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1 Γενικές οδηγίες
1.1 Χρήση των οδηγιών λειτουργίας

Οι οδηγίες λειτουργίας αποτελούν τμήμα του προϊόντος και περιλαμβάνουν σημαντικές
υποδείξεις για τη λειτουργία και συντήρηση. Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε όλα τα
άτομα που εκτελούν εργασίες συναρμολόγησης, εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας
και συντήρησης στο προϊόν.
Οι οδηγίες λειτουργίας θα πρέπει να διατηρούνται σε ευανάγνωστη κατάσταση.
Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς και τα άτομα που
εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη έχουν διαβάσει και έχουν κατανοήσει τις
οδηγίες λειτουργίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες
πληροφορίες απευθυνθείτε στη SEW-EURODRIVE.

1.2 Δομή των υποδείξεων ασφαλείας
Οι υποδείξεις ασφαλείας αυτών των οδηγιών λειτουργίας έχουν δομηθεί με τον εξής
τρόπο:

Σύμβολο ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ!
Είδος κινδύνου και η πηγή του.
Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης.
• Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου.

Σύμβολο Λέξη σήμανσης Σημασία Συνέπειες από τη μη 
τήρηση

Παράδειγμα:

Γενικός κίνδυνος

Συγκεκριμένος κίνδυνος,
π.χ. ηλεκτροπληξία

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Άμεσος κίνδυνος Θάνατος ή σοβαρές σωματικές βλάβες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη 
κατάσταση

Θάνατος ή σοβαρές σωματικές βλάβες

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη 
κατάσταση

Ελαφριές σωματικές βλάβες

ΣΤΟΠ! Ενδεχόμενες υλικές ζημιές Ζημιά στο σύστημα κίνησης ή στο 
περιβάλλον λειτουργίας του

ΥΠΟΔΕΙΞΗ Χρήσιμη υπόδειξη ή συμβουλή.
Διευκολύνει το χειρισμό του 
συστήματος κίνησης.
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1.3 Αξιώσεις παροχής εγγύησης
Προϋπόθεση για τη μη ελαττωματική λειτουργία του μηχανήματος και για την κάλυψη
εγγύησης είναι η τήρηση των οδηγιών λειτουργίας. Γι' αυτό πριν αρχίσετε να εργάζεστε
με τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας! 
Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγίες λειτουργίας είναι διαθέσιμες σε ευανάγνωστη κατάσταση
στους υπεύθυνους της εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και στα άτομα τα οποία
εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη.

1.4 Αποκλεισμός ευθυνών
Η τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας είναι βασική
προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των ηλεκτροκινητήρων με αντιεκρηκτική
προστασία και για την εξασφάλιση των αναφερόμενων ιδιοτήτων προϊόντος και των
χαρακτηριστικών απόδοσης. Για σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και ζημιές στην
περιουσία που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, η SEW-
EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. H υποχρέωση παροχής εγγύησης για
ζημιές δεν ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις.

1.5 Ονόματα προϊόντων και εμπορικά σήματα
Οι μάρκες και τα ονόματα προϊόντων που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο αποτελούν
εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα σήματα του εκάστοτε κατόχου των αντίστοιχων
δικαιωμάτων.

1.6 Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας
© 2008 – Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, επεξεργασία, δημοσίευση ή άλλη αξιοποίηση, έστω και
αποσπασματική. 

1.7 Επισημάνσεις για την ορολογία
Τα τερματικά χειρισμού της σειράς DOP11B (Drive Operator Panel) μπορούν να
επικοινωνούν μέσω διαφορετικών διόδων επικοινωνίας ταυτόχρονα με τους
μετατροπείς συχνότητας SEW και με επιλεγμένα προγραμματιζόμενα συστήματα
ελέγχου (PLC).
Σ' αυτό το έγγραφο και οι δύο συσκευές (PLC και μετατροπέας) θα ονομάζονται
ελεγκτές για λόγους απλοποίησης της παρουσίασης.

1.8 Αποσυναρμολόγηση και απόσυρση αποβλήτων
Η μερική ή ολική ανακύκλωση των τερματικών συσκευών πρέπει να γίνεται σύμφωνα
με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς.
Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω εξαρτήματα περιέχουν υλικά και ουσίες, τα οποία
ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον: Μπαταρίες λιθίου,
ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές και οθόνες.
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2 Υποδείξεις ασφαλείας
2.1 Γενικές οδηγίες

• Μελετήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας.
• Κατά την παραλαβή εξετάστε τη συσκευασία για τυχόν ζημιές από τη μεταφορά.

Αν ανακαλύψετε ζημιές, ενημερώστε άμεσα την υπεύθυνη μεταφορική εταιρεία.
• Το τερματικό πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ περί ΗΜΣ σύμφωνα με

το άρθρο 4.
• Μη χρησιμοποιείτε το τερματικό σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
• Η εταιρεία SEW-EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τροποποιημένο,

αλλαγμένο ή ανασκευασμένο εξοπλισμό.
• Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά και πρόσθετα εξαρτήματα, που

κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρείας SEW-EURODRIVE.
• Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες τοποθέτησης και χειρισμού προτού κάνετε την

τοποθέτηση της συσκευής, τη θέσετε σε λειτουργία ή κάνετε τυχόν επισκευές.
• Από τις εγκοπές και τις σχισμές του τερματικού δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση

να διεισδύσουν μέσα υγρά. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή να
καταστήσει τον εξοπλισμό ηλεκτρικά αγώγιμο.

• Ο χειρισμός του τερματικού επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο
προσωπικό.

2.2 Προβλεπόμενη χρήση
Τα τερματικά της σειράς DOP11B είναι συσκευές για το χειρισμό και τη διάγνωση
βιομηχανικών και επαγγελματικών εγκαταστάσεων.
Στο σύστημα ελέγχου θα πρέπει να εφαρμοστεί υποχρεωτικά μια κατάλληλη διάταξη
απόκρισης για σφάλματα επικοινωνίας μεταξύ του DOP11B και του συστήματος
ελέγχου. Επίσης, θα πρέπει να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. διακόπτης τερματικής
θέσης, παρακολούθηση θέσης) ώστε να αποτρέψετε το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιών
σε περίπτωση ενός σφάλματος επικοινωνίας στο DOP11B.
Η έναρξη της λειτουργίας (έναρξη της προβλεπόμενης λειτουργίας) απαγορεύεται μέχρι
που να διαπιστωθεί ότι το μηχάνημα τηρεί την Οδηγία 2004/108/EΕ περί ΗΜΣ και μέχρι
που να πιστοποιηθεί η συμμόρφωση της τελικής εγκατάστασης προς την οδηγία
98/37/ΕΕ περί μηχανών (λάβετε υπόψη το πρότυπο EN 60204).
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2.3 Εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας
• Το τερματικό έχει σχεδιαστεί για σταθερή εγκατάσταση.
• Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης τοποθετήστε το τερματικό πάνω σε μια σταθερή

επιφάνεια. Αν το τερματικό πέσει κάτω, μπορεί να προκληθούν ζημιές.
• Κάντε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες.
• Γειώστε τη συσκευή σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης.
• Η εγκατάσταση του τερματικού επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο

προσωπικό.
• Τα καλώδια υψηλής τάσης, σημάτων και τροφοδοσίας πρέπει να περνιούνται

ξεχωριστά.
• Προτού συνδέσετε το τερματικό στην ηλεκτρική παροχή, θα πρέπει να βεβαιωθείτε

πως η τάση και η πολικότητα της πηγής ρεύματος είναι σωστές.
• Τα ανοίγματα στο περίβλημα προορίζονται για την κυκλοφορία του αέρα και δεν

επιτρέπεται να καλύπτονται.
• Μην τοποθετείτε το τερματικό σε σημεία όπου υπάρχουν δυνατά μαγνητικά πεδία.
• Το τερματικό δεν επιτρέπεται να τοποθετείται ή να τίθεται σε λειτουργία όντας

κάτω από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
• Ο υπόλοιπος εξοπλισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στο σκοπό χρήσης.
• Σε μερικούς συγκεκριμένους τύπους τερματικών η οθόνη είναι καλυμμένη με μια

λεπτή διαφάνεια ώστε να προστατεύεται από γδαρσίματα. Μετά την εγκατάσταση θα
πρέπει να αφαιρέσετε προσεκτικά αυτή τη λεπτή διαφάνεια, ώστε να αποφευχθούν
οι ζημιές στο τερματικό από τον στατικό ηλεκτρισμό.

Βεβαιωθείτε ότι τα προληπτικά μέτρα και τα προστατευτικά συστήματα
ανταποκρίνονται στις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. EN 60204 ή EN 50178).
Απαραίτητα μέτρα προστασίας: Γείωση της συσκευής
Απαραίτητα προστατευτικά συστήματα:Συστήματα προστασίας από υπερβολικό ρεύμα

2.4 Λειτουργίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Τα τερματικά της σειράς DOP11B χωρίς συστήματα ασφαλείας ανώτερης κλίμακας
δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν λειτουργίες ασφαλείας.
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
• Για να διασφαλίσετε την προστασία των μηχανημάτων και των ατόμων,

χρησιμοποιήστε υπερκείμενα συστήματα ασφαλείας.
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2.5 Μεταφορά / αποθήκευση
Αμέσως μετά την παραλαβή επιθεωρήστε το μηχάνημα για τυχόν ζημιές που μπορεί να
έχει υποστεί κατά τη μεταφορά. Ενημερώστε τη μεταφορική εταιρία αμέσως. Δεν
επιτρέπεται να θέσετε το τερματικό σε λειτουργία εάν αυτό παρουσιάζει βλάβες.
Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό, επαρκούς αντοχής, εάν χρειάζεται. 
Αν δεν πρόκειται να τοποθετήσετε το τερματικό αμέσως, αποθηκεύστε το σε ένα ξηρό
χώρο χωρίς σκόνη.

2.6 Υποδείξεις σχετικά με τη λειτουργία
• Το τερματικό πρέπει να διατηρείται πάντοτε καθαρό.
• Η λειτουργία διακοπής έκτακτης ανάγκης και άλλες λειτουργίες ασφαλείας δεν

επιτρέπεται να ελέγχονται από το τερματικό χειρισμού.
• Τα πλήκτρα, η οθόνη κλπ. δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με αιχμηρά

αντικείμενα.
• Λάβετε υπόψη πως ακόμη και όταν ο εσωτερικός φωτισμός δεν ανάβει, το τερματικό

μπορεί να λειτουργεί και να καταγράφει τις καταχωρήσεις που γίνονται με το
πληκτρολόγιο ή από την οθόνη αφής.

2.7 Σέρβις και συντήρηση
• Οι απαιτήσεις για κάλυψη λόγω εγγύησης ρυθμίζονται με συμβόλαιο.
• Ο καθαρισμός της οθόνης και της μπροστινής πλευράς του τερματικού γίνεται με ένα

απαλό καθαριστικό μέσο και με ένα μαλακό πανί.
• Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.
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3 Στοιχεία συσκευών, συναρμολόγηση και υλικό
3.1 Εισαγωγή

Οι απαιτήσεις στο σύγχρονο βιομηχανικό χώρο παραγωγής αυξάνουν διαρκώς.
Ταυτόχρονα αυξάνουν οι ευθύνες καθώς και το εύρος δραστηριοτήτων του προσωπικού
που εργάζεται στα μηχανήματα. Ο χρήστης πρέπει με ένα εύκολο και γρήγορο τρόπο
να έχει πρόσβαση στην κατάσταση του μηχανήματος και να είναι σε θέση να κάνει
ρυθμίσεις άμεσα και ευέλικτα. Η λειτουργικότητα των συστημάτων ελέγχου διευρύνεται
και βελτιώνεται συνεχώς. Αυτό καθιστά δυνατό τον αποτελεσματικό έλεγχο σύνθετων
διαδικασιών. Τα τερματικά χειρισμού εγγυώνται τη διαφάνεια και την προστασία στην
επικοινωνία μεταξύ ανθρώπου και μηχανής, ακόμη και σε ιδιαίτερα πολύπλοκες
διαδικασίες παραγωγής.
Κατασκευάζονται τερματικά χειρισμού με οθόνη γραφικών, ώστε να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις για ένα συνδετικό κρίκο ανθρώπου-μηχανής με σκοπό την παρακολούθηση
και τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας στους διάφορους τομείς εφαρμογών. Εδώ
το τερματικό απλοποιεί την εργασία του προσωπικού με συγκεκριμένες προσαρμογές
στα εκάστοτε δεδομένα. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, ο χρήστης μπορεί να
εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί τους όρους και τους ορισμούς με τους οποίους είναι
εξοικειωμένος.
Σε ένα τερματικό τα προγράμματα μπορούν να δομηθούν σε ένα διάγραμμα μενού ή σε
μία αλληλουχία. Ένα διάγραμμα μενού περιλαμβάνει ένα κύριο μενού (π.χ. με μια
συνοπτική παρουσίαση) καθώς και μια σειρά από υπομενού με αναλυτικά στοιχεία για
τον εκάστοτε τομέα. Κατά κανόνα, ο χειριστής επιλέγει το κατάλληλο μενού προς
εμφάνιση.
Τα μενού που χρησιμοποιούνται στα τερματικά χειρισμού χαρακτηρίζονται σαν μπλοκ.

