendszerblokkok közül csupán a 990. riasztás-
blokk küldhető el e-mailben. A trend- és receptfájlok csatolt fájlként küldhetők az
e-maillel.

11589AEN

Paraméter Leírás

Send mail signal 
(e-mail küldése jel)

A megadott digitális jel aktiválásakor e-mail küldése következik.

Mail completion signal 
(e-mail elküldve jel)

Digitális jel, amelyet a terminál az üzenetküldés befejezésekor ad ki. Normál 
esetben a terminál aktiválja a jelet. A [Reset] opció kiválasztásával a jel az 
üzenetküldés befejezésekor törlődik.

Mail to address (e-mail 
küldése az alábbi 
címre)

Itt adható meg a címzett e-mail-címe. A […] gombra kattintva max. 8 címzett 
választható ki a listából. Az e-mail-címek listája a [Setup] / [Network] / 
[Services] / [SMTP client] pont alatt a [Create SMTP Client Service] 
párbeszédablakban definiálható.

Attach file 
(fájl csatolása)

Itt adható meg a trend- vagy receptfájl neve, amelyet az üzenethez kíván 
csatolni. Ha azonos nevű trend- és receptfájl áll rendelkezésre, akkor a program 
a trendfájlt csatolja az üzenethez. A fájlnév nem tartalmazhat különleges 
nemzeti karaktereket, mint pl. Ä, Ö vagy Ü.
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E-mail küldése 
rendszerblokkal

Az [E-mail] (993) rendszerblokkra ugorva üzemi üzemmódban üzenetek hozhatók létre
és küldhetők.

10810AEN

10811AEN

Paraméter Leírás

Send e-mail to (e-mail 
küldése)

Itt adható meg a címzett. Lehetséges a cím megadása vagy egy cím 
kiválasztása a globális listából, amely a billentyűzettel rendelkező terminálok 
<LIST> gombjának ill. az érintőképernyős terminálok <MAIL> gombjának 
megnyomására jelenik meg.

Subject (tárgy) Itt adható meg az üzenet tárgya. Hossza 50 karakterre korlátozott. 
Az üzenetszöveg hossza 10, egyenként 50 karakteres sorra korlátozott.
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9.3.7 Terminal controller

TCP/IP segítségével történő RUN/TRANSFER átkapcsoláshoz használjuk. Kattintson
az [Edit] (szerkesztés) gombra, és adja meg az átvitel portszámát. A portszámot
általában nem kell módosítani. Ha aktiváljuk a [Authentication required] (hitelesítés
kötelező) opciót, az átvitel előtt meg kell adni a felhasználónevet és a jelszót.
A felhasználók a [Setup] / [Network] / [Accounts] pont alatt definiálhatók.

9.3.8 Transzparens üzemmód

Ethernetes terminálhálózat transzparens/pass-through üzemmódban folytatott
kommunikációjához használjuk (lásd még a "Kommunikáció" c. fejezetet a 250. oldalon
és a "Hálózati szolgáltatások" c. fejezet a 271. oldalon). E funkció beállításainak
elvégzéséhez a [Setup] / [Network] / [Services] menüpont alatt válassza ki a
[Transparent mode] pontot, és kattintson az [Edit] (szerkesztés) gombra.

12004AEN

12005AEN

Paraméter Leírás

IP properties 
(IP tulajdonságok)

A 6004-es portszámot általában nem kell módosítani. Válassza ki a kívánt 
protokollt: UDP vagy TCP.

Control systems 
(vezérlőrendszerek)

Meghatározható, hogy a transzparens / pass-through üzemmód az 1. vagy a 
2. kontrollerhez legyen rendelve.

Mode (üzemmód) A kommunikáció fajtájaként transzparens vagy pass-through üzemmód 
választható. A [Timeout] (időtúllépés) pont alatt adja meg másodpercben azt az 
időt, amelynek leteltével a terminál pass-through üzemmódból visszatér üzemi 
üzemmódba, ha nem történt pass-through kommunikáció.
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9.3.9 Webszerver

A webszerver úgy dolgozza fel az adatokat, hogy azok egy böngészőben (pl. Microsoft
Internet Explorer) megjeleníthetők legyenek. A weboldalakat szolgáltató PC-knek
webszerverként kell üzemelniük.
A webszerver (WWW-szerver) olyan program, amely a kliens / szerver modell és a
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) használatával olyan fájlok átvitelére képes (http
klienssel rendelkező számítógépekre), amelyek az Internet-felhasználók weboldalait
alkotják. Az Internet minden weboldalt tartalmazó PC-jére ill. termináljára telepíteni kell
egy webszerver-programot is.
Ezzel a funkcióval konfigurálható a terminál webszervere. A webszerver olyan program,
amely a kliens-szerver modellen alapszik és a Hypertext Transfer Protocol-t (HTTP)
használja. A webszerverek a fájlokat webhelyekké vagy weboldalakká alakítják,
amelyeket a HTTP kliens képes megjeleníteni.
Lásd még a "Hálózati szolgáltatások" c. fejezetet a 271. oldalon.

11591AEN

Paraméter Leírás

Port number (portszám) A standard érték 80, rendszerint nem kell módosítani.

Account name (fiók 
neve)

Fióknév meghatározásával a kezelőterminál HTML oldalai jelszóval védhetők. 
A fiókok a [Setup] / [Network] / [Accounts] pont alatt definiálhatók.

11590AEN
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Paraméter Leírás

Account name (fiók 
neve)

Itt az előző párbeszédablakban meghatározott fióknév jelenik meg.
A fiókok a [Setup] / [Network] / [Accounts] pont alatt definiálhatók.

Password (jelszó) Adjon meg egy jelszót. Minden HTML oldalt ez a fióknév és jelszó véd.
Ahhoz, hogy egy-egy oldalt más fióknév és jelszó védjen, a következő kódot kell 
hozzáadni a HTML fejléchez:
<HTML>

<HEAD>
<META name="superuser"1) content="12345">

</HEAD>
Itt található a maradék HTML kód.
</HTML>

1) "superuser" a fiók neve és "12345" a jelszó.

MEGJEGYZÉS
A fent feltüntetett kódot kell a fejlécnek tartalmaznia. A Name (név) és a Content
(tartalom) paramétereknek fióknévvel és jelszóval kell rendelkezniük.
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SSI script Az SSI (Server-Side Include) olyan változó érték (pl. fájl), amelyet a szerver küldés előtt
egy HTML fájlhoz fűzhet. Weboldal létrehozásakor a következőképpen illeszthető be
SSI egy HTML fájlba:
<!--#echo var="LAST_MODIFIED"-->

Annak érdekében, hogy a terminál értékeit meg lehessen jeleníteni HTML oldalakon,
a következő SSI scriptek támogatottak:

Megnevezés Paraméter Leírás Példa

get_ipaddr.fn nincs A webszerver IP-címét 
jeleníti meg. CGI 
scriptben használják.

<!--#exec cgi="get_ipaddr.fn"-->

get_domainname.fn nincs A webszerver 
domainnevét jeleníti meg.

<!--#exe cgi="get_domainname.fn"-->

get_date.fn dátumformátum
pl. HH/NN/ÉÉ vagy 
ÉÉ-HH-NN.
Ha nincs megadva, a 
rendszer a terminál 
beállításait használja.

A termináldátumot jeleníti 
meg.

<!--#exec cgi="/get_date.fn MM/DD/YY"-->

get_time.fn Time format 
(időformátum)
pl. HH:MM:SS vagy 
HH:MM.
Ha nincs megadva, a 
rendszer a terminál 
beállításait használja.

A terminálidőt jeleníti 
meg.

<!--#exec cgi="/get_time.fn HH:MM"-->

get_device.fn X, Y, Z
X = Device (készülék)
Y = kijelzőformátum 
(lásd külön 
táblázatban)
Z = hossz (lásd a 
következő táblázatot)

A kontroller device-
értékét (jelérték) jeleníti 
meg.

<!--#exec cgi="/get_device.fn D5"-->
<!--#exec cgi="/get_device.fn D5LH"-->
<!--#exec cgi="/get_device.fn M7"-->
<!--#exec cgi="/get_device.fn D9ST,30"-->
<!--#exec cgi="/get_device.fn D0AR,10"-->

get_diag.fn nincs A terminál diagnosztikai 
oldalát jeleníti meg.

<!--#exec cgi="/get_diag.fn"-->

get_mode.fn nincs A terminál üzemmódját 
jeleníti meg:
[RUN] / [PROG] / 
[SETUP] / [TRANSFER]

<!--#exec cgi="/get_mode.fn"-->
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get_device.fn kijelzőformátuma

Automatikus 
frissítés

A HTML oldal frissítése normál esetben nem automatikus. Azonban a HTML oldalhoz a
következő kódot hozzáadva elérhető az automatikus frissítés.
<meta http-equiv="Refresh"CONTENT="5">

A CONTENT adja meg, hogy milyen gyakran történjen az oldal frissítése
(másodpercben).

Példa SSI scriptes HTML oldalra
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Refresh"CONTENT="5">
</HEAD>
<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"--><BR>
<!--#exec cgi="/get_domainname.fn"--><BR>
<BR>
Egy IO:<BR>
<!--#exec cgi="/get_date.fn HH/NN/ÉÉ"--><BR>
<!--#exec cgi="/get_time.fn HH:MM"--><BR>
D5 = <!--#exec cgi="/get_device.fn D5"--><BR>
M7=<!--#exec cgi="/get_device.fn M7"--><BR>
D9 (string) = <!--#exec cgi="/get_device.fn D9ST,30"--><BR>
D0-D9 =<!--#exec cgi="/get_device.fn D0AR, 10"--><BR>
D8013 = <!--#exec cgi="/get_device.fn D8013"--><BR>
</HTML>

Megne-
vezés

Hossz Leírás Példa

nincs nincs Az értéket előjeles 16 bites formátumban jeleníti meg. <!--#exec cgi=/get_device.fn D1"-->

+ nincs Az értéket előjel nélküli 16 bites formátumban jeleníti 
meg.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D3+"-->

L nincs Az értéket előjeles 32 bites formátumban jeleníti meg. <!--#exec cgi=/get_device.fn D7L"-->

L+ nincs Az értéket előjel nélküli 32 bites formátumban jeleníti 
meg.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D2L+"-->

RB nincs Az értéket 32 bites BCD lebegőpontos számként 
jeleníti meg (SIMATIC).