53717AEL

Êýñéï ìåíïý

ÊáôÜóôáóç
ìåôáôñïðÝá

ÊáôÜóôáóç
ìïôÝñÓõíôáãÞ Èåñìïêñáóßá
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Ένα κύριο μενού αποτελεί το σημείο εκκίνησης για μια αλληλουχία. Εκεί ο χειριστής
επιλέγει μία αλληλουχία, όπου τα μπλοκ παρουσιάζονται με μια προκαθορισμένη σειρά.
Κατά κανόνα ο έλεγχος της παρουσίασης των μπλοκ γίνεται μέσω του προγράμματος
στον ελεγκτή.

Οι λειτουργίες του τερματικού χειρισμού επιτρέπουν τη σχηματική παρουσίαση της
παραγωγικής διαδικασίας με συνοδευτικό κείμενο. Ακόμη διατίθενται και άλλες
λειτουργίες:
• Διαχείριση συναγερμών
• Εκτύπωση
• Τάσεις
• Διαχείριση συνταγών
• Χρονικός έλεγχος

Οι λειτουργίες δεν είναι μόνο απλές κατά το χειρισμό, αλλά και προσφέρουν οικονομικά
πλεονεκτήματα απέναντι στις κλασικές λύσεις με διακόπτες, λυχνίες ελέγχου,
χρονορελέ, μετρητές και χρονοδιακόπτες. Το τερματικό χειρισμού περιλαμβάνει
εξάλλου λειτουργίες, που καθιστούν δυνατή την καλύτερη χρήση των ηλεκτρονικών του
κινητήριου μηχανισμού.

53719AEL

Êýñéï ìåíïý

ÂÞìá 1

ÂÞìá 2

ÂÞìá 4
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ÔÝëïò
ðñïãñÜììáôïò
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3.1.1 Προγραμματισμός

Τα τερματικά χειρισμού προγραμματίζονται μέσω ενός προσωπικού υπολογιστή με το
λογισμικό HMI-Builder. 
Το τερματικό χειρισμού διακρίνεται κατά κύριο λόγο από τον αντικειμενοστραφή τρόπο
εργασίας (object oriented). Σε αυτόν τον τρόπο, ο προγραμματισμός βασίζεται σε ένα
αντικείμενο, στο οποίο αντιστοιχίζεται μια λειτουργία. Σύμφωνα με αυτήν την αρχή
ορίζονται όλα τα ήδη σημάτων.
Το προγραμματισμένο πρόγραμμα αποθηκεύεται στη μνήμη του τερματικού.

3.1.2 Σύνδεση του τερματικού στους μετατροπείς συχνότητας SEW

Η σύνδεση ενός τερματικού σε έναν ελεγκτή συνεπάγεται πολλά πλεονεκτήματα: 
• Ο χρήστης δεν χρειάζεται να κάνει καμία αλλαγή στον υπάρχοντα ελεγκτή.
• Το τερματικό δεν δεσμεύει ούτε εισόδους ούτε εξόδους του ελεγκτή.
• Η διαφάνεια των λειτουργιών των ελεγκτών βελτιώνεται, π.χ. χρονικός έλεγχος και

διαχείριση προειδοποιήσεων.

3.1.3 Ένδειξη κατάστασης και σύστημα ελέγχου

Ο χειριστής είναι ήδη εξοικειωμένος με ενδεικτικές λυχνίες καθώς και με αναλογικές και
ψηφιακές ενδείξεις κατάστασης, επειδή αυτές χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορες
εφαρμογές. Αυτό ισχύει επίσης για τα όργανα χειρισμού όπως πλήκτρα, στρεφόμενα
κουμπιά και διακόπτες επιλογής. Η αντικατάσταση αυτών των οργάνων από ένα και
μοναδικό τερματικό καθιστά δυνατή την ενοποίηση όλων των ενδείξεων κατάστασης και
των οργάνων χειρισμού.
Ο χειριστής μπορεί πλέον με εύκολο τρόπο να εμφανίζει στοιχεία του συστήματος και
να επιδρά σε αυτά. Επίσης είναι σε θέση να παρουσιάσει μια επισκόπηση όλων των
σημάτων, που αφορούν κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο, π.χ. μια αντλία ή έναν
ηλεκτροκινητήρα. Αυτή η δυνατότητα απλοποιεί παραπέρα την εργασία.
Αυτό καθίσταται δυνατό διότι η συνολική ανταλλαγή πληροφοριών στο τερματικό γίνεται
με τα λεγόμενα μπλοκ. Αυτά μπορεί να είναι μπλοκ κειμένου, που περιέχουν
αποκλειστικά πληροφορίες σε μορφή κειμένου. Τα μπλοκ γραφικών από την άλλη
περιέχουν σχηματικές παραστάσεις.
Τα τερματικά χειρισμού είναι εξοπλισμένα με λειτουργικά πλήκτρα για την άμεση
ενεργοποίηση λειτουργιών. Εδώ σε κάθε λειτουργικό πλήκτρο αντιστοιχεί κάποια
συγκεκριμένη εντολή. Με βάση αυτή την αντιστοιχία μπορεί να γίνεται ο χειρισμός και ο
έλεγχος.
Κατά τη χρήση πολλών μπλοκ, ο χειριστής μπορεί να κινείται ανάμεσα στα διάφορα
μπλοκ με εντολές μεταπήδησης. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα διάγραμμα
μενού και έτσι μια δομημένη εφαρμογή.
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3.1.4 Τοποθέτηση του τερματικού χειρισμού

Για να μπορεί να γίνει η μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση των λειτουργιών του τερματικού,
θα πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στη θέση εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο ο χειριστής
παίρνει συνεχώς τις αναγκαίες πληροφορίες και μπορεί να εργαστεί αποτελεσματικά. Το
τερματικό πρέπει να τοποθετηθεί στο σωστό ύψος εργασίας, ώστε ο χειριστής να
μπορεί να το παρακολουθεί και να το χειρίζεται ανενόχλητος. Οι συνθήκες ορατότητας
της οθόνης εξαρτώνται από την απόσταση, το ύψος, τη γωνία, την πρόσπτωση του
φωτός και την επιλογή των χρωμάτων.
Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η συντήρηση μπορούν να γίνονται από απόσταση,
π.χ. από ένα άλλο σημείο στο κτίριο ή από μια άλλη τοποθεσία. Για παράδειγμα, η
επικοινωνία σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να γίνει μέσω δικτύου LAN (Local Area
Network), μέσω του internet ή μέσω μόντεμ. Σε γραμμές παραγωγής μεγάλου μήκους
με πολλές θέσεις εργασίας μπορούν να συνδεθούν πολλά τερματικά με έναν ή
περισσότερους ελεγκτές σε μορφή δικτύου.

10553AXX
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3.1.5 Συμπαγείς λύσεις

Οι εξωτερικές συσκευές όπως συσκευές ανάγνωσης κωδικών, διατάξεις ζυγίσματος,
μόντεμ κλπ. μπορούν να συνδεθούν με τον ελεγκτή μέσω του τερματικού. Για τη
σύνδεση μιας συσκευής χρειάζεται συγκεκριμένα μια διεπαφή τύπου  RS-232 και ένα
πρωτόκολλο επικοινωνίας τύπου ASCII. Τα εισερχόμενα δεδομένα στο τερματικό
αποθηκεύονται σε καταχωρητές.
Επίσης δυνατή είναι και η σύνδεση μιας μονάδας που λειτουργεί παράλληλα. Αυτή
μπορεί να είναι ένα δεύτερο τερματικό ή ένας προσωπικός υπολογιστής με λογισμικό
MOVITOOLS® για τον προγραμματισμό των μετατροπέων συχνότητας. Ταυτόχρονα
μέσω του τερματικού είναι δυνατό να γίνει ο προγραμματισμός του ελεγκτή και η
επικοινωνία με αυτόν.
Κατά τη σύνδεση μονάδων PLC και μετατροπέων συχνότητας σε ένα τερματικό (διπλή
μονάδα οδήγησης στο τερματικό), μεταξύ των συσκευών μπορεί να γίνει ανταλλαγή
δεδομένων (αναλογικά και ψηφιακά σήματα).

60090AEL

RS-485
MOVILINK

Πρωτόκολλο PLC



3Στοιχεία συσκευών, συναρμολόγηση και υλικό
Ονομασία τύπου, πινακίδες τύπου και περιεχόμενα συσκευασίας

 Εγχειρίδιο συστήματος  –  Τερματικά χειρισμού DOP11B 15

3.2 Ονομασία τύπου, πινακίδες τύπου και περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης
3.2.1 Παράδειγμα ονομασίας τύπου

3.2.2 Παράδειγμα πινακίδας τύπου

Η πινακίδα τύπου είναι τοποθετημένη στο πλάι της συσκευής.

3.2.3 Περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:
• Τερματικό χειρισμού DOP11B
• Υλικά συναρμολόγησης με πατρόν συναρμολόγησης
• Γρήγορο εγχειρίδιο λειτουργίας με οδηγίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης
• Βύσμα Phoenix COMBICON για DC 24 V, 5 mm, 3 πόλων

DOP 11 B 20

Τύπος 
κατασκευής

20 = Οθόνη γραφικών τύπου LCD 240 x 64 
εικονοστοιχείων 

25 = Οθόνη αφής ¼ VGA 320 x 240 εικονοστοιχείων 
(16 βαθμίδες γκρίζου)

30 = Οθόνη αφής ¼ VGA 320 x 240 εικονοστοιχείων
(64 k χρώματα)

40 = Οθόνη γραφικών ¼ VGA 320 x 240 εικονοστοιχείων
(64 k χρώματα

50 = Οθόνη αφής VGA 800 x 600 εικονοστοιχείων
(64 k χρώματα)

Παραλλαγή B

Γενιά

Τύπος: DOP = Drive Operator Panel

11596AXX
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3.3 Δομή συσκευής DOP11B-10

Κωδικός αριθμός: 1822 0266

• Οθόνη γραφικών τύπου LCD 160 x 32 εικονοστοιχείων (μονόχρωμη) με εσωτερικό
φωτισμό

• Τροφοδοσία τάσης: DC 24 V, 100 mA
• 2 σειριακές διεπαφές (RS-232 και RS-485/RS-422), 2 ταυτόχρονης χρήσης
• Πληκτρολόγιο μεμβράνης IP66 με πλήκτρα πλοήγησης, αριθμών και 6 πλήκτρα

λειτουργιών
• 6 λυχνίες (LED) (2 χρωμάτων κόκκινο / πράσινο)
• 1 θέση επέκτασης
• Μνήμη εφαρμογής 512 KB

63944AXX

[1] Οθόνη
[2] Πλήκτρα λειτουργιών με πεδίο επιγραφής
[3] Πλήκτρα αριθμών

[1]

[2]

[3]



3Στοιχεία συσκευών, συναρμολόγηση και υλικό
Δομή συσκευής DOP11B-15

 Εγχειρίδιο συστήματος  –  Τερματικά χειρισμού DOP11B 17

3.4 Δομή συσκευής DOP11B-15

Κωδικός αριθμός: 1822 0274

• Οθόνη γραφικών 240 x 64 εικονοστοιχείων τύπου LCD (μονόχρωμη) με εσωτερικό
φωτισμό

• Τροφοδοσία τάσης: DC 24 V, 100 mA
• 2 σειριακές διεπαφές (RS-232 και RS-485/RS-422), 2 ταυτόχρονης χρήσης
• Πληκτρολόγιο μεμβράνης IP66 με πλήκτρα πλοήγησης, αριθμών και 6 πλήκτρα

λειτουργιών
• 6 λυχνίες (LED) (2 χρωμάτων κόκκινο / πράσινο)
• 1 θέση επέκτασης
• Μνήμη εφαρμογής 512 kB

63945AXX

[1] Οθόνη
[2] Πλήκτρα λειτουργιών με πεδίο επιγραφής
[3] Πλήκτρα αριθμών
[4] Πλήκτρα πλοήγησης

[1]

[2]

[3]

[4]
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3.5 Δομή συσκευής DOP11B-20

Κωδικός αριθμός: 1820 9661

• Οθόνη γραφικών 240 x 64 εικονοστοιχείων τύπου LCD (μονόχρωμη) με εσωτερικό
φωτισμό

• Τάση τροφοδοσίας: DC 24 V, 350 mA
• 2 σειριακές διεπαφές (RS-232 και RS-485/RS-422), 2 ταυτόχρονης χρήσης
• 1 διεπαφή ETHERNET (υποδοχή RJ45)
• 1 διεπαφή USB
• Πληκτρολόγιο μεμβράνης IP66 με πλήκτρα πλοήγησης, αριθμών και 8 πλήκτρα

λειτουργιών
• 16 φωτοδίοδοι (LED) (2 χρωμάτων κόκκινο / πράσινο)
• 1 θέση κάρτας επέκτασης
• Μνήμη εφαρμογής 12 MB

60091AXX

[1] Λυχνίες (LED) κόκκινο / πράσινο
[2] Οθόνη
[3] Πλήκτρα λειτουργιών
[4] Πλήκτρα πλοήγησης
[5] Χώροι ετικετών
[6] Πλήκτρα αριθμών

[1]

[2]

[3]

[4][6]

[5]
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3.6 Δομή συσκευής DOP11B-25

Κωδικός αριθμός: 1820 9688

• Οθόνη αφής 1/4 VGA 320 x 240 εικονοστοιχείων, (16 βαθμίδες γκρίζου, STN, 5,7")
με εσωτερικό φωτισμό

• Τάση τροφοδοσίας: DC 24 V, 450 mA
• 2 σειριακές διεπαφές (RS-232, RS-485/RS-422), 2 ταυτόχρονης χρήσης
• 1 διεπαφή ETHERNET (υποδοχή RJ45)
• 1 διεπαφή USB
• IP66
• Τοποθέτηση σε οριζόντιο ή κατακόρυφο προσανατολισμό
• 1 θέση κάρτας επέκτασης
• Μνήμη εφαρμογής 12 MB

60065AXX
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3.7 Δομή συσκευής DOP11B-30

Κωδικός αριθμός: 1820 9696

• Οθόνη αφής 1/4 VGA 320 x 240 εικονοστοιχείων, (64 k χρώματα, STN, 5,7") με
εσωτερικό φωτισμό

• Τάση τροφοδοσίας: DC 24 V, 450 mA
• 2 σειριακές διεπαφές (RS-232, RS-485/RS-422), 2 ταυτόχρονης χρήσης
• 1 διεπαφή ETHERNET (υποδοχή RJ45)
• 1 διεπαφή USB
• IP66
• Τοποθέτηση σε οριζόντιο ή κατακόρυφο προσανατολισμό
• 1 θέση κάρτας επέκτασης
• Μνήμη εφαρμογής 12 MB

60066AXX
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3.8 Δομή συσκευής DOP11B-40

Κωδικός αριθμός: 1820 9718

• Οθόνη γραφικών 1/4 VGA 320 x 240 εικονοστοιχείων (64 k χρώματα, STN, 5,7") με
εσωτερικό  φωτισμό

• Τάση τροφοδοσίας: DC 24 V, 500 mA
• 2 σειριακές διεπαφές (RS-232 και RS-485/RS-422), 2 ταυτόχρονης χρήσης
• 1 διεπαφή ETHERNET (υποδοχή RJ45)
• 1 διεπαφή USB
• Πληκτρολόγιο μεμβράνης IP66 με πλήκτρα πλοήγησης, αριθμών και 16 πλήκτρα

λειτουργιών
• 16 φωτοδίοδοι (LED) (2 χρωμάτων κόκκινο / πράσινο)
• 1 θέση κάρτας επέκτασης
• Μνήμη εφαρμογής 12 MB

60092AXX

[1] Πλήκτρα λειτουργιών
[2] Πλήκτρα αριθμών
[3] Πλήκτρα πλοήγησης
[4] Οθόνη
[5] Χώροι ετικετών

[2]

[3]

[4]

[5]

[1]
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3.9 Δομή συσκευής DOP11B-50

Κωδικός αριθμός: 1820 9726

• Οθόνη αφής VGA 800 x 600 εικονοστοιχείων, (64 k χρώματα, 10,4") με εσωτερικό
φωτισμό

• Τάση τροφοδοσίας: DC 24 V, 1,0 A
• 2 σειριακές διεπαφές (RS-232 και RS-485/RS-422), 2 ταυτόχρονης χρήσης
• 1 διεπαφή ETHERNET (υποδοχή RJ45)
• 1 διεπαφή USB
• IP66
• Τοποθέτηση σε οριζόντιο ή κατακόρυφο προσανατολισμό
• 1 θέση κάρτας επέκτασης
• Μνήμη εφαρμογής 12 MB

60068AXX
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3.10 Δομή συσκευής DOP11B-60

Κωδικός αριθμός: 1822 0282

• Οθόνη αφής VGA 1024 x 768 εικονοστοιχείων, (64 k χρώματα, 15") με εσωτερικό
φωτισμό

• Τροφοδοσία τάσης: DC 24 V, 1,2 A
• 2 σειριακές διεπαφές (RS-232 και RS-485/RS-422), 2 ταυτόχρονης χρήσης
• 1 διεπαφή ETHERNET (υποδοχή RJ45)
• 1 διεπαφή USB
• IP66
• Τοποθέτηση σε οριζόντιο ή κατακόρυφο προσανατολισμό
• 1 θέση κάρτας επέκτασης
• Μνήμη εφαρμογής 12 MB

64006AXX
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3.11 Πρόσθετα εξαρτήματα και δυνατότητες
Καλώδιο για τον προγραμματισμό του τερματικού DOP11B και για την επικοινωνία
μεταξύ τερματικού και συστήματος MOVIDRIVE®.

Πρόσθετη δυνατότητα Περιγραφή Κωδικός 
αριθμός

PCS11B
(Panel Cable Serial)

Καλώδιο σύνδεσης μεταξύ τερματικού χειρισμού 
DOP11B (RS-232, το πολύ 115,2 Kbit/s) και υπολογιστή 
(RS-232) για τον προγραμματισμό του τερματικού. 
Σταθερό μήκος 3 m.

1821 1062

PCS21A
(Panel Cable Serial)

Καλώδιο επικοινωνίας μεταξύ τερματικού (RS-485, 
έως 57,6 Kbit/s) και μετατροπέων συχνότητας SEW 
(RS-485, RJ-10). 
Σταθερό μήκος 5 m.

1820 6328

PCS22A
(Panel Cable Serial)

Καλώδιο επικοινωνίας μεταξύ τερματικού (RS-485, 
έως 57,6 Kbit/s) και ανοικτού άκρου καλωδίου. 
Σταθερό μήκος 5 m.

1821 1054

Τυποποιημένο καλώδιο 
D-SUB-9 PO

Καλώδιο επικοινωνίας μεταξύ τερματικού χειρισμού 
(RS-232, το πολύ 57,6 Kbit/s) και μετατροπέα διεπαφής 
UWS11A ή UWS21A (RS-232). 
Για την επικοινωνία με μετατροπείς συχνότητας SEW.
Σταθερό μήκος 1,8 m.

814 6144

PCM11A
(Panel Cable MPI)

Καλώδιο επικοινωνίας μεταξύ τερματικού (RS-232, μέγ. 
57,6 Kbit/s) και SIMATIC S7 μέσω MPI (μέγ. 12 Mbit/s).
Σταθερό μήκος 3 m.

824 8303

PCS11A
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PFE11B
(Panel Fieldbus 
ETHERNET)

Πρόσθετη δυνατότητα ETHERNET TCP/IP (10 Mbit/s)

Για τη σύνδεση του τερματικού χειρισμού DOP11B-10 
και -15 στο δίκτυο υπολογιστών του πελάτη. Με τη 
χρήση της πρόσθετης δυνατότητας Ethernet παρέχονται 
οι παρακάτω λειτουργίες:

• Λειτουργία του λογισμικού HMI-Builder για τον 
προγραμματισμό του τερματικού χειρισμού μέσω 
Ethernet (γρήγορη φόρτωση και λήψη του έργου)

• Επικοινωνία με PLC και τεχνολογία 
ηλεκτροκινητήρων μέσω των υπηρεσιών TCP/IP 
(κατάλληλο μόνο για DOP11B-10 και -15)

1822 2307

UWS11A Μετατροπέας διεπαφών για τοποθέτηση σε ράγα
RS-232 È RS-485

822 689X

UWU52A Τροφοδοτικό
Είσοδος AC 100 ... 240 V
Έξοδος DC 24 V, 2,5 A

188 1817

Πρόσθετη δυνατότητα Περιγραφή Κωδικός 
αριθμός

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 Εγκατάσταση
4.1 Οδηγίες εγκατάστασης βασικής συσκευής
4.1.1 Ξεχωριστά κανάλια καλωδίων

Περάστε τα καλώδια ισχύος και τα καλώδια του ηλεκτρονικού συστήματος σε
ξεχωριστά κανάλια καλωδίων.

4.1.2 Διατομές

• Τροφοδοσία τάσης: Διατομή σύμφωνα με το ονομαστικό ρεύμα εισόδου.
• Καλώδια ηλεκτρονικού συστήματος:

– 1 κλώνος ανά ακροδέκτη 0,20 ... 0,75 mm2 (AWG 20 ... 17)
– 2 κλώνοι ανά ακροδέκτη 0,20 ... 0,75 mm2 (AWG 20 ... 17)

4.1.3 Θωράκιση και γείωση

• Χρησιμοποιήστε μόνο θωρακισμένα καλώδια σημάτων.
• Τοποθετήστε τη θωράκιση σε όσο το δυνατόν συντομότερη διαδρομή και με

επαφή και στις δύο πλευρές της γείωσης. Για αποφυγή των βρόχων γείωσης,
μπορείτε να γειώσετε το ένα άκρο της θωράκισης μέσω ενός πυκνωτή
αντιπαρασιτικής δράσης (220 nF / 50 V). Σε αγωγό διπλής θωράκισης, γειώστε την
εξωτερική θωράκιση από την πλευρά του ελεγκτή και την εσωτερική στο άλλο άκρο.

• Για τη θωράκισή τους οι αγωγοί μπορούν να τοποθετηθούν και σε γειωμένα
λαμαρινένια κανάλια ή σε μεταλλικούς σωλήνες. Οι αγωγοί ισχύος και οι
αγωγοί ελέγχου θα πρέπει να τοποθετηθούν ξεχωριστά.

• Η γείωση της συσκευής γίνεται μέσω του βύσματος τάσης τροφοδοσίας 24 V.

00755BXX
Εικόνα 1: Παραδείγματα για σωστή σύνδεση της θωράκισης με μεταλλικό κολάρο 

(ακροδέκτης θωράκισης) ή με βιδωτή σύνδεση μετάλλου-PG
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4.2 Εγκατάσταση σύμφωνα με το UL
Για εγκατάσταση σύμφωνα με το UL προσέξτε τις παρακάτω επισημάνσεις:
• Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη χρήση στην κατηγορία I, τομέας 2,

ομάδα A, B, C και D ή για τη χρήση σε περιοχές χωρίς κινδύνους. Οι συνδυασμοί
συσκευών στην εγκατάστασή σας θα πρέπει να ελέγχονται από την αρμόδια δημόσια
υπηρεσία ελέγχου που ήταν παρόν κατά την εγκατάσταση. 