<!--#exec cgi=/get_device.fn D10RB"-->

RF nincs Az értéket 32 bites IEEE lebegőpontos számként 
jeleníti meg.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D8RF"-->

RD nincs Az értéket kitevő nélküli 32 bites IEEE lebegőpontos 
számként jeleníti meg.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D1RD"-->

SB nincs Az értéket 16 bites BCD formátumban jeleníti meg. <!--#exec cgi=/get_device.fn D3SB"-->

LB nincs Az értéket 32 bites BCD formátumban jeleníti meg. <!--#exec cgi=/get_device.fn D7LB"-->

SH nincs Az értéket 16 bites hexa formátumban jeleníti meg. <!--#exec cgi=/get_device.fn D2SH"-->

LH nincs Az értéket 32 bites hexa formátumban jeleníti meg. <!--#exec cgi=/get_device.fn D1LH"-->

AR nincs Az értékek számát előjeles 16 bites formátumban 
jeleníti meg.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D5AR,10"-->

ST nincs A regiszterek számát karaktersorként jeleníti meg. <!--#exec cgi=/get_device.fn D9ST,30"-->
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CGI script A CGI (Common Gateway Interface) a webszerverek standard módszere a
felhasználóhoz menő és a felhasználótól jövő adatok kezelésére. Amikor a felhasználó
behív egy weboldalt (egy linkre kattintva vagy a böngészőben egy címet megadva), a
szerver a kívánt oldalt küldi vissza. Amikor egy weboldalon űrlapot töltünk ki és küldünk
el, azt rendszerint egy alkalmazásprogram fogadja. A szerver nyugtázást küld vissza.
A szerver és az alkalmazás közötti adatátvitel eljárását nevezzük CGI-nek, ez a HTTP
protokollhoz tartozik.

Annak érdekében, hogy a terminál értékei módosíthatók legyenek, a következő CGI
scriptek támogatottak:

Megnevezés Paraméter Leírás Példa

set_date.fn Dátumformátum, pl. 
HH/NN/ÉÉ vagy
ÉÉ-HH-NN.
Ha nincs megadva, a 
rendszer a terminál 
beállításait használja.

A FORM-mal használható 
a terminál dátumának 
beállítására.

<FORM ACTION="http://<!--#exec 
cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_date.fn" 
METHOD="POST">
<INPUT SIZE=10
MAXLENGTH=10
NAME="YY:MM:DD">
<INPUT TYPE="submit"
VALUE="Submit">
</FORM>

set_time.fn Időformátum, pl. 
HH:MM:SS vagy HH:MM. 
Ha nincs megadva, a 
rendszer a terminál 
beállításait használja.

A FORM-mal használható 
a terminál órájának 
beállítására.

<FORM ACTION="http://<!--#exec 
cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_time.fn" 
METHOD="POST">
<INPUT SIZE=10
MAXLENGTH=10
NAME="HH:MM:SS">
<INPUT TYPE="submit"
VALUE="Submit">
</FORM>

set_device.fn XY
X = Device (készülék)
Y = kijelzőformátum 
(lásd külön táblázatban), 
pl. D0L + D5SH

A FORM-mal használható 
a kontroller készülékének 
(jelének) beállítására.

<FORM ACTION="http://<!--#exec 
cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_device.fn" 
METHOD="POST">
<INPUT SIZE=10
MAXLENGTH=10
NAME="D0L">
<INPUT TYPE="submit"
VALUE="Submit">
</FORM>

set_mode.fn RUN
PROG
SETUP
TRANSFER

A FORM-mal használható 
a terminál üzemmódjának 
módosítására.

<FORM ACTION="http://<!--#exec 
cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_mode.fn" 
METHOD="POST">
<SELECT NAME="MODE">
<OPTION VALUE="RUN">Run
<OPTION VALUE="PROG">Prog
<OPTION VALUE="SETUP">Setup
<OPTION VALUE="TRANSFER">Transfer
</SELECT>
<INPUT TYPE="submit"
VALUE="Submit">
</FORM>
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set_device.fn kijelzőformátuma

push_key.fn (lásd külön táblázatban) Terminálgomb megnyo-
másának szimulálására 
használható.

<FORM ACTION="http://<!--#exec 
cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ push_key.fn" 
METHOD="POST">
<SELECT NAME="F2">
<OPTION VALUE="SET">Set
<OPTION VALUE="RESET">Reset
<OPTION VALUE="TOGGLE">Toggle
</SELECT>
<INPUT TYPE="submit"
VALUE="Submit">
</FORM>
<FORM ACTION="http://<!--#exec 
cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ push_key.fn" 
METHOD="POST">
<INPUT SIZE=1
MAXLENGTH=1
NAME="Key">
<INPUT TYPE="submit"
VALUE="Submit">
</FORM>

Megnevezés Paraméter Leírás Példa

Megnevezés Leírás

nincs Az értéket előjeles 16 bites formátumban jeleníti meg.

+ Az értéket előjel nélküli 16 bites formátumban jeleníti meg.

L Az értéket előjeles 32 bites formátumban jeleníti meg.

L+ Az értéket előjel nélküli 32 bites formátumban jeleníti meg.

RB Az értéket 32 bites BCD lebegőpontos számként jeleníti meg.

RF Az értéket 32 bites IEEE lebegőpontos számként jeleníti meg.

RD Az értéket kitevő nélküli 32 bites IEEE lebegőpontos számként 
jeleníti meg.

SB Az értéket 16 bites BCD formátumban jeleníti meg.

LB Az értéket 32 bites BCD formátumban jeleníti meg.

SH Az értéket 16 bites hexa formátumban jeleníti meg.

LH Az értéket 32 bites hexa formátumban jeleníti meg.

ST A regiszterek számát karaktersorként jeleníti meg.
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push_key.fn paraméterei

Példa SSI és 
CGI scriptes 
HTML oldalra

<HTML>
<FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_date.fn"
METHOD="POST">
Dátum megadása (ÉÉ:HH:NN):
<INPUT SIZE=10

MAXLENGTH=10
NAME="YY:MM:DD"
VALUE="<!--#exec cgi="/get_date.fn"-->">

<INPUT TYPE="submit" VALUE="Elküld"> <P>
</FORM>
<FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_time.fn"
METHOD="POST">
Idő megadása (HH:MM:SS):
<INPUT SIZE=10

MAXLENGTH=10
NAME="HH:MM:SS"
VALUE="<!--#exec cgi="/get_time.fn"-->">

<INPUT TYPE="submit" VALUE="Elküld"> <P>
</FORM>
<FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_device.fn"
METHOD="POST">
D0 =
<INPUT SIZE=10

MAXLENGTH=10
NAME="D0"
VALUE="<!--#exec cgi="/get_device.fn D0"-->">

<INPUT TYPE="submit" VALUE="Elküld">
</FORM>
</HTML>

Paraméter Leírás Példa

KEY A következő 
értékeket veheti 
fel:
A-Z
0-9
ACK
LIST
MAIN
PREV
BACKSPACE
ENTER
UP
DOWN
LEFT
RIGHT

<FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/ 
get_ipaddr.fn"-->/push_key.fn"
METHOD="POST">
Key = <SELECT NAME="Key">
<OPTION VALUE="ENTER">Bevitel
<OPTION VALUE="A">A
<OPTION VALUE="B">B
<OPTION VALUE="1">1
<OPTION VALUE="2">2
<OPTION VALUE="3">3
<OPTION VALUE="UP">Fel
<OPTION VALUE="DOWN">Le
<OPTION VALUE="LEFT">Balra
<OPTION VALUE="RIGHT">Jobbra
<OPTION VALUE="PREV">Vissza
</SELECT>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Elküld"> 
<P></FORM>

F1-F22 A következő 
értékeket veheti 
fel:
SET
RESET
TOGGLE

<FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/ 
get_ipaddr.fn"-->/push_key.fn"
METHOD="POST">
<SELECT NAME="F2">
<OPTION VALUE="SET">Beállít
<OPTION VALUE="RESET">Töröl
<OPTION VALUE="TOGGLE">Átbillent
</SELECT>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Elküld">
</FORM>
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HTML fájlok 
tárolása FTP-n

A HTML fájloknak a terminálra történő átvitele és a terminálon való tárolása FTP
standard kliens pl. [DOP Tools] \ [DOP FTP Client] használatával történik.
Lásd az "FTP szerver" c. fejezetet a 276. oldalon.

A fájlok átkerülnek a kezelőterminál HTML könyvtárába.
A fájlneveket DOS formátumban (8.3) kell megadni. A fájlnév hossza ilyenkor 8 karak-
terre van korlátozva. Kiterjesztésként HTM használandó.

9.3.10 Távoli hozzáférés

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy PC az ingyenes Remote Access Viewer nevű VNC
kliensnek és a kezelőterminál integrált VNC szerverének segítségével hozzáférjen a
kezelőterminálhoz és tükrözze azt.
A Remote Access Viewer a DOP11B kezelőterminál távvezérlésére és a távoli
hozzáférésre szolgáló program. Lehetőség van arra, hogy a kezelőterminálra egy a
Remote Access Viewer nevű VNC (Virtual Network Computing) kliens programmal
rendelkező PC-ről a kezelőterminál integrált VNC szervere távoli hozzáférés funkció-
jának segítségével férjenek hozzá, a kezelőterminált megtekintsék és vezéreljék.