• Για καλώδια σύνδεσης χρησιμοποιήστε μόνο χάλκινα καλώδια με περιοχή
θερμοκρασίας 60 / 75 °C.

• Σε οριζόντια θέση τοποθέτησης η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 40 °C
ενώ σε συσκευές με κατακόρυφη τοποθέτηση 50 °C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ!

• Αποσυνδέετε τους ακροδέκτες των συσκευών μόνο όταν δεν υπάρχει τάση ή όταν
δεν υπάρχει κίνδυνος για την περιοχή.

• Η αντικατάσταση των εξαρτημάτων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την
καταλληλότητα για χρήση στην κατηγορία I, τομέας 2.

• Στην υποδοχή που φέρει τη σήμανση "Επέκταση" επιτρέπεται να συνδεθούν μόνο
οι ακόλουθες συσκευές επέκτασης:

– PFE11B, μόνο για DOP11B-10 και -20.
• Αντικαταστήστε τη συσκευή επέκτασης μόνο όταν δεν υπάρχει τάση ή όταν δεν

υπάρχει κίνδυνος για την περιοχή.
• Αυτή η συσκευή περιέχει μια μπαταρία η οποία επιτρέπεται να αντικαθιστάται μόνο

σε μια περιοχή χωρίς κινδύνους. Για την αντικατάσταση χρησιμοποιήστε μόνο τον
ακόλουθο τύπο μπαταρίας: Μπαταρία λιθίου CR2450, 550 mAh.

• Για τη χρήση σε μια επίπεδη επιφάνεια με βαθμό προστασίας 4X. Μόνο για
εσωτερικούς χώρους.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται
στην κατηγορία I, παράγραφος 2 (άρθρο 501-4(b) σύμφωνα με τον Εθνικό Ηλεκτρικό
Κώδικα (National Electric Code) NFPA70).

ΣΤΟΠ!
Ως εξωτερική πηγή τάσης για DC 24 V χρησιμοποιήστε μόνο ελεγμένες συσκευές με
περιορισμένη τάση εξόδου (Umax = DC 30 V) και περιορισμένο ρεύμα εξόδου
(I Â 8 A).
Η πιστοποίηση UL δεν ισχύει για τη λειτουργία σε δίκτυα με μη γειωμένο σημείο αστέρα
(δίκτυα ΙΤ).
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4.3 Χώρος τοποθέτησης για την εγκατάσταση
• Πάχος της βάσης συναρμολόγησης:  1,5 - 7,5 mm (0,06 - 0,3 inch)
• Χώρος τοποθέτησης για την εγκατάσταση του τερματικού χειρισμού:

63788AXX

1
0

0
 m

m
1

0
0

 m
m

100 mm

50 mm50 mm

ΣΤΟΠ!
Τα ανοίγματα στο περίβλημα χρησιμεύουν στη μεταφορά θερμότητας. Αυτά τα
ανοίγματα δεν επιτρέπεται να σφραγίζονται.
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4.4 Διαδικασία εγκατάστασης
1. Βγάλτε και ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας παράδοσης. Αν ανακαλύψετε

ζημιές, ενημερώστε άμεσα την υπεύθυνη μεταφορική εταιρεία.

2. Τοποθετήστε την καλίμπρα στο σημείο που πρόκειται να εγκαταστήσετε το τερματικό
χειρισμού, μαρκάρετε το εξωτερικό περιθώριο των ανοιγμάτων και κόψτε τα σημάδια
με ανάλογο τρόπο.

3. Στερεώστε το τερματικό χειρισμού χρησιμοποιώντας όλες τις οπές συγκράτησης και
τα παρεχόμενα γωνιακά ρακόρ και τις βίδες:

ΣΤΟΠ!
Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, τοποθετήστε το τερματικό χειρισμού επάνω σε μια
σταθερή επιφάνεια. Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιές εάν πέσει κάτω.

63789AXX

63827AXX 63825AXX

0.5 - 1.0 Nm
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4. Συνδέστε τα καλώδια με την προβλεπόμενη σειρά.

5. Αφαιρέστε προσεκτικά την αυτοκόλλητη διαφάνεια από το πεδίο ένδειξης του
τερματικού χειρισμού για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών λόγω του στατικού
ηλεκτρισμού.

63822AXX

[1] Βεβαιωθείτε ότι το τερματικό χειρισμού και το σύστημα ελέγχου διαθέτουν την ίδια ηλεκτρική 
γείωση (στάθμη τάσης αναφοράς), καθώς σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να 
παρουσιαστούν βλάβες στην επικοινωνία.

[2] Χρησιμοποιήστε μια βίδα M5 και έναν προστατευτικό αγωγό (με το μικρότερο δυνατό μήκος) 
με ελάχιστη διατομή 2,5 mm2.

[3] Χρησιμοποιήστε μόνο θωρακισμένα καλώδια επικοινωνίας.
Αποσυνδέστε τα καλώδια υψηλής τάσης από τους αγωγούς σημάτων και τροφοδοσίας.

[4] Το τερματικό χειρισμού πρέπει να αποκτήσει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος για να μπορέσει να 
τεθεί σε λειτουργία. Σε περίπτωση δημιουργίας συμπυκνώματος και πριν τη σύνδεση στην 
ηλεκτρική τροφοδοσία, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το τερματικό χειρισμού είναι στεγνό. 
Κατά τη σύνδεση προσέξτε τη σωστή τάση και πολικότητα της πηγής ρεύματος.

[5] Ηλεκτρολογικός πίνακας
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32
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V

DC 24 V

Ethernet

[5]

[2][1] [4][3]
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4.5 Σύνδεση βασικής συσκευής, τύποι DOP11B-10 έως DOP11B-60
4.5.1 Τροφοδοσία τάσης

ΣΤΟΠ!
Κατά τη σύνδεση προσέξτε τη σωστή πολικότητα. Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά
σε περίπτωση λανθασμένης σύνδεσης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Βεβαιωθείτε πως το τερματικό και ο ελεγκτής διαθέτουν την ίδια ηλεκτρική γείωση (τιμή
τάσης αναφοράς). Διαφορετικά μπορεί να προκύψουν προβλήματα στην επικοινωνία.

60059AXX
Εικόνα 2: Τάση τροφοδοσίας DOP11B-10 έως DOP11B-60

[1] Γείωση
[2] 0 V
[3] +24 V

[1] [2] [3]
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4.6 Σύνδεση σε έναν Η/Υ

Ο προγραμματισμός του τερματικού γίνεται μέσω του λογισμικού προγραμματισμού
HMI-Builder.
Για τον προγραμματισμό του τερματικού χρειάζεται το καλώδιο επικοινωνίας PCS11B.

60060AXX
Εικόνα 3: Σύνδεση σε έναν Η/Υ

PCS11B

RS-232 RS-232  

DOP11B 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Εναλλακτικά, ο προγραμματισμός του τερματικού χειρισμού μπορεί να γίνει επίσης
μέσω ETHERNET.

ΣΤΟΠ!
Ενδεχόμενες υλικές ζημιές!
Κατά τη σύνδεση των μονάδων, η συσκευή δεν επιτρέπεται να είναι συνδεδεμένη στο
ηλεκτρικό ρεύμα.
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4.7 Σύνδεση RS-485
Με τη διεπαφή RS-485 μπορούν να συνδεθούν έως και 31 συσκευές MOVIDRIVE® σε
ένα τερματικό. 
Η απευθείας σύνδεση του DOP11B στο μετατροπέα συχνότητας τύπου MOVIDRIVE®

μέσω της διεπαφής RS-485 γίνεται μέσω ενός βύσματος Sub-D 25 ακίδων.

4.7.1 Διάγραμμα συνδεσμολογίας της διεπαφής RS-485

60093AXX
Εικόνα 4: Σύνδεση RS-485

RS-485

 

DOP11B-30

60061AEL
Εικόνα 5: Αντιστοίχηση ακροδεκτών DOP11B

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης το καλώδιο PCS22A.
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Προδιαγραφές 
καλωδίου

Χρησιμοποιήστε ένα συνεστραμμένο και θωρακισμένο χάλκινο καλώδιο 2 x 2 κλώνων
(καλώδιο μεταφοράς δεδομένων με θωράκιση από χάλκινο πλέγμα). Το καλώδιο
πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω προδιαγραφές:

– Διατομή κλώνων 0,5 ... 0,75 mm2 (AWG 20 ... 18)
– Αντίσταση αγωγού 100 ... 150 Ω στο 1 MHz
– Χωρητικότητα ανά μονάδα μήκους Â 40 pF/m (12 pF/ft) σε συχνότητα 1 kHz

Για παράδειγμα κατάλληλο είναι το εξής καλώδιο:
– Fa. Lappkabel, UNITRONIC® BUS CAN, 2 x 2 x 0,5 mm2. 

Εφαρμογή της 
θωράκισης

Εφαρμόστε τη θωράκιση και στα δύο άκρα του αντίστοιχου ακροδέκτη θωράκισης του
ελεγκτή και στο περίβλημα του βύσματος Sub D 25 ακίδων του τερματικού (με μεγάλη
επιφάνεια επαφής). 

Μήκη αγωγών Το επιτρεπτό συνολικό μήκος αγωγού είναι 200 m.

Αντίσταση 
απόληξης

Στον ελεγκτή και στο μετατροπέα διεπαφών UWS11A υπάρχουν μόνιμες, δυναμικές
αντιστάσεις απόληξης. Σε αυτήν την περίπτωση μη συνδέετε καμία πρόσθετη
εξωτερική αντίσταση απόληξης!

Αν το τερματικό χειρισμού DOP11B συνδέεται με τους μετατροπείς συχνότητας μέσω
της διεπαφής RS-485, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την αντίσταση απόληξης στο
βύσμα Sub D 25 ακίδων του DOP11B (βραχυκυκλωτήρας μεταξύ ακίδας 6 και
ακίδας 19), αν το τερματικό είναι ο πρώτος ή ο τελευταίος συνδρομητής.

ΣΤΟΠ!
Υπάρχει πιθανότητα καταστροφής του ελεγκτή διαύλου λόγω βραχυκυκλώματος της
απόζευξης ΗΜΣ μεταξύ των ηλεκτρονικών και της γείωσης.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συνδέσετε τα άκρα της θωράκισης με το
DGND!

ΣΤΟΠ!
Ανάμεσα στις συσκευές, που συνδέονται με διεπαφή RS-485, δεν επιτρέπεται να
υπάρχει καμία διαφορά δυναμικού. Αποτρέψτε τις διαφορές δυναμικού λαμβάνοντας
τα κατάλληλα μέτρα, όπως π.χ., συνδέοντας τη γείωση των συσκευών (GND)
χρησιμοποιώντας ξεχωριστό αγωγό, συνδέοντας την τροφοδοσία τάσης (24 V) κτλ.
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4.8 Σύνδεση RS-485 με PCS21A

4.8.1 Εφαρμογή της θωράκισης

Εφαρμόστε τη θωράκιση σε όλη την επιφάνεια του ακροδέκτη θωράκισης ηλεκτρονικών
κυκλωμάτων του ελεγκτή. Στο περίβλημα του βύσματος Sub-D 25 πόλων του PCS21A,
η θωράκιση έχει ήδη συνδεθεί. 

4.8.2 Αντίσταση απόληξης

Στον ελεγκτή έχουν ενσωματωθεί δυναμικές αντιστάσεις απόληξης. Σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να συνδέσετε μία πρόσθετη εξωτερική αντίσταση απόληξης!
Η αντίσταση απόληξης στο βύσμα Sub-D 25 πόλων του DOP11B έχει ενεργοποιηθεί
ήδη μέσω ενός βραχυκυκλωτήρα μεταξύ της ακίδας 6 και της ακίδας 19.