A VNC technológiával bármely tetszőleges PC-ről hozzá lehet férni az Ethernetre
csatlakoztatott kezelőterminálhoz, ha az azonos hálózatra van csatlakoztatva. Ha a PC
és a kezelőterminál az Internetre van csatlakoztatva, akkor a világ összes Internet-
csatlakozással rendelkező PC-jéről hozzá lehet férni a kezelőterminálhoz. Különösen
hasznos lehet a kezelőterminál távoli hozzáférés funkciója pl. távvezérelt ügyféltá-
mogatás, távvezérlés és hibakeresés esetén.

MEGJEGYZÉS
Az INDEX.HTM fájlnak mindig léteznie kell.

60680AXX

DOP11B

INTERNET / 

NETWORK
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Beállítások a 
kezelőterminálon

A kezelőterminál beépített VNC szerverrel rendelkezik. A távoli hozzáférés funkcióját a
kezelőterminálon a projektalkalmazásnál aktiválni kell. A konfigurációs eszköz pontos
leírását a konfigurációs eszköz kézikönyve tartalmazza.

Beállítások a 
konfigurációs 
eszközben

1. Nyissa meg a konfigurációs eszközben a kezelőterminál projektjét.
2. Jelölje ki a [Setup] / [Network] / [Services] pontot.

3. Jelölje ki [Remote access] (távoli hozzáférés) pontot és kattintson az [Edit]
(szerkesztés) gombra.

Password (jelszó)

12006AEN

12007AEN

View only (csak 
megtekintés)

Ahhoz, hogy a kezelőterminálon a Remote Access Viewerben csak megtekintési 
hozzáférést kapjon, adja meg a jelszót. A csak megtekintés (view only) jelszóval 
bejelentkezett Remote Access Viewer- / webböngésző-felhasználó nem végezhet 
módosítást a kezelőterminálon.

Full access 
(teljes 
hozzáférés)

Ahhoz, hogy a kezelőterminálon a Remote Access Viewerben teljes hozzáférést 
kapjon, adja meg a jelszót. A teljes hozzáférés (full access) jelszavával bejelentkezett 
Remote Access Viewer / webböngésző-felhasználó a kezelőterminált úgy kezelheti, 
mintha előtte állna.

MEGJEGYZÉS
Ha ugyanazt a jelszót használják a megtekintési, mint a teljes hozzáféréshez, akkor a
Remote Access Viewer- / webböngésző-felhasználónak teljes hozzáférése van a
kezelőterminálhoz.
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Ports (portok)

Az OK és az Exit gombra kattintva zárja be. Mentse el a projektet és vigye át a
kezelőterminálra. Ekkor a kezelőterminálon fut a VNC szerver.

Parancs annak kijelzésére, hogy csatlakoztatva van-e VNC-kliens

Adja meg a konfigurációs eszköz [Setup] / [System signals] menüpontja alatt a
parancsok sorban az "SJAFx" parancsot, hogy "Remote access" (távoli hozzáférés)
szöveget a kezelőterminál jobb felső sarkában megjelenítse, amikor VNC-kliens
(Remote Access Viewer vagy webböngésző) kapcsolódik a kezelőterminál VNC-szer-
veréhez. Az "x" a megjelenítendő betűméret indexe; a rendelkezésre álló betűméretek
a [Runtime fonts] ablak "Menus" mezőjében láthatók [Setup] / [Runtime fonts].

Viewer
(5900)

TCP (Transmission Control Protocol) csatlakozás a Remote Access Viewerhez; 
normál esetben nem kell módosítani.

Full access
(5800)

TCP csatlakozás HTTP (Hypertext Transfer Protocol) kapcsolatokhoz; normál esetben 
nem kell módosítani.

12008AEN
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Kapcsolat a 
kezelőterminál 
felé

A VNC-szerver a HTTP (Hypertext Transfer Protocol) kapcsolatokat az 5800-as TCP
(Transmission Control Protocol) porton a kezelőterminálon a távoli hozzáférés
funkcióhoz beállítottak szerint ismeri fel (lásd 295. oldal).
Írja be a webböngésző címsorába a kezelőterminál IP-címét, egy ":" (kettőspont)
karaktert és az 5800-as TCP portszámot. Ha a kezelőterminál IP-címe 10.3.71.22,
akkor ez például http://10.3.71.22:5800.

A Remote Access Viewer a PC monitorán megjeleníti a kezelőterminál képét. A Remote
Access Viewer program képe lekérdezéskor vagy rendszeres időközönként frissül.
A távoli hozzáférés funkció ugyanazt a funkciót tölti be, mint a tényleges terminál.

12019AEN

11599AXX
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A kezelőterminálba integrált VNC szerver tartalmaz egy kis VNC appletet is. A kezelő-
terminál összeköthető Java appletet támogató böngészővel (pl. Microsoft Internet
Explorer).
Ha a megtekintéshez webböngészőt használnak, akkor a kezelőterminál-keret képe
nem jelenik meg.

VNC hitelesítés • A webböngésző a kapcsolat létrehozásakor azonnal jelszót kér.
• Adja meg a kezelőterminálon beállított jelszót.
• A kezelőterminálnak ekkor meg kell jelennie a PC webböngészőjében.

11600AXX
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A kezelőterminál 
vezérlése

A billentyűzettel rendelkező kezelőterminál a PC billentyűzetével vezérelhető. A PC
billentyűzetének következő gombjai felelnek meg a kezelőterminál gombjainak:

Az érintőképernyős kezelőtermináloknál közvetlenül érintse meg a felületet.

9.3.11 Ajánlások és korlátozások a hálózati kommunikációhoz

A terminálhálózatban (BDTP hálózat) a terminál és a kontroller közötti gyors és
hatékony kommunikációhoz optimális jelátvitel szükséges. Olvassa el a "Hatékony
kommunikáció" c. részt a 63. oldalon, és kövesse a terminálok hálózati funkcióinak
optimalizálására irányuló útmutatásokat. Egy terminálhálózatban legfeljebb 3000 jel
vihető át.

1. példa A terminálhálózat 3 kliensből és egy szerverből áll. Minden kliens 1000 jelhez fér hozzá.
Ennek megfelelően a szervernek 3000 jelet kell kezelnie (tehát átvinnie az egyes
kliensekre). Ez érvényes akkor is, ha a kliensek jeleinek címtartománya azonos. Ezzel
a hálózati jelátviteli teljesítmény teljesen ki van használva.

2. példa A szervernek a kliens által kért címeket kell lehívnia. Ezután a szerver lekérdezi a
kontroller állapotát, amit aztán elküld az adott kliensnek.

Példa
A terminálhálózat (BDTP hálózat) egy szerverből és 5 kliensből áll. Minden terminál
50 azonos című riasztást tartalmaz. Ez azt jelenti a szerver számára, hogy 50 címet kell
lekérdeznie a kontrollerről. Ezen túlmenően a szervernek még 50 riasztást kell küldenie
az adott kliens számára (5 × 50). Ennek megfelelően a szervernek 250 riasztást kell
elosztania a hálózaton.

PC-billentyűzet Kezelőterminál-billentyűzet

Home MAIN

Shift + F11 LIST

Shift + F12 ACK

Page Up PREV

Page Down NEXT

F1…F12 F1…F12

Shift + F1…F12 F13…F22

Enter ENTER

nyílgombok nyílgombok

MEGJEGYZÉS
A kezelőterminálokhoz proxyn át kapcsolódni nem ajánlott.
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Transzparens 
üzemmód 
Etherneten

Ahhoz, hogy a [Transparent mode] funkció használható legyen Ethernet
kommunikációval (TCP/IP protokoll), teljesülniük kell a következő feltételeknek.
• A vezérlőprogramnak és a programozóeszközöknek támogatniuk kell a transz-

parens üzemmódban folytatott kommunikációt. (Közelebbi információ az adott
vezérlőprogram vagy kontroller kézikönyvében található.)

• Ha a kontroller konfigurációs szoftvere nem támogatja a TCP/IP segítségével
végzett projektátvitelt, a PC-n alkalmazni kell egy programot, amely a TCP/IP-
környezetben szimulálja a COM portot. Ez a kontrollerrel transzparens üzemmódban
a TCP/IP hálózaton át kommunikál.

Pass-through 
üzemmód 
Etherneten

Pass-through üzemmódban csak akkor lehetséges kommunikáció, ha azt a vezérlő-
programok támogatják. Lásd a "Kommunikáció" c. fejezetet a 250. oldalon.
Ahhoz, hogy a pass-through üzemmód használható legyen Ethernet kommunikációval
(TCP/IP protokoll), teljesülnie kell a következő feltételnek.
• Ha a kontroller programozószoftvere nem támogatja a TCP/IP segítségével végzett

projektátvitelt, a PC-n alkalmazni kell egy programot a COM port TCP/IP-re
alakításához. Ez a kontrollerrel transzparens üzemmódban a TCP/IP hálózaton át
kommunikál. (Közelebbi információ az adott vezérlőprogram vagy kontroller
kézikönyvében található.)

No protocol 
üzemmód

A [No protocol mode] funkció – amelyet akkor használunk, ha egy vagy több terminál
kommunikációs interfészként szolgál (lásd még a "Kommunikáció" c. fejezetet a
250. oldalon) – nem ajánlott nagyobb terminálhálózatokhoz (BDTP hálózatokhoz).
Nagyobb hálózaton olyan BDTP hálózatot értünk, ahol nagy a jelforgalom a szerver és
a kliensek között. Ha a terminál kommunikációs interfészként szolgál, átvitelre kerülnek
a vezérlőregiszterek és a vezérlőjelek. Ezek kedvezőtlenül hatnak a kommunikáció
sebességére és csökkentik a hálózat teljesítményét. Lásd a "Hatékony kommunikáció"
c. fejezetet a 63. oldalon.

Jelcsomagok A terminál és a kontroller közötti gyors és hatékony kommunikáció szempontjából
(pl. hálózatban) nagy jelentősége van az optimális jelátvitelnek. Olvassa el a "Hatékony
kommunikáció" c. részt a 63. oldalon, és kövesse a terminálok hálózati funkcióinak
optimalizálására irányuló útmutatásokat. Ezek a terminálhálózat minden állomására
érvényesek. Ha a jelek átvitele nem csomag formájában történik, megnőhet a hálózaton
a frissítés időtartama.
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Riasztáskezelés A terminálhálózat kliens-szerver hálózat. A szerver a kliensek által lehívható adatokat
(pl. riasztásjeleket) tartalmaz. A különböző jelek szimultán átvitele negatívan hat a
kezelőterminál és a kontrollerek közötti átviteli időre. A jelek számát ennek megfelelően
korlátozni kell. Közelebbi információ a "Hatékony kommunikáció" c. fejezetben található,
a 63. oldalon.
A hálózat riasztásjeleinek száma nem haladhatja meg a szerver által az egész
hálózaton feldolgozható jelek számát. Egy szerver alkalmazástól és kezelőtermináltól
függően max. 300 riasztást képes feldolgozni. Ennek következtében a hálózat nem
tartalmazhat 300-nál több riasztást.

Index a hálózati 
kliensen

Az indexcímzés üzemi üzemmódban segít meghatározni, hogy melyik regiszterből kell
lehívnia az objektumnak a kijelzett értéket. Az indexcímzés BDTP kliensként működő
terminálokon nem használható. A BDTP kliensek kizárólag a BDTP szerver index-
regiszterét használják.
Ha ellenben a BDTP kliensként üzemelő terminál lokális kontrollerrel is rendelkezik,
akkor az indexcímzés alkalmazására vonatkozó normál előírások érvényesek.
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9.4 Hálózati fiókok
A [Setup] / [Network] / [Accounts] (fiókok) pont alatt határozható meg, hogy ki férhet
hozzá a bejelentkezést kérő terminálszolgáltatásokhoz. Ezzel a funkcióval a jogosultság
ellenőrzése valósítható meg. Így a különböző hálózati szolgáltatásokhoz hozzáférő
különböző felhasználók számára név és jelszó határozható meg. A fióknevek és
jelszavak nem tartalmazhatnak különleges nemzeti karaktereket.

Az ábrának megfelelően a "Superuser" nevű fiók jogosult az összes bejelentkezést kérő
hálózati funkcióhoz való hozzáférésre. A listában a gombok segítségével lehet a
fiókokat aktualizálni, hozzáadni és eltávolítani.

9.4.1 Access rights (hozzáférési jogok)

11590AEN

Paraméter Leírás

Account name 
(fiók neve)

Adja meg a fióknevet.

Password (jelszó) Adja meg a fiók jelszavát.

Paraméter Leírás

Serial connect 
(soros kapcsolat)

A felhasználó létrehozhat soros kapcsolatot (PPP). Ez az opció legyen 
bejelölve.

Acces terminal 
controller (hozzáférés a 
terminál-kontrollerhez)

TCP/IP segítségével történő RUN/TRANSFER átkapcsoláshoz használjuk. 
Ez az opció legyen bejelölve.

FTP Access (FTP 
hozzáférés)

A felhasználó az FTP szerveren (terminál) olvasási hozzáféréssel rendelkezik.

FTP Write (FTP írás) A felhasználó az FTP szerveren írási hozzáféréssel rendelkezik. Ehhez FTP 
hozzáférés is szükséges.
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9.5 A hálózati beállítások futásidei lehívása
A kezelőterminál egyértelmű hardverazonosítója, az úgynevezett MAC (Media Access
Control) cím futásidő alatt makróval az IPCONFIG paranccsal és az /ALL paraméterrel
hívható le.
Az IP konfiguració a MAC címmel egy Windows CE-konzolban kerül kijelzésre.

MEGJEGYZÉS
További információ az "[Insert event/Add event] (esemény beszúrása/esemény
hozzáadása)" c. fejezetben található (247. oldal).
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10 Műszaki adatok és méretlapok
10.1 Általános műszaki adatok
10.1.1 Kijelző

DOP11B-10 DOP11B-15 DOP11B-20 DOP11B-25

Grafikus felbontás 
(pixel)

160 × 32 240 × 64 240 × 64 320 × 240

Sor × karakter 
szöveg

Grafikus

Aktív 
képernyőméret, 
Sz × M

89,6 × 17,9 mm 90,2 × 24 mm 127,0 × 33,8 mm 115,2 × 86,4 mm

Háttérvilágítás LED, tompítható, 
>50000 óra, ha a 
környezeti hőmérséklet 
+25 °C.

LED, tompítható, 
>50000 óra, ha a 
környezeti hőmérséklet 
+25 °C.

LED, tompítható, 
>50000 óra, ha a 
környezeti hőmérséklet 
+25 °C.

CCFL, tompítható, 
>45000 óra, ha a 
környezeti hőmérséklet 
+25 °C.

A kontraszt 
beállítása Rendszerváltozóval

Képernyő FSTN LCD képernyő 
(folyadékkristály), 
monokróm

FSTN LCD képernyő 
(folyadékkristály), 
monokróm

FSTN LCD képernyő 
(folyadékkristály), 
monokróm

FSTN LCD képernyő 
(folyadékkristály), 
16 szürkeárnyalat

DOP11B-30 DOP11B-40 DOP11B-50 DOP11B-60

Grafikus felbontás 
(pixel)

320 × 240 320 × 240 800 × 600 1024 × 768

Sor × karakter 
szöveg

Grafikus

Aktív 
képernyőméret, 
Sz × M

115,2 × 86,4 mm 115,2 × 86,4 mm 211,2 × 158,4 mm 304,1 × 228,1 mm

Háttérvilágítás CCFL, tompítható, >60000 óra, ha a környezeti 
hőmérséklet +25 °C.

CCFL, tompítható, 
>50000 óra, ha a 
környezeti hőmérséklet 
+25 °C.

CCFL, tompítható, 
>35000 óra, ha a 
környezeti hőmérséklet 
+25 °C.

A kontraszt 
beállítása Rendszerváltozóval

Képernyő CSTN LCD képernyő (folyadékkristály), 64 ezer szín TFT LCD képernyő 
(folyadékkristály), 
64 ezer szín

TFT LCD képernyő 
(folyadékkristály), 
64 ezer szín

P
i

f
kVA

Hz

n
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10.1.2 Műszaki adatok

DOP11B-10 DOP11B-15 DOP11B-20 DOP11B-25

Billentyűzet • Numerikus 
billentyűzet

• Navigációs mező
• 6 funkciógomb
• 6 LED (piros / zöld)

• Numerikus 
billentyűzet

• Navigációs mező
• 6 funkciógomb
• 6 LED (piros / zöld)

• Numerikus 
billentyűzet

• Navigációs mező
• 8 funkciógomb
• 16 LED

Rezisztív érintő

Billentyűzet anyaga / 
előlap anyaga

Membránbillentyűzet fémgombokkal.
Overlay Autotex F207 hátoldali nyomással,
1 millió művelet

Membránbillentyűzet 
fémgombokkal.
Overlay Autotex F157 
hátoldali nyomással,
1 millió művelet

Érintőképernyő
Polimer (Autotex F250) 
üvegen,
1 millió művelet

Memóriabővítés nincs USB memóriával

Grafikus objektumok Vannak

Valósidejű óra ±20 ppm + téves kijelzés a környezeti hőmérséklet és a tápfeszültség következtében.
Max. összes téves kijelzés: +25 °C-on 1 perc/hónap = 12 perc/év.

A valósidejű óra elemének élettartama 3 év.
Hőmérsékleti együttható: 0,004 ppm/°C2

Tápfeszültség DC 24 V (DC 20…30 V), 
3 pólusú csatlakozóérintkező

CE: A tápfeszültségnek meg kell felelnie az IEC 950 vagy IEC 742 szerinti SELV (Safety Extra Low 
Voltage) vagy PELV (Protective Extra Low Voltage) követelményeknek.

UL: A tápfeszültségnek meg kell felelnie a 2. osztályú tápfeszültségre vonatkozó rendelkezéseknek.

Áramfogyasztás üzemi 
feszültségen

Normál: 0,1 A
Maximum: 0,3 A

Normál: 0,15 A
Maximum: 0,35 A

Normál: 0,25 A
Maximum: 0,45 A

Biztosíték Belső DC biztosíték, 1,0 AT, 5 × 20 mm Belső DC biztosíték, 2,0 AT, 5 × 20 mm

Környezeti hőmérséklet Függőleges beépítési helyzet: 0 °C … +50 °C
Vízszintes beépítési helyzet: 0 °C … +40 °C

Tárolási hőmérséklet -20 … +70 °C

Páratartalom 5…85% (nem lecsapódó)

Előlap mérete
Sz × Ma × Mé

155,2 × 113,6 × 6 mm 155,2 × 155,2 × 6 mm 202 × 187 × 6 mm 201 × 152 × 6 mm

Beépítési mélység 43 mm 44 mm 56,9 mm 56,8 mm

A készülék előlapjának 
védettsége

IP66

A hátoldal védettsége IP20

A hátoldal védőanyaga Porszórt alumínium

Tömeg 0,4 kg 0,5 kg 0,875 kg 0,87 kg

Memória 512 kB 
(betűtípusokkal együtt)

512 kB 
(betűtípusokkal együtt)

12 MB (betűtípusokkal együtt)

A terminál 
elektromágneses 
összeférhetőségi tesztjei

Ellenőrizve az EN 61000-6-3 (kibocsátás) és az EN 61000-6-2 (zavartűrés) szerint.