60062AXX

PCS21A

ΣΤΟΠ!
Υπάρχει πιθανότητα καταστροφής του ελεγκτή διαύλου λόγω βραχυκυκλώματος της
απόζευξης ΗΜΣ μεταξύ των ηλεκτρονικών και της γείωσης.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συνδέσετε τα άκρα της θωράκισης με το
DGND!

ΣΤΟΠ!
Ανάμεσα στις συσκευές, που συνδέονται με διεπαφή RS-485, δεν επιτρέπεται να
υπάρχει καμία διαφορά δυναμικού. Αποτρέψτε τις διαφορές δυναμικού λαμβάνοντας
τα κατάλληλα μέτρα, όπως π.χ., συνδέοντας τη γείωση των συσκευών (GND)
χρησιμοποιώντας ξεχωριστό αγωγό, συνδέοντας την τροφοδοσία τάσης (24 V) κ.τ.λ.
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4.9 Σύνδεση RS-232 μέσω UWS11A
Σύνδεση του DOP11B σε μετατροπέα συχνότητας τύπου MOVIDRIVE® μέσω
UWS11A. 

4.9.1 Σύνδεση RS-485

Βλέπε κεφάλαιο "Σύνδεση RS-485" στη σελίδα 33 για τις προδιαγραφές καλωδίων.

63841AXX
Εικόνα 6: Σύνδεση μέσω σειριακής σύνδεσης (UWS11A)

UWS11AUWS11A

RS-485

RS-232

58787AEL
Εικόνα 7: Αντιστοίχιση ακροδεκτών UWS11A
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ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Εναλλακτικά, για τη σύνδεση RS-232 μπορεί να χρησιμοποιηθεί το καλώδιο D-SUB-
9PO (για το σκοπό αυτό ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Εξαρτήματα και πρόσθετες
δυνατότητες" στη σελίδα 24).
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4.10 Σύνδεση ETHERNET
Σύνδεση του DOP11B σε έναν προσωπικό Η/Υ για τον προγραμματισμό και την
τηλεσυντήρηση μέσω Ethernet και TCP/IP.

4.10.1 Προδιαγραφές καλωδίου

Χρησιμοποιήστε θωρακισμένο, στάνταρ καλώδιο Ethernet με θωρακισμένα βύσματα
RJ45 και καλώδιο προδιαγραφών CAT5. Το μέγιστο μήκος του καλωδίου είναι 100 m.

Για παράδειγμα κατάλληλο είναι το εξής καλώδιο:
– Fa. Lappkabel, UNITRONIC® LAN UTP BS εύκαμπτο 4 x 2 x 26 AWG

60095AXX
Εικόνα 8: Σύνδεση ETHERNET

 

 

DOP11B

LAN

Switch / 

Hub

Uplink

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η διαδικασία προσδιορισμού της διεύθυνσης ETHERNET (MAC) της πρόσθετης
κάρτας περιγράφεται στην ενότητα "Λειτουργία διάρθρωσης (SETUP)" στη σελίδα 49.
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4.10.2 Διεπαφή ETHERNET σε DOP11B-20 έως -60

Οι συσκευές DOP11B-20 έως DOP11B-60 εξοπλίζονται από το εργοστάσιο με μια
διεπαφή ETHERNET. Στην υποδοχή RJ-45 έχουν ενσωματωθεί 2 λυχνίες (LED).
Οι LED έχουν τις παρακάτω λειτουργίες:

4.10.3 Διεπαφή ETHERNET PFE11B για DOP11B-10 και -15
Χώρος 
τοποθέτησης

Εγκατάσταση 1. Βγάλτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας παράδοσης και ελέγξτε εάν είναι πλήρη και
εάν έχουν υποστεί τυχόν ζημιές. Αν ανακαλύψετε ζημιές, ενημερώστε άμεσα την
υπεύθυνη μεταφορική εταιρεία.
Περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης:
• Μονάδα επέκτασης
• 4 x M3x6
• 4 δείκτες απόστασης

2. Αποσυνδέστε το τερματικό χειρισμού από την τροφοδοσία τάσης.

Η πράσινη LED ανάβει Η σύνδεση του καλωδίου ETHERNET έχει γίνει σωστά.

αναβοσβήνει Πραγματοποιείται αποστολή ή λήψη δεδομένων.

Η κίτρινη LED ανάβει Η ρύθμιση 100 Mbit, full duplex είναι ενεργή.

αναβοσβήνει Η ρύθμιση 100 Mbit, half duplex είναι ενεργή.

63798AXX

35

23.5

ΣΤΟΠ!
Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης τοποθετήστε το τερματικό πάνω σε μια σταθερή
επιφάνεια. Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιές εάν πέσει κάτω.
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3. Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα από τη διεπαφή επέκτασης.

4. Στερεώστε τη μονάδα επέκτασης χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες.
5. Συνδέστε το τερματικό χειρισμού στην τροφοδοσία τάσης.

LED στο PFE11B

Η κάρτα επέκτασης διαθέτει 2 LED με τις ακόλουθες λειτουργίες:

63799AXX

63810AXX

[1] LED πράσινο

[2] LED κίτρινο

Η πράσινη LED αναβοσβήνει Πραγματοποιείται αποστολή ή λήψη δεδομένων.

Η κίτρινη LED ανάβει Το καλώδιο ETHERNET (με συνεστραμμένα ζεύγη) έχει συνδεθεί σωστά.

TxD, ΚΙΤΡΙΝΟ Αυτή η LED ενεργοποιείται μέσω μεταφοράς ETHERNET.

RxD, ΚΙΤΡΙΝΟ Αυτή η LED ενεργοποιείται μέσω λήψης ETHERNET.

LINK, ΠΡΑΣΙΝΟ Αυτή η LED ενεργοποιείται όταν το καλώδιο ETHERNET (με συνεστραμμένα ζεύγη) 
έχει συνδεθεί σωστά.

[1] [2]



4 Εγκατάσταση
Σύνδεση σε ένα Siemens S7

40  Εγχειρίδιο συστήματος  –  Τερματικά χειρισμού DOP11B

Ρυθμίσεις στο 
εργαλείο 
διαμόρφωσης

Στη Διαχείριση έργου του εργαλείου διαμόρφωσης για το τερματικό χειρισμού, κάντε
διπλό κλικ στον κατάλογο [Peripherals]. Με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού, κάντε κλικ
στο πεδίο [extension interface] και επιλέξτε [EM-ETHERNET]. Στη συνέχεια, σύρτε τον
ελεγκτή με το αντίστοιχο πρόγραμμα οδήγησης ή τη σύνδεση TCP/IP στο σύμβολο του
fieldbus. Για να αλλάξετε το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης, μεταβείτε στο πεδίο
[Properties] στο μενού έργου. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
του προγράμματος οδήγησης.

4.11 Σύνδεση σε ένα Siemens S7
4.11.1 RS-485

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα οδήγησης "S7 MPI Direct".

4.11.2 PCM11A

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα οδήγησης "S7 MPI (HMI Adapter)".

63682AXX
Εικόνα 9: Σύνδεση σε ένα Siemens S7 μέσω MPI και RS-485

DOP11B
SIMATIC S7 

 

60096AXX
Εικόνα 10: Σύνδεση σε ένα Siemens S7 μέσω MPI και PCM11A

DOP11B
SIMATIC S7 

MPI

 PCM11A

RS-232
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4.11.3 ETHERNET

64328AXX
Εικόνα 11: Σύνδεση ETHERNET
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SIMATIC S7 
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5 Έναρξη λειτουργίας

5.1 Γενικές οδηγίες για την έναρξη λειτουργίας
Προϋπόθεση για την επιτυχή έναρξη της λειτουργίας είναι η σωστή ηλεκτρική σύνδεση
του τερματικού.
Οι λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο χρησιμεύουν για να φορτώσετε
στο τερματικό ένα ήδη φτιαγμένο πρόγραμμα και για να ρυθμίσετε τη συσκευή στις
απαραίτητες συνθήκες επικοινωνίας. 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος τραυματισμού από ηλεκτροπληξία.
Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός!
• Κατά την εγκατάσταση προσέξτε οπωσδήποτε τις οδηγίες ασφαλείας του

κεφαλαίου 2.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Τα τερματικά DOP11B δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές
εφαρμογές σαν διατάξεις ασφαλείας.
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
• Για να διασφαλίσετε την προστασία των μηχανημάτων και των ατόμων που

εργάζονται σε αυτά, χρησιμοποιήστε συστήματα παρακολούθησης ή μηχανικές
προστατευτικές διατάξεις ως διατάξεις ασφαλείας.
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5.2 Προεργασίες και βοηθητικά μέσα
• Ελέγξτε την εγκατάσταση.
• Αποτρέψτε την κατά λάθος εκκίνηση του ηλεκτροκινητήρα μέσω του συνδεδεμένου

μετατροπέα συχνότητας λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα. 
– Αποσυνδέστε τη φραγή ρυθμιστή της ηλεκτρονικής εισόδου X13.0 στο

MOVIDRIVE® ή
– Απενεργοποιήστε την τάση ηλεκτρικού δικτύου (η τάση στήριξης των 24 V

πρέπει να συνεχίζει να υπάρχει)
– Σε MOVITRAC®, αποσυνδέστε τους ακροδέκτες "Δεξιόστροφη περιστροφή"

και "Ενεργοποίηση"
Επίσης, ανάλογα με την εφαρμογή, πρέπει να ληφθούν πρόσθετα προληπτικά μέτρα
ασφαλείας για την αποτροπή των κινδύνων για ανθρώπους και μηχανές.

• Συνδέστε το τερματικό χειρισμού μέσω του αντίστοιχου καλωδίου με το
MOVIDRIVE® ή το MOVITRAC®.

• Συνδέστε το τερματικό με τον Η/Υ μέσω του καλωδίου προγραμματισμού PCS11B
(RS-232). Κατά τη σύνδεση τους, το τερματικό και ο υπολογιστής δεν πρέπει να είναι
συνδεδεμένα στο ηλεκτρικό ρεύμα, διότι μπορεί να παρουσιαστούν απροσδιόριστες
καταστάσεις. Ενεργοποιήστε τον Η/Υ και, εάν δεν υπάρχει, εγκαταστήστε στον
υπολογιστή το λογισμικό διαμόρφωσης HMI-Builder.

60093AXX
Εικόνα 12: Σύνδεση μεταξύ του τερματικού και του MOVIDRIVE® MDX60B/61B

60060AXX
Εικόνα 13: Σύνδεση μεταξύ Η/Υ και τερματικού

RS-485

 

DOP11B-30

PCS11B

RS-232 RS-232  

DOP11B 
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• Συνδέστε την τροφοδοσία (24 V) για το τερματικό και τον συνδεδεμένο μετατροπέα
συχνοτήτων.

5.3 Πρώτη ενεργοποίηση

Μετά από την πρώτη ενεργοποίηση, οι συσκευές εμφανίζουν την παρακάτω
πληροφορία:

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Εναλλακτικά, ο προγραμματισμός του DOP11B μπορεί επίσης να γίνει μέσω
ETHERNET (βλέπε σελίδα 189) και μέσω USB (βλέπε σελίδα 190).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Οι συσκευές παραδίδονται χωρίς εγκατεστημένο πρόγραμμα. 

11597AXX
Εικόνα 14: Αρχική εικόνα των τερματικών DOP11B-20 όπως παραδίδονται

12076AXX
Εικόνα 15: Αρχική εικόνα των τερματικών DOP11B-50 όπως παραδίδονται
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5.4 Λειτουργίες τερματικού
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται οι διάφοροι τρόποι λειτουργίας του τερματικού,
το πληκτρολόγιο και η σελίδα πληροφοριών στο τερματικό.