UL engedély UL 1604 (I. osztály, 2. div.) / UL 508 / UL 50 4x indoor use only (csak beltéri használatra)

DNV tanúsítvány Folyamatban

NEMA 4x indoor use only (csak beltéri használatra)

P
i

f
kVA
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DOP11B-30 DOP11B-40 DOP11B-50 DOP11B-60

Billentyűzet Rezisztív érintő • Numerikus 
billentyűzet

• Navigációs mező
• 16 funkciógomb
• 16 LED (piros / zöld)

Rezisztív érintő

Billentyűzet anyaga / 
előlap anyaga

Érintőképernyő
Polimer (Autotex) 
üvegen,
1 millió művelet

Membránbillentyűzet 
fémgombokkal.
Overlay Autotex F157 
hátoldali nyomással,
1 millió művelet

Érintőképernyő
Polimer (Autotex F250) üvegen,

1 millió művelet

Memóriabővítés USB memóriával USB memóriával vagy Compact Flash kártyával

Grafikus objektumok Vannak

Valósidejű óra ±20 ppm + téves kijelzés a környezeti hőmérséklet és a tápfeszültség következtében.
Max. összes téves kijelzés: +25 °C-on 1 perc/hónap = 12 perc/év.

A valósidejű óra elemének élettartama 3 év.
Hőmérsékleti együttható: 0,004 ppm/°C2

Tápfeszültség DC 24 V (DC 20…30 V), 3 pólusú csatlakozóérintkező

CE: A tápfeszültségnek meg kell felelnie az IEC 950 vagy IEC 742 szerinti SELV 
(Safety Extra Low Voltage) vagy PELV (Protective Extra Low Voltage) követelményeknek.

UL: A tápfeszültségnek meg kell felelnie a 2. osztályú tápfeszültségre vonatkozó rendelkezéseknek.

Áramfogyasztás üzemi 
feszültségen

Normál: 0,25 A
Maximum: 0,45 A

Normál: 0,3 A
Maximum: 0,5 A

Normál: 0,5 A
Maximum: 1,0 A

Normál: 1,2 A
Maximum: 1,7 A

Biztosíték Belső DC biztosíték, 2,0 AT, 5 × 20 mm Belső DC biztosíték, 3,15 AT, 5 × 20 mm

Környezeti hőmérséklet Függőleges beépítési helyzet: 0 °C … +50 °C
Vízszintes beépítési helyzet: 0 °C … +40 °C

Tárolási hőmérséklet -20 … +70 °C

Páratartalom 5…85% (nem lecsapódó)

Előlap mérete
Sz × Ma × Mé

201 × 152 × 6 mm 275 × 168 × 6 mm 302 × 228 × 6 mm 398 × 304 × 6 mm

Beépítési mélység 56,8 mm 57,3 mm 58 mm

A készülék előlapjának 
védettsége

IP66

A hátoldal védettsége IP20

A hátoldal védőanyaga Porszórt alumínium

Tömeg 0,87 kg 1,11 kg 2,0 kg 3,7 kg

Memória 12 MB (betűtípusokkal együtt)

A terminál 
elektromágneses 
összeférhetőségi tesztjei

Ellenőrizve az EN 61000-6-3 (kibocsátás) és az EN 61000-6-2 (zavartűrés) szerint.

UL engedély UL 1604 (I. osztály, 2. div.) / UL 508 / UL 50 4x indoor use only (csak beltéri használatra)

DNV tanúsítvány Folyamatban Van

NEMA 4x indoor use only (csak beltéri használatra)

P
i

f
kVA
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n
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10.1.3 Funkcionalitás

10.1.4 Kommunikáció

DOP11B-10 DOP11B-15 DOP11B-20 DOP11B-25 DOP11B-30 DOP11B-40 DOP11B-50 DOP11B-60

Hálózati funkciók Nincsenek E-mail / web server / remote access / FTP server

Kettős 
vezérlőprogram 
adatcserével

Van

Pass-through 
üzemmód

Van (vezérlőprogramtól függően)

No protocol 
üzemmód

Van

Többnyelvűség Van, projektenként max. 10 nyelvig

Standard 
Windows 
betűtípusok

Nincsenek Van

Belső változók Vannak, felejtő és nem felejtő változók

Trendrögzítés Van

Receptkezelés Van

Riasztáskezelés Van, max. 16 csoportig

Időcsatornák Vannak

I/O POLL 
csoportok

Vannak

Jelszavak Vannak, max. 8 csoportig

Üzenetkönyvtár Van

Makrók Vannak

Nyomtatás 
funkció

Van

DOP11B-10 DOP11B-15 DOP11B-20 DOP11B-25 DOP11B-30 DOP11B-40 DOP11B-50 DOP11B-60

Soros 
RS-232 
interfész

9 pólusú D-Sub csatlakozó, szerelt csatlakozódugó 4-40 UNC rögzítőcsavarokkal, 115200 baudig állítható.

Soros 
RS-422 
interfész

25 pólusú D-Sub csatlakozó, szerelt csatlakozóaljzat 4-40 UNC rögzítőcsavarokkal, 115200 baudig állítható.

Ethernet Opcióként Opcióként Árnyékolt RJ45 aljzat, 10/100 Mbit – full duplex

USB Nincs A típusú host (USB 1.1), a max. kimeneti áram 500 mA A típusú host (USB 1.1), 
a max. kimeneti áram 
500 mA, B típusú eszköz 
(USB 1.1)

P
i

f
kVA

Hz

n



10 Műszaki adatok és méretlapok
Csatlakozókiosztás

308 Rendszerkézikönyv – DOP11B kezelőterminálok

10.2 Csatlakozókiosztás
10.2.1 RS-232

10.2.2 RS-422/RS-485

D-Sub
9 pólusú 
csatlakozódugó

Érintkező 
száma

Megnevezés Jel iránya: terminál È XXX

1 DCD Ä

2 RD Ä

3 TD Æ

4 DTR Æ

5 SG –

6 DSR Ä

7 RTS Æ

8 CTS Ä

9 RI Ä

6

7

8

9
5

4

3

2

1

D-Sub
25 pólusú aljzat

Érintkező 
száma

RS-422 RS-485

Megnevezés Jel 
iránya: 
terminál 
È XXX

Megnevezés Jel iránya: 
terminál È 
XXX

2 TxD + Æ Tx/Rx+ È

15 TxD - Æ Tx/Rx- È

3 RxD + Ä – –

16 RxD - Ä – –

4 RTS+ Æ – –

17 RTS- Æ – –

5 CTS+ Ä – –

18 CTS- Ä – –

20 1)

1) A 20. és a 21. érintkező a kapocsban össze van kötve

– – –

21 1) – – –

6 Nem szabad 
bekötni

– Buszlezárás2)

2) Belül közvetlenül össze van kötve a 2. érintkezővel (Tx/Rx+)

Buszlezáráshoz 
kösse össze a 
19. érint-
kezővel3)

3) Megjegyzés: Csak a busz első és utolsó résztvevőjén legyen buszlezárás.

19 Nem szabad 
bekötni

– Buszlezárás4)

4) Belül 120 ohm 1/4 ellenálláson át össze van kötve a 15. érintkezővel (Tx/Rx-).

–

7,8 0 V – 0V –

14 + 5 V
< 100 mA

Æ +5 V
< 100 mA

Æ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

5

4

3

2

1
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10.2.3 Ethernet

10.2.4 USB

10.2.5 PCS21A

RJ45 aljzat Érintkező 
száma

Megnevezés Jel iránya: terminál È XXX

1 Tx+ Æ

2 Tx- Æ

3 Rx+ Ä

6 Rx- Ä

4, 5, 7, 8 GND –

1

8

USB aljzat Érintkező 
száma

Megnevezés Jel iránya: terminál È XXX

USB-A 1 VBUS –

2 D - È

3 D + È

4 GND –

USB-B 1 VBUS –

2 D - È

3 D + È

4 GND –

1 2 3 4

2 1

3 4

RJ10
4 pólusú 
csatlakozódugó

Érintkező 
száma

Megnevezés Jel iránya: terminál È XXX

1 Nem szabad 
bekötni

fenntartva

2 Tx/Rx+ È

3 Tx/Rx- È

4 y

1

2

3

4

P
i
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10.3 DOP11B-10
10.3.1 Szövegsáv DOP11B-10 számára

10.3.2 DOP11B-10 méretlapja

63783AXX

9
.0

R1 (4x)

4
.5

11.25 19.0

138.0

20.5 20.5 20.5 19.0

[A] ≤ 18.5 x 7.5 [A] ≤ 15.5 x 7.5

[A] A szövegek maximális mérete mm-ben.

63779AEN

2
7

.3
7

7
.9

8
.4

18.65 18.65117.9

6

39.6

33.6 ≥ 6.5 / ≤ 9.0 
1

1
3

.6

155.2

COM2
RS-232

COM1
RS-422/-485

DC 24 V

≤ 7.5 thickness 

of cabinet material

P
i

f
kVA

Hz

n
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10.4 DOP11B-15
10.4.1 Szövegsáv DOP11B-15 számára

10.4.2 DOP11B-15 méretlapja

63783AXX

9
.0

R1 (4x)

4
.5

11.25 19.0

138.0

20.5 20.5 20.5 19.0

[A] ≤ 18.5 x 7.5 [A] ≤ 15.5 x 7.5

[A] A szövegek maximális mérete mm-ben.

63780AEN

1
3

6
.1

9
.2

18.6 118 18.6

6

40.6

34.6 ≥ 6.5 / ≤ 9.0

9
.9

1
5

5
.2

155.2

COM 
RS-232

COM1
RS-422/-485

DC 24 V

≤ 7.5 thickness 

of cabinet material

P
i

f
kVA

Hz

n
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10.5 DOP11B-20
10.5.1 Szövegsáv DOP11B-20 számára

10.5.2 DOP11B-20 méretlapja

63784AXX

4
.5

19.75 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 19.75

179

10.75

9

[A] ≤ 18.5 x 8.0 [A] ≤ 17.0 x 8.0

[A] A szövegek maximális mérete mm-ben.

60742AEN

Z

Z

max. 7.5 mm thickness 

of cabinet material

DC 24 V

202

1
8
7

19.3

9
.8

2
9
.8

1
4
7
.4

163.4

62.9

56.9

19.3

Battery

DIP swich

Ethernet

USB host

COM2

RS-232

COM1

RS-422/-485

P
i

f
kVA

Hz

n
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10.6 DOP11B-25 és -30
10.6.1 DOP11B-25 és -30 méretlapja

60741AEN

Z

Z

max. 7.5 mm 

material thickness

DC 24 V

12.4

1
0

.9
1

2
8

.7

56.8

201

1
5

2

62.8

178.6

CF

Battery

DIP swich

Ethernet

USB host

COM2

RS-232

COM1

RS-422/-485

P
i

f
kVA

Hz

n
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10.7 DOP11B-40
10.7.1 Szövegsáv DOP11B-40 számára

10.7.2 DOP11B-40 méretlapja

63817AXX

169

18.45 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.45 10.3

4
.5

9

[A] 17.0 x 8.0 [A] 16.0 x 8.0

[A] A szövegek maximális mérete mm-ben.

60740AEN

Z

Z

237.4
57.3

275max. 7.5 mm

material thickness

DC 24 V

1
6

8
63.3

18.8

1
2

8
.5

1
7

.7

CF

Battery

DIP switch

Ethernet

USB host

COM2

RS-232

COM1

RS-422/-485

CF

Battery

DIP 

Ethernet

USB host

P
i

f
kVA
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n
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10.8 DOP11B-50
10.8.1 DOP11B-50 méretlapja

60739AEN

26325

2
0

4
1

3

302

2
2

8

Z

Z

max. 9mm 

material thickness

58

64

CF

USB

Host

CF

USB

Host

CF

USB

Host

DC 24 V

COM2

RS-232

COM1

RS-422/-485

USB DeviceEthernet

P
i

f
kVA

Hz

n
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10.9 DOP11B-60
10.9.1 DOP11B-60 méretlapja

63781AEN

Ethernet

2
7

7
1

4

22

354

CF

USB-Host
60

66

3
0

4

398

COM2
RS-232

COM1
RS-422/-485

USB-Gerät

≤ 9 thickness 

of cabinet material

P
i

f
kVA

Hz

n
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10.10 Címke DOP11B-10 … DOP11B-40 számára

10.11 Címke DOP11B-50 és DOP11B-60 számára

63785AXX

31.5 ± 0.2

7
.5

 ±
 0

.2

R3.75

R3.75

63786AXX

47.5 ± 0.2

7
.5

 ±
 0

.2

R3.75

R3.75

P
i

f
kVA

Hz

n
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10.12 Kábel
10.12.1 PCS11B

10.12.2 PCS21A

63833AXX

DCD

8
7
6
5
4
3
2
1

7
8
4
5
6
3
2
1

TXD
RXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS

DCD
RXD
TXD
DSR
GND
DTR
CTS
RTS

LabelLIYCY 7 x 0.25 pmm

(AWG24)

UNC  4-40UNC  4-40

max 15

RS-232

9-pin D-Sub Female

RS-232

9-pin D-Sub Female

m
a
x
 3

3

3 m + 50 mm

63840AXX

TX/RX+
2

15

6

19

7

2

3

4

8

DOP MC07

TX/RX+

TX/RX-/1200

TX/RX-

GMD

TX/RX+

TX/RX-

GMD

NCGND

Etherline Y Flex

2 x 2 x AWG22/7

Label

UNC 4-40

100 ± 10

5 m + 50 mm

RJ10

P
i

f
kVA

Hz

n
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10.12.3 PCS22A

10.12.4 RS-232 kommunikációs kábel (D-SUB 9PO konfekcionált kábel)

63835AXX

Pins:
Tx/Rx+  Yellow
Tx/Rx-  Green
GND     Brown
GND     White

TX/RX+
2

15

6

19

7

8

DOP

TX/RX+

TX/RX-/1200

TX/RX-

GMD

GND

YE

GN

BN

WH

Shield

2 x 2 x 0.25 pmm

LIYCP-TP

Label

Label

UNC 4-40

100 ± 10

5 m + 50 mm 50 + 10

64007AXX

8
7
6
5
4
3
2
1

8

99

7
6
5
4
3
2
1

LabelNon-UL 28 AWG 9C

UNC  4-40UNC  4-40

max 15

RS-232

9-pin D-Sub Male

RS-232

9-pin D-Sub Female

m
a
x
 3

3

3 m + 50 mm

P
i

f
kVA

Hz

n
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11 Függelék
11.1 Vegyi ellenálló képesség
11.1.1 Fémház

A keret és a ház anyaga porszórt alumínium. Ez a porlakk 24 órát meghaladó időn át
látható változás nélkül kitehető a következő anyagok hatásának:

11.1.2 Billentyűzet és kijelző

A kijelzőfelület 
oldószerekkel 
szembeni 
ellenálló 
képessége

A kijelző felülete 24 órát meghaladó időn át látható változás nélkül kitehető a következő
anyagok hatásának:

alkohol 95 % csapvíz

alumínium-tisztító ligroin

ammónia tejsav

butanol nátrium-karbonát 10 %

denaturált etanol 99,5 % foszforsav

dízelolaj nátrium-hipoklorit oldat

ecetsav paraffinolaj

FAM motorbenzin salétromsav

glikol kénsav

hidroperoxid terpentin

hűtőfolyadék –

ioncserélt víz nátronlúg

izopropil-alkohol folyékony mosószer

klórsav 10% telített nátrium-dikromát

konyhasó 20% citromsav

telített karbamid étolaj

2-etilhexánsav kerozin

aceton metanol

ammóniaoldat (fajsúly 0,9) nátrium-karbonát <20%

ammóniaoldat <10% nátrium-hipoklorit <10%

benzol olívaolaj

desztillált víz salétromsav (1,42 relatív sűrűség)

dietil-éter sós víz

diizobutilén kénsav (1,84 relatív sűrűség)

diklór-metán salétromsav <40%

dimetilformamid kénsav <30%

ecetsav toluol

etilacetát hidrogén-peroxid <28%

etilalkohol citromsav

gyapotmagolaj nátronlúg <48%

izopropil-alkohol –

jégecet (fajsúly 1,05) szén-tetraklorid

sósav <35% olajsav



11Függelék
Vegyi ellenálló képesség

Rendszerkézikönyv – DOP11B kezelőterminálok 321

Az Autotex F157 
oldószerekkel 
szembeni 
ellenálló 
képessége

Autotex F157 fedi a fóliabillentyűzetet.

Összeférhető anyagok
Az Autotex F157 a DIN 42 115, 2. rész szerint 24 órát meghaladó időn át látható
változás nélkül kitehető a következő anyagok hatásának:

Az Autotex a DIN 42 115, 2. rész szerint nem mutat látható elváltozást jégecettel
szemben, ha a behatási idő kevesebb mint 1 óra.

1.1.1-triklóretán (Genklene) izoforon

acetaldehid izopropanol

aceton kálium-ferrocianid/ferrocianid

acetonitril káliumhidroxid <30 %

alifás szénhidrogén kálium-karbonát

alkálikarbonát lenolaj

amil-acetát metil-etil-keton

ammónia <40 % metanol

benzin metil-izobutil-keton

bikromát nátrium-biszulfát

ciklohexanol nátronlúg <40 %

ciklohexanon n-butilacetát

diaceton-alkohol foszforsav <30 %

dibutil-ftalát salétromsav <10 %

dietil-éter vágóolaj

dioktil-ftalát kénsav <10 %

dioxán szilikonolaj

dízelolaj sós víz

Dowanol DRM/PM Teepol

ecetsav toluol

etanol triacetin

éter triklór-ecetsav <50 %

etil-acetát univerzális fékfolyadék

etilénglikol-monobutil-éter nátrium-karbonát

formaldehid 37 %…42 % víz

fúvott ricinusolaj öblítő

glicerin xilol

glikol –

hangyasav <50 % hidrogén-peroxid

repülőbenzin mosópor

sósav <36 % nátrium-hipoklorid <20 % (fehérítő)

szennyezésmentesített víz paraffinolaj

vasklorid terpentinpótló

vastartalmú klór tesztbenzin
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Káros anyagok

Színváltozást nem okozó anyagok
A következő reagensek 24 óra alatt 50 °C hőmérséklet mellett nem okoznak színvál-
tozást:

Színváltozást okozó anyagok
Alapos vizsgálattal enyhe színváltozás volt megállapítható a következő anyagokkal való
érintkezést követően:

STOP!
Az Autotex nem képes ellenállni a 100 °C feletti hőmérsékletű nagynyomású gőznek
és a következő anyagoknak:
• benzilalkohol
• diklór-metán
• tömény ásványi savak
• tömény lúg

Ajax Lenor

Ariel Tej

Domestos Persil

Downey Top Job

Fantastic Szőlőlé

Formula 409 Vim

Gumption Vortex

Jet Dry Windex

Kávé Wisk

Citromlé

Ketchup

Mustár

Paradicsomlé

MEGJEGYZÉS
A többi poliészter bázisú fóliához hasonlóan az Autotex F157 sem alkalmas hosszabb
időn át a közvetlen napsugárzás elviselésére.
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11.2 A kezelőterminál frissítése
Kiszállításkor a kezelőterminál rendszerprogramja (operációs rendszere) a terminál
tárolójában van.
A rendszerprogram PC vagy külső memóriakártya segítségével cserélhető újabb
verzióra. Ez DOP11B-10 és -15 készülék esetén nem áll rendelkezésre. Lásd még a
"Rendszerprogram letöltése DOP11B-10 és -15 készülékre" c. fejezetet a 324. oldalon.