5.4.1 Πληκτρολόγιο στο τερματικό

Πλήκτρα 
γραμμάτων/
αριθμών

Με τα πλήκτρα γραμμάτων/αριθμών, στην κατάσταση λειτουργίας του τερματικού
μπορείτε να πληκτρολογήσετε τους παρακάτω χαρακτήρες σε δυναμικό κείμενο και τα
εξής αριθμητικά στοιχεία.
0-9
A-Z
a-z
! ? < > ( ) + / * = º % # : ' @
Ειδικοί εθνικοί χαρακτήρες

60097AXX

[1] Ενσωματωμένα πλήκτρα λειτουργιών
[2] Πλήκτρα με βέλη
[3] Πλήκτρα γραμμάτων/αριθμών

[1]

[2]

[3]

00

I



5 Έναρξη λειτουργίας
Λειτουργίες τερματικού

46  Εγχειρίδιο συστήματος  –  Τερματικά χειρισμού DOP11B

Για να πληκτρολογήσετε αριθμούς, χρησιμοποιήστε τα αντίστοιχα πλήκτρα. 
Για πληκτρολόγηση των κεφαλαίων γραμμάτων (A-Z) πιέστε 2 έως 5 φορές το
αντίστοιχο πλήκτρο. 
Για πληκτρολόγηση των πεζών γραμμάτων (a-z) πιέστε 6 έως 9 φορές το αντίστοιχο
πλήκτρο. 
Το χρονικό διάστημα ανάμεσα στα κτυπήματα των πλήκτρων μπορεί να ρυθμιστεί. Αν
ένα πλήκτρο δεν πατηθεί μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο, ο δείκτης πηδά στην
επόμενη θέση.
Πιέζοντας το πλήκτρο <2> (C1-C4) 2 έως 9 φορές, εισάγετε διάφορους ειδικούς
εθνικούς χαρακτήρες. Με αυτόν τον τρόπο είναι διαθέσιμοι χαρακτήρες, που δεν
ανήκουν στο τυπικό σύνολο των πλήκτρων γραμμάτων/αριθμών του τερματικού. 

Δεσμευμένοι 
χαρακτήρες

Οι χαρακτήρες ASCII 0-32 (δεκαεξαδικά 0-1F) και 127 είναι δεσμευμένοι για εσωτερικές
λειτουργίες του τερματικού και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ούτε σε
προγράμματα ούτε σε αρχεία στο τερματικό. Χρησιμεύουν ως χαρακτήρες ελέγχου.

Πλήκτρα με βέλη Με τη βοήθεια των πλήκτρων με βέλη μετακινείτε το δείκτη μέσα σε ένα μενού ή ένα
παράθυρο διαλόγου.

Ενσωματωμένα 
πλήκτρα 
λειτουργιών

Όλα τα πλήκτρα δεν είναι διαθέσιμα σε όλα τα τερματικά.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Στο πρόγραμμα HMI-Builder μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλους τους χαρακτήρες του
επιλεγμένου σετ χαρακτήρων με εξαίρεση τους δεσμευμένους χαρακτήρες στο στατικό
κείμενο. Για την πληκτρολόγηση του επιθυμητού χαρακτήρα, κρατήστε πιεσμένο το
συνδυασμό πλήκτρων <ALT>+<0> (μηδέν), στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή, και
κατόπιν πληκτρολογήστε τον κωδικό αριθμό του χαρακτήρα. Η επιλογή του
χρησιμοποιούμενου σετ χαρακτήρων γίνεται στο πρόγραμμα HMI-Builder. 

Πλήκτρο Περιγραφή

Πλήκτρο 
εισαγωγής 
(Enter)

Με αυτό το πλήκτρο επιβεβαιώνετε μια ρύθμιση και μεταβαίνετε στην επόμενη γραμμή 
ή στο επόμενο επίπεδο.

<PREV> Με αυτό το πλήκτρο επιστρέφετε στο προηγούμενο μπλοκ.

<NEXT> Με αυτό το πλήκτρο μεταβαίνετε στο επόμενο μπλοκ.

<ALARM> Με αυτό το πλήκτρο εμφανίζετε τη λίστα συναγερμών.

<ACK> Με αυτό το πλήκτρο επιβεβαιώνετε έναν συναγερμό από τη λίστα συναγερμών.

<HOME> Με αυτό το πλήκτρο μεταβαίνετε στη κατάσταση λειτουργίας στο μπλοκ 0.

<Ä> Με αυτό το πλήκτρο διαγράφετε χαρακτήρες αριστερά του δείκτη.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Όταν εμφανιστεί το κύριο μπλοκ (αριθμός μπλοκ 0), το πλήκτρο <PREV> δε λειτουργεί
πλέον, διότι φτάνοντας στο κύριο μπλοκ διαγράφεται η διαδρομή.
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5.4.2 Διακόπτες στα τερματικά χειρισμού DOP11B

Τα τερματικά της σειράς DOP11B έχουν στην πίσω πλευρά 4 διακόπτες επιλογής
τρόπων λειτουργίας (μικροδιακόπτες).

Η αντιστοίχηση των μικροδιακοπτών είναι ως εξής:
1 = ON, 0 = OFF
Για να καλέσετε τους διάφορους τρόπους λειτουργίας για τα DOP11B, η ηλεκτρική
τροφοδοσία προς το τερματικό θα πρέπει να διακοπεί.
Για αυτό το σκοπό, φέρτε το μικροδιακόπτη που είναι στο πλάι ή στην πίσω πλευρά του
τερματικού, στην κατάλληλη θέση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Στη συνέχεια,
συνδέστε πάλι την ηλεκτρική τροφοδοσία.

60855AXX

Θέση διακόπτη
1234

Λειτουργία

0000 Κατάσταση λειτουργίας (RUN, κανονική)

0010 Επαναφορά συστήματος (κατάσταση παράδοσης)

0100 Sysload (φόρτωμα συστήματος)

1000 Λειτουργία διάρθρωσης (SETUP)

1100 Χωρίς λειτουργία (RUN)

1110 Ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτοελέγχου

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 Μενού σέρβις

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού σέρβις, ρυθμίστε τους διακόπτες λειτουργίας
στο τερματικό χειρισμού στη θέση "1000".  Για πληροφορίες σχετικά με τους διακόπτες
λειτουργίας, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Διακόπτες στα τερματικά DOP11B" στη σελίδα 47.

Το μενού σέρβις περιέχει τις ακόλουθες επιλογές:

Network Settings Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Network
(δίκτυο).

Μενού Network Οι επιλογές του μενού Network ανταποκρίνονται στην επιλογή των πεδίων [Settings] /
[Network] στο πρόγραμμα HMI-Builder. Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες καταχωρήσεις:

Erase Project 
Memory

Με αυτήν την επιλογή διαγράφετε τη μνήμη έργου.

Load Project from 
Memory Card

Ένα άδειο τερματικό χειρισμού μπορεί να εκκινηθεί με ένα υπάρχον έργο σχεδίασης, το
οποίο χρησιμοποιείται σε ένα άλλο τερματικό. Για το σκοπό αυτό, το έργο πρέπει αρχικά
να αποθηκευτεί σε μια κάρτα μνήμης Compact-Flash ή σε ένα στικ μνήμης USB με τη
βοήθεια της λειτουργίας "Αποθήκευση έργου σε κάρτα μνήμης" (π.χ. μέσω ενός
πλήκτρου λειτουργίας).
Πριν από την ενεργοποίηση, τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στο άδειο τερματικό
χειρισμού. Τέλος, στο μενού σέρβις, επιλέξτε την εντολή "Load project from memory
card" και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Enter Transfer 
Mode

Επιτρέπει τη χειροκίνητη πρόσβαση στη λειτουργία μεταφοράς, η οποία απαιτείται για
τη λήψη έργων μέσω μόντεμ GSM. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο
"Μεταφορά μέσω μόντεμ GSM" στη σελίδα 194.

Enter Run Mode Επιτρέπει τη χειροκίνητη πρόσβαση στην κανονική λειτουργία. Περισσότερες
πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο "Μεταφορά μέσω μόντεμ GSM" στη σελίδα 194.

Update System 
Program from 
Memory Card

Συνδέστε μια κάρτα μνήμης Compact-Flash ή ένα στικ μνήμης USB με ένα νέο
πρόγραμμα συστήματος και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το πρόγραμμα συστήματος για
τα τερματικά χειρισμού μπορεί να ενημερωθεί επίσης μέσω ενός λογισμικού
διαμόρφωσης.

Calibrate Touch 
Screen

Για τη βαθμονόμηση της οθόνης αφής, ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Καταχώρηση μενού Περιγραφή στην ενότητα

TCP/IP Settings Επικοινωνία δικτύου μέσω ETHERNET (βλέπε σελίδα 263).

Accounts Λογαριασμοί δικτύου (βλέπε σελίδα 302).

Services Υπηρεσίες δικτύου (βλέπε σελίδα 271).
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5.4.4 Τρόποι λειτουργίας RUN και SETUP

Το τερματικό χειρισμού διαθέτει 2 τρόπους λειτουργίας.
• Λειτουργία διαμόρφωσης (SETUP): Σ' αυτήν τη λειτουργία διεξάγονται όλες οι

βασικές ρυθμίσεις, όπως π.χ. η επιλογή του ελεγκτή και της γλώσσας μενού.
• Κανονική λειτουργία (RUN): Σ' αυτήν τη λειτουργία εκτελείται η εφαρμογή.

Λειτουργία 
διαμόρφωσης 
(SETUP)

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται λειτουργίες, που δεν μπορούν να εκτελεστούν με το
πρόγραμμα HMI-Builder. 

Διαγραφή μνήμης
Το μενού [Setup] (εγκατάσταση) του τερματικού περιλαμβάνει τη λειτουργία [Erase
Memory] (διαγραφή μνήμης). Με τη βοήθειά της διαγράφετε τη μνήμη εφαρμογών του
τερματικού. Σε αυτές περιλαμβάνονται όλα τα μπλοκ καθώς και οι ορισμοί για
συναγερμούς, χρονοδιαύλους, πλήκτρα λειτουργιών και σήματα του συστήματος.

Κατάσταση 
λειτουργίας 
(RUN)

Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας εκτελείται η εφαρμογή. Κατά το πέρασμα στην
κανονική λειτουργία, στην οθόνη εμφανίζεται αυτόματα το μπλοκ 0.
Στο τερματικό, το ενσωματωμένο πληκτρολόγιο χρησιμεύει για σημάδεμα και αλλαγή
τιμών στην κανονική λειτουργία.
Αν μεταξύ τερματικού και ελεγκτή εκδηλωθεί ένα σφάλμα επικοινωνίας, στην οθόνη
εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος. Όταν η επικοινωνία αποκατασταθεί, το τερματικό
ξεκινά πάλι αυτόματα. Αν στο προκείμενο σφάλμα επικοινωνίας πληκτρολογήσατε ένα
συνδυασμό πλήκτρων I/O (εισόδου/εξόδου), αυτός αποθηκεύεται στην προσωρινή
μνήμη του τερματικού και μόλις η επικοινωνία αποκατασταθεί, διαβιβάζεται στον
ελεγκτή.
Για την ενεργοποίηση μιας λειτουργίας παρακολούθησης, το ρολόι του τερματικού
στέλνει συνεχώς δεδομένα σε έναν καταχωρητή του ελεγκτή. Με αυτή τη λειτουργία
παρακολούθησης, ο ελεγκτής μπορεί να διαπιστώσει αν εκδηλώθηκε κάποιο σφάλμα
επικοινωνίας. Ο ελεγκτής εξετάζει αν ενημερώθηκε ο καταχωρητής. Αν αυτό δεν έγινε,
στον ελεγκτή μπορεί να ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός ο οποίος παραπέμπει σε ένα
σφάλμα επικοινωνίας.
Ο τρόπος λειτουργίας των διαφόρων αντικειμένων και των ενεργειών στην κατάσταση
λειτουργίας εξηγείται σε συσχετισμό με την περιγραφή των εκάστοτε αντικειμένων και
των ενεργειών.

Παράμετροι Περιγραφή

Πλήκτρο 
εισαγωγής 
(Enter)

Η μνήμη διαγράφεται. Μετά το πέρας της διαγραφής εμφανίζεται 
αυτόματα το μενού διαμόρφωσης.

<PREV> Εμφανίζει το προηγούμενο επίπεδο, χωρίς να διαγράφει τη μνήμη.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Κατά τη διαγραφή της μνήμης, όλα τα δεδομένα που ήταν αποθηκευμένα στο τερματικό
χάνονται. Αυτό δεν ισχύει για την παράμετρο επιλογής της γλώσσας. Όλες οι άλλες
παράμετροι διαγράφονται ή επαναφέρονται στη βασική ρύθμιση.
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5.4.5 Σελίδα πληροφοριών

Στο τερματικό έχει προγραμματιστεί μια σελίδα πληροφοριών. Αυτήν την προβάλλετε
πιέζοντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα <Ä> και <PREV> στην κατάσταση λειτουργίας. Για
να καλέσετε τη σελίδα πληροφοριών, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ή αντίστοιχα
να διαμορφώσετε ένα πλήκτρο λειτουργίας ή αφής.
Στην αρχή της σελίδας πληροφοριών εμφανίζονται το τρέχον τερματικό, η έκδοση του
προγράμματος και η έκδοση του υλικολογισμικού.

Παράμετροι Περιγραφή

STARTS Εκκινήσεις του τερματικού

RUN Ώρες λειτουργίας του τερματικού

CFL Ώρες λειτουργίας που ήταν ενεργοποιημένος ο εσωτερικός φωτισμός

32°C MIN: 21 MAX: 38 
(παράδειγμα)

Τρέχουσα θερμοκρασία λειτουργίας, ελάχιστη και μέγιστη μετρηθείσα 
θερμοκρασία

DYNAMIC MEMORY Ελεύθερος χώρος μνήμης RAM (μνήμη εργασίας) σε Byte

FLASH MEM PROJ Ελεύθερη χώρος μνήμης Flash (μνήμη προγράμματος) σε Byte

FLASH MEM BACK Δεσμευμένο

FLASH CACHEHITS Ποσοστό αποκρίσεων μπλοκ / λανθάνουσας μνήμης αντιστοιχήσεων στο 
σύστημα αρχείων

FLASH ALLOCS Μέγιστο ποσοστό χρησιμοποιούμενων ή ενεργών αντιστοιχήσεων ανά μπλοκ 
στο σύστημα αρχείων

DRIVER 1 Τρέχον πρόγραμμα οδήγησης και τρέχουσα έκδοση προγράμματος

DIGITAL Ι/Ο Αριθμός ψηφιακών σημάτων που συσχετίζονται με τον ελεγκτή 1, που 
παρακολουθούνται συνεχώς (STATIC) ή αντίστοιχα ο αριθμός στο ενεργό μπλοκ 
(MONITOR).

ANALOG Ι/Ο Αριθμός αναλογικών σημάτων που συσχετίζονται με τον ελεγκτή 1, που 
παρακολουθούνται συνεχώς (STATIC) ή αντίστοιχα ο αριθμός στο ενεργό μπλοκ 
(MONITOR).

Ι/Ο POLL Χρόνος σε ms μεταξύ 2 αναγνώσεων του ίδιου σήματος στον ελεγκτή 1

PKTS Αριθμός σημάτων σε κάθε πακέτο, που διαβιβάζεται μεταξύ τερματικού και 
ελεγκτή 1.

TOUT1 Αριθμός διακοπών (Timeout) στην επικοινωνία με τον ελεγκτή 1

CSUM1 Αριθμός σφαλμάτων ελεγκτικού αθροίσματος στην επικοινωνία με τον ελεγκτή 1

BYER Αριθμός των σφαλμάτων Byte στην επικοινωνία

DRIVER 2 Τρέχον πρόγραμμα οδήγησης και τρέχουσα έκδοση του προγράμματος. 
Οι παράμετροι για το πρόγραμμα οδήγησης 2 (Driver 2) εμφανίζονται μόνο όταν 
ο ελεγκτής 2 έχει οριστεί στο πρόγραμμα.

DIGITAL Ι/Ο Αριθμός ψηφιακών σημάτων που συσχετίζονται με τον ελεγκτή 2, που 
παρακολουθούνται συνεχώς (STATIC) ή αντίστοιχα ο αριθμός στο ενεργό μπλοκ 
(MONITOR).

ANALOG Ι/Ο Αριθμός αναλογικών σημάτων που συσχετίζονται με τον ελεγκτή 2, που 
παρακολουθούνται συνεχώς (STATIC) ή αντίστοιχα ο αριθμός στο ενεργό μπλοκ 
(MONITOR).

Ι/Ο POLL Χρόνος σε ms μεταξύ 2 αναγνώσεων του ίδιου σήματος στον ελεγκτή 2.

PKTS Αριθμός σημάτων σε κάθε πακέτο, που διαβιβάζεται μεταξύ τερματικού και 
ελεγκτή 2.

TOUT2 Αριθμός διακοπών (Timeout) στην επικοινωνία με τον ελεγκτή 2

CSUM2 Αριθμός σφαλμάτων ελεγκτικού αθροίσματος στην επικοινωνία με τον ελεγκτή 2

1 / 2 / 3 Ενεργή θύρα για FRAME, OVERRUN και PARITY.
1=θύρα RS-422, 2=θύρα RS-232 και 3=θύρα RS-485.

FRAME Αριθμός σφαλμάτων πλαισίου στην εκάστοτε θύρα

OVERRUN Αριθμός σφαλμάτων επικάλυψης στην εκάστοτε θύρα

PARITY Αριθμός σφαλμάτων ισοτιμίας στην εκάστοτε θύρα
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5.4.6 Λειτουργία μοχλού χειρισμού

Ισχύει μόνο για DOP11B-20 και DOP11B-40.
Αυτή η λειτουργία καθιστά δυνατή τη χρήση των πλήκτρων βέλους ως πλήκτρα
λειτουργιών. Στη γραμμή εντολών κάτω από το παράθυρο [system signals] εισάγετε την
εντολή "AK" και μία διεύθυνση. Παράδειγμα: "AKH1" (εντολή AK και θέση μνήμης H1).

Η θέση μνήμης H1 λειτουργεί σαν σήμα ενεργοποίησης και οι επόμενες 4 θέσεις μνήμης
κατέχουν λειτουργίες ανάλογα με το ακόλουθο μπλοκ ελέγχου:

Αν, ενώ υπάρχει ένα σήμα ενεργοποίησης, πιέσετε ένα πλήκτρο βέλους, ενεργοποιείται
η θέση μνήμης που αντιστοιχεί στο πιεσμένο πλήκτρο. Όταν εκπέμπεται το σήμα
ενεργοποίησης, τα πλήκτρα βέλους δεν εκτελούν πλέον τις κανονικές τους λειτουργίες.

11486AEN
Εικόνα 16: Σήματα συστήματος

Θέση μνήμης Περιγραφή

Hn0 Ενεργό = Λειτουργία μοχλού χειρισμού. Ανενεργό = 
Κανονική λειτουργία.

Hn1 Βέλος αριστερά

Hn2 Βέλος κάτω

Hn3 Βέλος πάνω

Hn4 Βέλος δεξιά
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Παράδειγμα Για την εναλλαγή ανάμεσα σε λειτουργία μοχλού χειρισμού και σε κανονική λειτουργία,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω παράδειγμα.

Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:
• Χρησιμοποιήστε τον (σειριακό) οδηγό SEW-MOVILINK.
• Εισάγετε το κείμενο "AKH1" στο [system signals] / [commands].
• Δημιουργήστε ένα μπλοκ κειμένου.
• Πληκτρολογήστε το στατικό κείμενο "JOYSTICK".
• Δημιουργήστε ένα αντικείμενο με τις παρακάτω ρυθμίσεις:
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• Δημιουργήστε ακόμη 4 αντικείμενα για να παρακολουθήσετε το περιεχόμενο των
στοιχείων μνήμης H2, H3, H4 και H5.

Εμφανιζόμενη εικόνα του μπλοκ κειμένου σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του
παραδείγματος:
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6 Λειτουργία και σέρβις
6.1 Μεταφορά έργου με υπολογιστή και HMI-Builder

Για την έναρξη της λειτουργίας των τερματικών με έναν υπολογιστή χρειάζεστε το
λογισμικό HMI-Builder.

1. Εκκινήστε το πρόγραμμα HMI-Builder.
2. Στο πεδίο επιλογής [Settings] / [Menu language], επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.

11487AEN

11244AEN
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3. Με τη λειτουργία [File] / [Open] ανοίξτε το αρχείο έργου, που θέλετε να τρέξει στο
τερματικό.

4. Στο πεδίο επιλογής [Transfer] / [Communication Properties], επιλέξτε τη σύνδεση
σειριακής επικοινωνίας [Use serial transfer] και ρυθμίστε τις απαραίτητες
παραμέτρους:

11488AEN

11489AEN
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Σειριακή μεταφορά κατά τη χρήση του καλωδίου προγραμματισμού PCS11B.
Ρυθμίστε τα παρακάτω δεδομένα:
• Θύρα επικοινωνίας του Η/Υ (π.χ. Com1)
• Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων (προεπιλεγμένη τιμή 152000)
• Χρόνος υπέρβασης (ελεύθερης επιλογής, προεπιλεγμένη τιμή 10000 ms)
• Αριθμός προσπαθειών σε περίπτωση βλάβης στην επικοινωνία (προεπιλεγμένη

τιμή 3)

5. Τώρα, μέσω του πεδίου επιλογής [Transfer] / [Project], μπορείτε να μεταφέρετε το
έργο στο τερματικό.
Οι παρακάτω λειτουργίες είναι πάντα ενεργοποιημένες και πρέπει να παραμένουν
σε αυτήν τη ρύθμιση:
• Δοκιμή του έργου κατά την αποστολή
• Αποστολή πλήρους έργου
• Αυτόματη εναλλαγή τερματικού RUN/TRANSFER
• Έλεγχος της έκδοσης τερματικού

11490AEN
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Η λήψη των δεδομένων γίνεται μόλις πιέσετε το πλήκτρο [Send].

Κατόπιν εκτελούνται διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:
• Εναλλαγή του τερματικού στη λειτουργία μεταφοράς (TRANSFER)
• Μεταφορά του προγράμματος οδήγησης επικοινωνίας για μετατροπέα και PLC
• Μεταφορά των δεδομένων του έργου
• Αλλαγή του τερματικού στη λειτουργία RUN

Στην οθόνη του τερματικού χειρισμού προβάλλονται τα διάφορα βήματα κατά τη
διάρκεια της μεταφοράς.
Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς, μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου
μέσω του πλήκτρου [Exit] και να τερματίσετε το πρόγραμμα HMI-Builder.

11247AEN
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6.2 Ένδειξη λειτουργίας κατά την έναρξη της συσκευής

11592AXX

[1] Έκδοση του υλικολογισμικού του τερματικού

[2] Κατάσταση της διαδικασίας αρχικής φόρτωσης (Boot), π.χ.:
Initializing hardware (ενεργοποίηση υλικού εξοπλισμού)
Loading comm. drivers (φόρτωση οδηγών επικοινωνίας)
Init Alarms (ενεργ. συναγερμών)
IP Address: 192.168.1.1

[3] Φορτωμένο πρόγραμμα οδήγησης επικοινωνίας στον ελεγκτή 1
π.χ.:
SEW_MOVILINK_(serial)
SEW_SMLP_(TCP/IP)
DEMO
...

[4] Φορτωμένο πρόγραμμα οδήγησης επικοινωνίας στον ελεγκτή 2
π.χ.:
SEW_MOVILINK_(serial)
SEW_SMLP_(TCP/IP)
DEMO
...

[5] Κατάσταση επικοινωνίας του ελεγκτή 1
π.χ.:
NO CONNECTION
MOVIPLC
MOVITRAC B
MOVIDRIVE B
...

[6] Κατάσταση επικοινωνίας του ελεγκτή 2
π.χ.:
NO CONNECTION
MOVIPLC
MOVITRAC B
MOVIDRIVE B
...

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
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6.3 Μηνύματα σφαλμάτων
Σφάλματα που εκδηλώνονται στη λειτουργία RUN, εμφανίζονται στην επάνω αριστερή
γωνία της οθόνης σαν μηνύματα σφαλμάτων.
Χωρίζονται σε 2 ομάδες:
• Σφάλματα αρχικής εκκίνησης (Boot) (δε βρέθηκε μετατροπέας συχνότητας)
• Σφάλματα λειτουργίας - Comm Errors (κατάλογος σφαλμάτων)

6.3.1 Σφάλματα αρχικής εκκίνησης (Boot) (δε βρέθηκε μετατροπέας συχνότητας)

Σφάλμα αρχικής εκκίνησης "1: Comm Error 254" σημαίνει: αδύνατη η επικοινωνία προς
τους συνδεδεμένους μετατροπείς. 