11.2.1 A rendszerprogram letöltése PC-vel

A rendszerprogram PC-ről kezelőterminálra történő letöltéséhez a HMI Builder
használható. Az átvitel soros interfészen vagy Etherneten át történhet. Soros
kapcsolathoz PCS11B kábel használható. Ethernet-kapcsolathoz CAT5 cross-link
kábel használható.
A rendszerprogram PC segítségével a következő feltételek teljesülése esetén vihető át
a kezelőterminálra:
PC HMI Builder szoftverrel
összekötőkábel a PC és a kezelőterminál összekapcsolására
az új rendszerprogramot tartalmazó fájl (OPSys_b*.cab)

Előkészületi lépések
Soros 
csatlakozáson át

1. Csatlakoztassa a PCS11B összekötőkábelt a PC-re és a kezelőterminálra.
2. Nyisson meg egy projektet vagy hozzon létre új projektet a kívánt kezelőterminál-

típussal.
3. Válassza ki a [Transfer] / [Update operator terminal system program] (kezelőterminál

rendszerprogramjának frissítése) pontot.

A kezelőterminálon nem kell beállításokat végezni.
Az [Options] / [Communication properties] (kommunikációs tulajdonságok) pont alatt
adja meg az adatátviteli portot és az adatátviteli sebességet.

Etherneten át 1. Csatlakoztassa a PC és a kezelőterminál közötti összekötőkábelt.
2. Adjon a kezelőterminálnak egy érvényes IP-címet.
3. Nyisson meg egy projektet vagy hozzon létre új projektet a kívánt kezelőterminál-

típussal.
4. Válassza ki a [Transfer] / [Update operator terminal system program] (kezelőterminál

rendszerprogramjának frissítése) pontot.
5. Válassza ki a [Settings] / [Use TCP/IP transfer] (TCP/IP átvitel használata) pontot.

MEGJEGYZÉS
Gondoskodjon arról, hogy az átvitel során az áramellátás ne szakadjon meg.
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11.2.2 A rendszerprogram letöltése külső memóriakártyáról

1. A rendszerprogram-fájlt (OPSys_b*.cab) a külső Compact Flash memóriakártya
vagy az USB flash meghajtó gyökérkönyvtárába mentse.

2. A rendszerprogram automatikus frissítéséhez helyezze be a memóriakártyát a
kezelőterminálba vagy csatlakoztassa az USB flash meghajtót és indítsa el a
kezelőterminált.

11.2.3 Rendszerprogram letöltése DOP11B-10 és -15 készülékre

A rendszerprogram PC-ről kezelőterminálra történő letöltéséhez a Image Loader
szoftver használható. Az Image Loader a honlapról letölthető. Az átvitel PCS11B kábel
segítségével soros interfészen át történik.
A kezelőterminálon lévő rendszerprogram frissítéséhez az alábbiak szükségesek:
• PC "Image Loader" szoftverrel
• PCS11B kábel

Előkészületi 
lépések

1. Futtatásához kattintson duplán az Image Loader EXE fájlra. Hajtsa végre a
következő utasításokat:

2. Csatlakoztassa a PCS11B összekötőkábelt a PC-re és a kezelőterminálra.
3. Szakítsa meg a kezelőterminál feszültségellátását.
4. A 2. üzemmódkapcsolót ON helyzetbe állítva kapcsolja a kezelőterminált Image

Load üzemmódba.
5. Kapcsolja vissza az áramellátást.
6. A PC COM csatlakozóihoz kapcsolódó és Image Load üzemmódban lévő minden

kezelőterminál kiválasztható a legördülő listából. Válassza ki a frissítendő
kezelőterminált a megfelelő (hexa) MAC-címmel.

7. Kattintson az [Upgrade] (frissítés) gombra.
8. A frissítés befejeztével szakítsa meg a kezelőterminál feszültségellátását. 
9. Állítsa vissza a 2. üzemmódváltó kapcsolót OFF állásba.
10.Kapcsolja vissza a kezelőterminál feszültségellátását.

MEGJEGYZÉS
A Compact Flash kártyákat csak a DOP11B-50 támogatja.
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11.3 Elemcsere

11.3.1 DOP11B-20, -25, -30 és -40

Ehhez szükséges:
• CR2450 típusú lítiumelem, 550 mAh

Az eljárás
1. Feszültségmentesítse a kezelőterminált.
2. Nyissa fel az elemtartó rekesz fedelét.

3. Az elem kivételéhez elektromosan nem vezetőképes fogót használjon.
4. Helyezze be az új elemet.
5. Zárja le az elemtartó rekesz fedelét.

MEGJEGYZÉS
• Ügyeljen az elektrosztatikus kisülés elleni megfelelő védelemre (ESD).
• Előzőleg készítsen biztonsági másolatot a kezelőterminál projektjéről, lásd az

"Átviteli tulajdonságok" c. fejezetet a 186. oldalon.

63847AXX

[1] elemtartó rekesz

[2] elem

[1]

[2]

MEGJEGYZÉS
A kivett lítiumelemet adja le újrahasznosításra.
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11.3.2 DOP11B-50 és -60

Ehhez szükséges:
• CR2450 típusú lítiumelem, 550 mAh
• olvadópatronos ragasztópisztoly: Jet-Melt TCQ, gyártó: 3M
• olvadó ragasztó: 3748 V-O, gyártó: 3M

Az eljárás
1. Feszültségmentesítse a kezelőterminált.
2. A 4 Torx csavart meglazítva távolítsa el a kezelőterminál hátoldali burkolatát.

3. Fordítsa meg a burkolatot (a CPU áramköri lapja és az elem a burkolat hátoldalán
található).

63848AXX

[1] Torx csavarok

63849AXX

[1] elemtartó

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]
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4. Ha az elemet olvadó ragasztóval rögzítették, távolítsa el a ragasztót, mielőtt az
elemet óvatosan kivenné az elemtartóból.

5. Óvatosan helyezze be az új elemet az elemtartóba. Az elemen lévő plusz jelnek a
tartó plusz jele felé kell mutatnia.

6. Olvadó ragasztóval ragassza oda az elemet az elemtartóhoz.
7. Fordított sorrendben szerelje ismét össze a kezelőterminált.

11.4 Hibakeresés
A kezelőterminál hibája az alábbi hibalista segítségével diagnosztizálható.

MEGJEGYZÉS
A kivett lítiumelemet adja le újrahasznosításra.

Jelenség A hibadiagnosztika lépései

• A kezelőterminál nem működik 
előírásszerűen.

• Az üzemjelző LED nem világít.

1. Megfelelő a feszültség?
2. Van elegendő áram?
3. Ellenőrizze a biztosítékot.
4. Ellenőrizze az erősáramú kártyát.
5. Helyesen van beszerelve az erősáramú kártya?

Nincs kommunikáció a 
kezelőterminál és a vezérlés között.

1. Ellenőrizze a készülékek közötti kommunikációs kábelt.
2. Ellenőrizze, hogy a kezelőterminál letöltötte-e a vezérlés vezérlőprogramját.
3. Ellenőrizze, hogy a vezérlés megfelelő vezérlőprogramját használják-e.
4. Ellenőrizze a CPU áramköri lapjának kommunikációs csatlakozóit.

A kezelőterminál üzemel, de a 
háttérvilágítás nem működik.

1. Ellenőrizze a háttérvilágítás tompítását.
2. Ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e a háttérvilágítás az erősáramú kártyához.
3. Cserélje ki a háttérvilágítást.
4. Végezze el az erősáramú kártya DC / AC ellenőrzését.

A kezelőterminál nem működik, 
a háttérvilágítás sötét, de az 
üzemjelző LED világít.

1. Ellenőrizze a háttérvilágítás tompítását.
2. Ellenőrizze, nincsenek-e a CPU áramköri lapján megégett alkatrészek.
3. Töltsön le új firmware-t a kezelőterminálra.

A kezelőterminálon nem a legújabb 
firmware található.

1. Ellenőrizze a kezelőterminálon használt verziót.
2. Mentse el a projekt másolatát a számítógépre.
3. Az Image Loader szoftver segítségével töltsön le egy frissítési image-et és kövesse az 

utasításokat.

A kezelőterminál üzemel, de egy 
vagy több gomb nem működik.

1. Ellenőrizze, hogy az áramkábel megfelelően csatlakozik-e.
2. Cserélje ki az elülső részt.

Az érintőképernyő nem vagy csak 
rosszul működik.

1. Újra állítsa be az érintőképernyőt.
2. Ellenőrizze, hogy az áramkábel megfelelően csatlakozik-e.
3. Cserélje ki a kezelőterminál kijelzőmezőjét.
4. Ellenőrizze az érintőképernyő interfészét az erősáramú kártyán.

A kijelzőmezőn nem megfelelő a 
vonalak színe, vagy eltolódott a 
kijelzés.

1. Ellenőrizze, hogy van-e a kijelzőmezőn egy széles függőleges vagy vízszintes terület. 
Ennek legalább 2-3 cm szélesnek, és szürkének vagy feketének kell lennie.

2. Ellenőrizze, hogy a kijelzőmező kábele előírásszerűen csatlakozik-e.
3. A kijelzőmező kábele nem lehet megtörve vagy más módon sérült. Ha ilyet tapasztal, ki kell 

cserélni.

A kezelőterminál az alkatrészcserét 
követően nem indul el.

Távolítsa el az elemet, majd helyezze vissza. (Csak DOP11B-20 … -40 készülék esetében).

Gyenge az elem / nincs elem 1. Ellenőrizze, hogy az elem megfelelően ül-e az elemtartóban.
2. Ha gyenge / lemerült az elem, ki kell cserélni. (Lásd az "Elemcsere" c. részt a 325. oldalon.)
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Címlista
Németország
Központi iroda
Gyár
Értékesítési iroda

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
Postafiók-cím
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Service 
Competence 
Center

Közép-
Németország

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1 
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
sc-mitte@sew-eurodrive.de

Észak SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (Hannover mellett)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Kelet SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (Zwickau mellett)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Dél SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (München mellett)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Nyugat SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (Düsseldorf mellett)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Elektronika SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-elektronik@sew-eurodrive.de

A hajtóműszerviz forródrótja – napi 24 órás telefonos 
ügyfélszolgálat

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

További németországi szervizállomások címét igény esetén megküldjük.

Franciaország
Gyár
Értékesítési iroda
Szerviz

Haguenau SEW-USOCOME 
48-54, route de Soufflenheim 
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex 

Tel. +33 3 88 73 67 00 
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Gyár Forbach SEW-EUROCOME 
Zone Industrielle 
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Bordeaux SEW-USOCOME 
Parc d'activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon SEW-USOCOME 
Parc d'Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15

Paris SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
2, rue Denis Papin 
F-77390 Verneuil I'Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

További franciaországi szervizállomások címét igény esetén megküldjük.

Algéria
Értékesítési iroda Algír Réducom 

16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84
reducom_sew@yahoo.fr

Argentína
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar
http://www.sew-eurodrive.com.ar
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Ausztrália
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park 
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Ausztria
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Bécs SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. 
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Belgium
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Brüsszel SEW Caron-Vector
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@caron-vector.be

Service 
Competence 
Center

Ipari hajtóművek SEW Caron-Vector
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-wallonie@sew-eurodrive.be

Antwerpen SEW Caron-Vector
Glasstraat, 19
BE-2170 Merksem

Tel. +32 3 64 19 333
Fax +32 3 64 19 336
http://www.sew-eurodrive.be
service-antwerpen@sew-eurodrive.be

Brazília
Gyár
Értékesítési iroda
Szerviz

São Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia 
Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496

Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
sew@sew.com.br

További brazíliai szervizállomások címét igény esetén megküldjük.

Bulgária
Értékesítési iroda Szófia BEVER-DRIVE GmbH

Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@fastbg.net

Chile
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Santiago de 
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Postafiók-cím
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Cseh Köztársaság
Értékesítési iroda Prága SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.

Business Centrum Praha 
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 255 709 601
Fax +420 220 121 237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Dánia
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Koppenhága SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk
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Dél-afrikai Köztársaság
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House 
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
info@sew.co.za

Cape Town SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442 
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
cfoster@sew.co.za

Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaco Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
cdejager@sew.co.za

Egyiptom
Értékesítési iroda
Szerviz

Kairó Copam Egypt 
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/ 
copam@datum.com.eg

Elefántcsontpart
Értékesítési iroda Abidjan SICA

Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08

Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36

Észtország
Értékesítési iroda Tallin ALAS-KUUL AS

Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

Fehéroroszország
Értékesítésiiroda Minszk SEW-EURODRIVE BY

RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 (17) 298 38 50
Fax +375 (17) 29838 50
sales@sew.by

Finnország
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Lahti SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Gyár
Szerelőüzem
Szerviz

Karkkila SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Kakkila, 03601 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Gabon
Értékesítési iroda Libreville ESG Electro Services Gabun

Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun

Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12

Görögország
Értékesítési iroda
Szerviz

Athén Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus 

Tel. +30 2 1042 251-34 
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr
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Hollandia
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. 
Industrieweg 175 
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

Hong Kong
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road 
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
contact@sew-eurodrive.hk

Horvátország
Értékesítési iroda
Szerviz

Zágráb KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@inet.hr

India
Szerelőüzem
Értékesítésiiroda
Szerviz

Vadodara SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4,  GIDC
PORRamangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tel.+91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
sales@seweurodriveindia.com
subodh.ladwa@seweurodriveindia.com

Szerelőüzem
Értékesítésiiroda
Szerviz

Chennai SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot  Industrial Park PhaseII
Mambakkam Village
Sriperumbudur- 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu

Tel.+91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
c.v.shivkumar@seweurodriveindia.com

Izrael
Értékesítési iroda Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. 

Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
office@liraz-handasa.co.il

Írország
Értékesítési iroda
Szerviz

Dublin Alperton Engineering Ltd. 
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
info@alperton.ie
http://www.alperton.ie

Japán
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Kamerun
Értékesítési iroda Douala Electro-Services

Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137

Kanada
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 
210 Walker Drive 
Bramalea, Ontario L6T3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
marketing@sew-eurodrive.ca

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street 
Delta. B.C. V4G 1 E2

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
marketing@sew-eurodrive.ca

Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger 
LaSalle, Quebec H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
marketing@sew-eurodrive.ca

További kanadai szervizállomások címét igény esetén megküldjük.
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Kína
Gyár
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
info@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.cn

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn

Guangzhou SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267891
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological 
Development Area
Shenyang, 110141

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

Vuhan SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan

Tel. +86 27 84478398
Fax +86 27 84478388

További kínai szervizállomások címét igény esetén megküldjük.

Kolumbia
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. 
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Korea
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. 
B 601-4, Banweol Industrial Estate 
1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
master@sew-korea.co.kr

Busan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
master@sew-korea.co.kr

Lengyelország
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Łódź SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5 
PL-92-518 Łódź

Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 49
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

24 órás szolgálat Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
sewis@sew-eurodrive.pl

Lettország
Értékesítési iroda Riga SIA Alas-Kuul

Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Libanon
Értékesítési iroda Bejrút Gabriel Acar & Fils sarl

B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 4947-86 
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71 
ssacar@inco.com.lb

Litvánia
Értékesítési iroda Alytus UAB Irseva

Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt
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Luxemburg
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Brüsszel CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.lu
info@caron-vector.be

Magyarország
Értékesítési iroda
Szerviz

Budapest SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

Malajzia
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD 
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

Marokkó
Értékesítési iroda Casablanca Afit

5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca

Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
ali.alami@premium.net.ma

Mexikó
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Nagy-Britannia
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate 
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Norvégia
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Moss SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Olaszország
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Milánó SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14 
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Oroszország
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Szentpétervár ZAO SEW-EURODRIVE 
P.O. Box 36 
195220 St. Petersburg Russia

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Peru
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES 
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Portugália
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15 
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt
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Románia
Értékesítési iroda
Szerviz

Bukarest Sialco Trading SRL 
str. Madrid nr.4 
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170 
sialco@sialco.ro

Spanyolország
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. 
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Svájc
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Bázel Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10 
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Svédország
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Jönköping SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
jonkoping@sew.se

Szenegál
Értékesítési iroda Dakar SENEMECA 

Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque 
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
senemeca@sentoo.sn

Szerbia
Értékesítési iroda Belgrád DIPAR d.o.o.

Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 / 
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
office@dipar.co.yu

Szingapúr
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Szingapúr SEW-EURODRIVE PTE. LTD. 
No 9, Tuas Drive 2 
Jurong Industrial Estate 
Singapore 638644

Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Szlovákia
Értékesítési iroda Pozsony SEW-Eurodrive SK s.r.o.

Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava

Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
sew@sew-eurodrive.sk
http://www.sew-eurodrive.sk

Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Košice SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice

Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
sew@sew-eurodrive.sk

Szlovénia
Értékesítési iroda
Szerviz

Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Thaiföld
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang 
Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com
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Törökország
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Isztambul SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. 
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 
TR-34846 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419164, 3838014, 
3738015
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Tunézia
Értékesítési iroda Tunisz T. M.S. Technic Marketing Service

Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana

Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29
Fax +216 71 4329-76
tms@tms.com.tn

Ukrajna
Értékesítési iroda
Szerviz

Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

USA
Gyár
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Délkeleti Régió SEW-EURODRIVE INC. 
1295 Old Spartanburg Highway 
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Északkeleti 
Régió

SEW-EURODRIVE INC. 
Pureland Ind. Complex 
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Középnyugati 
Régió

SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street 
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

Délnyugati 
Régió

SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way 
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Nyugati Régi SEW-EURODRIVE INC. 
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

További USA-beli szervizállomások címét igény esetén megküldjük.

Új-Zéland
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
P.O. Box 58-428 
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Venezuela
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net





SEW-EURODRIVE – Driving the world



Miként hozzuk mozgásba a világot?

Olyan munkatársakkal, 
akik villámgyorsan és 
helyesen gondolkodnak 
és Önnel közösen 
fejlesztik a jövő 
megoldásait.

Szervizzel, amely az 
egész világon elérhető 
közelségben van.

Hajtásokkal és vezérlésekkel, amelyek 
automatikusan javítják az Ön üzemi 
folyamatainak hajtásteljesítményét.

Átfogó know-how-val 
korunk legfontosabb 
iparágaiban.

Megalkuvást nem ismerő 
minőségi követel-
ményekkel, amelyek 
magas színvonala 
leegyszerűsíti a napi 
munkavégzést.

Globális jelenléttel 
gyors és meggyőző 
megoldások érdekében.
Mindenütt.

Innovatív ötletekkel, 
amelyekben holnap 
már a holnapután 
megoldásai rejlenek.

Jelenléttel az Interneten, 
amely 24 órás 
hozzáférést biztosít 
az információkhoz és a 
szoftverfrissítésekhez.

Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások

SEW-EURODRIVE
Guiando al mundo

www.sew-eurodrive.no

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com
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