53590AXX

[1] Ελεγκτής, στον οποίο εκδηλώνεται το σφάλμα επικοινωνίας
π.χ. 1 ή 2

[2] Τύπος σφάλματος
π.χ. σφάλμα λειτουργίας - Comm Error

[3] Με διεύθυνση:
π.χ.
01 - 99
254 (= Point to Point!) (σημείο με σημείο)

1: Comm Error 254[1]

[2]

[3]
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6.3.2 Σφάλματα λειτουργίας - Comm Errors (κατάλογος σφαλμάτων)

Μήνυμα από το 
τερματικό

Κωδικός 
σφάλματος

Περιγραφή

no error 00 00 Κανένα σφάλμα

invalid parameter 00 10 Μη επιτρεπτός δείκτης παραμέτρων

fct. not implement 00 11 Η λειτουργία / παράμετρος δεν είναι διαθέσιμη.
• Η παράμετρος που αναφέρει το τερματικό, δεν είναι γνωστή στον ελεγκτή. Εξετάστε τη 

σωστή επιλογή του προγράμματος οδήγησης MOVILINK®. Οι μεμονωμένες παράμετροι των 
ελεγκτών MOVITRAC® 07, MOVIDRIVE® A και MOVIDRIVE® B διαφέρουν μεταξύ τους 
ελάχιστα.

• Μια άλλη αιτία για αυτό το σφάλμα εντοπίζεται πιθανόν στο υλικολογισμικό του ελεγκτή. 
Οι καινούργιες παράμετροι δεν είναι εν μέρει γνωστές στο υλικολογισμικό συσκευών 
προγενέστερων εκδόσεων.

read only access 00 12 Επιτρέπεται μόνο η πρόσβαση ανάγνωσης
• Στην αναφερόμενη παράμετρο δεν επιτρέπεται να γίνει πρόσβαση εγγραφής. Παρακαλούμε 

απενεργοποιήστε τη λειτουργία [Activate input] στο έργο του τερματικού.

param. lock active 00 13 Η φραγή παραμέτρων είναι ενεργή.
• Στο σχετικό ελεγκτή είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία [Parameter lock] μέσω της 

παραμέτρου P803. Μέσω της αντίστοιχης συσκευής χειροκίνητου χειρισμού του ελεγκτή ή 
μέσω του λογισμικού MOVITOOLS® του υπολογιστή, ρυθμίστε την παράμετρο P803 σε 
"OFF" ώστε να απενεργοποιήσετε τη φραγή παραμέτρων.

fact. set active 00 14 Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι ενεργή.
• Ο ελεγκτής εκτελεί αυτήν τη στιγμή μια εργοστασιακή ρύθμιση. Για το λόγο αυτό, η 

δυνατότητα αλλαγής των παραμέτρων δεν είναι εφικτή για μερικά δευτερόλεπτα. Μετά την 
ολοκλήρωση της εργοστασιακής ρύθμισης, η επικοινωνία ενεργοποιείται πάλι αυτόματα.

value too large 00 15 Υπερβολικά μεγάλη τιμή παραμέτρου
• Το τερματικό προσπαθεί να εγγράψει μια τιμή σε μια παράμετρο, η οποία βρίσκεται εκτός της 

περιοχής τιμών. Στο έργο του τερματικού, στην περιοχή [Access], προσαρμόστε την ελάχιστη 
και τη μέγιστη τιμή καταχώρησης. Τις αντίστοιχες οριακές τιμές θα τις βρείτε στον κατάλογο 
παραμέτρων του ελεγκτή.

value too small 00 16 Υπερβολικά μικρή τιμή παραμέτρου
• Το τερματικό προσπαθεί να εγγράψει μια τιμή σε μια παράμετρο, η οποία κυμαίνεται εκτός 

της περιοχής τιμών. Στο έργο του τερματικού, στην περιοχή [Access], προσαρμόστε την 
ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή καταχώρησης. Τις αντίστοιχες οριακές τιμές θα τις βρείτε στον 
κατάλογο παραμέτρων του ελεγκτή.

option missing 00 17 Για αυτήν τη λειτουργία ή την παράμετρο λείπει η απαραίτητη πρόσθετη κάρτα.

system error 00 18 Σφάλμα στο λογισμικό συστήματος του ελεγκτή
• Ειδοποιήστε το τμήμα σέρβις της SEW.

no RS485 access 00 19 Πρόσβαση στην παράμετρο μόνο μέσω της διεπαφής διαδικασίας RS-485 στο X13

no RS485 access 00 1A Πρόσβαση στην παράμετρο μόνο μέσω της διεπαφής διάγνωσης RS-485

access protected 00 1B Η παράμετρος είναι προστατευμένη από πρόσβαση
• Σε αυτή την παράμετρο δεν μπορεί να γίνει προσπέλαση ούτε για ανάγνωση ούτε για 

εγγραφή, συνεπώς δεν είναι κατάλληλη για χρήση στο τερματικό.

inhibit required 00 1C Απαραίτητη η φραγή ρυθμιστή
• Η ενεργοποιημένη παράμετρος μπορεί να τροποποιηθεί μόνο όταν ο ελεγκτής είναι σε 

φραγή. Ενεργοποιήστε την κατάσταση της φραγής ρυθμιστή αφαιρώντας τον ακροδέκτη 
X13.0 ή μέσω Fieldbus (λέξη ελέγχου 1/2 βασικό μπλοκ = 01hex).

incorrect value 00 1D Μη επιτρεπτή τιμή
• Μερικές παράμετροι μπορούν να προγραμματιστούν μόνο με συγκεκριμένες τιμές. 

Τις αντίστοιχες οριακές τιμές θα τις βρείτε στον κατάλογο παραμέτρων του ελεγκτή.

fact set activated 00 1E Η εργοστασιακή ρύθμιση ενεργοποιήθηκε.

not saved in EEPRO 00 1F Η παράμετρος δεν αποθηκεύτηκε στη μνήμη EEPROM.
• Δεν έγινε ασφαλής αποθήκευση στη μνήμη.

inhibit required 00 20 Η παράμετρος δεν μπορεί να αλλαχθεί με ελεύθερη την τελική βαθμίδα. 
• Η αναφερόμενη παράμετρος μπορεί να τροποποιηθεί μόνο όταν ο μετατροπέας συχνότητας 

είναι σε φραγή. Ενεργοποιήστε την κατάσταση της φραγής ρυθμιστή αφαιρώντας τον 
ακροδέκτη X13.0 ή μέσω Fieldbus (λέξη ελέγχου 1/2 βασικό μπλοκ = 01hex).
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6.4 Τμήμα σέρβις ηλεκτρονικών της SEW
6.4.1 Αποστολή για επισκευή

Εάν ένα σφάλμα δεν μπορεί να αποκατασταθεί, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο τμήμα
σέρβις ηλεκτρονικών της SEW.
Κατά την επικοινωνία με το τμήμα σέρβις της SEW θα πρέπει να αναφέρετε πάντοτε την
ονομασία τύπου της συσκευής ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε
αποτελεσματικά.

Αν αποστείλετε τη συσκευή για επισκευή, θα πρέπει να αναφέρετε τα παρακάτω:
• Αριθμός σειράς (Æ πινακίδα τύπου)
• Ονομασία τύπου
• Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής
• Είδος της βλάβης
• Επικρατούσες συνθήκες
• Δικές σας εκτιμήσεις αιτίας βλάβης
• Τα προηγηθέντα ασυνήθιστα συμβάντα κ.λ.π.
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7 Προγραμματισμός
7.1 Δημιουργία έργου
7.1.1 Βασικές αρχικές

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι βασικές αρχές της δομής και του χειρισμού του
τερματικού. Επιπλέον, το κεφάλαιο περιέχει γενικούς κανόνες και παραμέτρους
αντικειμένων, καθώς και κοινές λειτουργίες που ισχύουν γενικά για το τερματικό.

Διαδικασία κατά τον προγραμματισμό ενός έργου

Με τη δυνατότητα δημιουργίας μιας εφαρμογής του τερματικού μέσω γραφικών, ο
χειριστής έχει στη διάθεσή του ένα ισχυρό και εύχρηστο εργαλείο παρακολούθησης. Για
το λόγο αυτό είναι σημαντικό να γίνει ένας προσεκτικός ιεραρχημένος σχεδιασμός της
εγκατάστασης και όλων των αναγκαίων λειτουργιών. Ξεκινήστε με το υπερκείμενο
επίπεδο, πριν συνεχίσετε με τις λεπτομέρειες. Κατά τον προγραμματισμό ενός έργου
στηριχτείτε στις λειτουργίες που περιλαμβάνει η εγκατάσταση. Ανάλογα με την
πολυπλοκότητα τους, κάθε λειτουργία αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα μπλοκ. Ένα
έργο μπορεί να περιλαμβάνει τόσο μπλοκ γραφικών όσο και μπλοκ κειμένου. Κάθε
μπλοκ από την πλευρά του μπορεί να δεχθεί στατικά ή δυναμικά αντικείμενα. Υπό την
έννοια μιας δομημένης εφαρμογής, τα μπλοκ θα πρέπει να ταξινομηθούν σε κατηγορίες,
οι οποίες επιτρέπουν στο χειριστή τη δυνατότητα αποτελεσματικής λειτουργίας. Μια
εφαρμογή μπορεί επίσης να σχεδιαστεί ως σύστημα ελέγχου αλληλουχιών.

Πριν από την έναρξη λειτουργίας μπορεί να γίνει ολική ή μερική δοκιμή της εφαρμογής.
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Εικόνα 17: Δομή μπλοκ
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Αποτελεσματική 
επικοινωνία

Για να εξασφαλιστεί η γρήγορη και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ τερματικού και
ελεγκτή, θα πρέπει να μελετήσετε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τη μετάδοση
σημάτων και την βελτιστοποίησή τους.

Σήματα που επηρεάζουν τη διάρκεια της επικοινωνίας
Τα σήματα για τα στοιχεία (αντικείμενα) στο τρέχον μπλοκ διαβάζονται συνεχώς. Σε
αυτά συγκαταλέγονται και δυναμικά σήματα αντικειμένων. Τα σήματα για αντικείμενα σε
άλλα μπλοκ δεν διαβάζονται. Συνεπώς, ο αριθμός των μπλοκ δεν επηρεάζει τη διάρκεια
της επικοινωνίας.

Εκτός από τα σήματα για τα αντικείμενα στο τρέχον μπλοκ, το τερματικό λαμβάνει
συνεχώς τα παρακάτω σήματα από τον ελεγκτή:
• Σήματα ενδείξεων (κεφαλή μπλοκ)
• Σήματα εκτύπωσης μπλοκ (κεφαλή μπλοκ)
• Καταχωρητής φωτοδιόδων
• Σήματα συναγερμού
• Εξωτερικά σήματα επιβεβαίωσης για συναγερμούς και ομάδες συναγερμών
• Σήμα εισόδου στο σύστημα (κωδικός πρόσβασης)
• Σήμα εξόδου από το σύστημα (κωδικός πρόσβασης)
• Καταχωρητής καμπύλης μελλοντικών τάσεων
• Καταχωρητής για αντικείμενα γραμμών όταν χρησιμοποιούνται δείκτες ελάχιστου /

μέγιστου
• Νέος καταχωρητής ενδείξεων
• Καταχωρητής βομβητή
• Σήμα εσωτερικού φωτισμού
• Μπλοκ ελέγχου δείκτη
• Μπλοκ ελέγχου συνταγών
• Καταχωρητής ευρετηρίου βιβλιοθήκης
• Καταχωρητής ευρετηρίου
• Καταχωρητής για ρολόι PLC, όταν αυτό χρησιμοποιείται στο τερματικό
• Σήμα κατά τη διαγραφή καταλόγων (ρυθμίσεις συναγερμών)
• Καταχωρητής ελέγχου λειτουργίας άνευ πρωτοκόλλου
• Σήμα μη ύπαρξης πρωτοκόλλου

Σήματα που δεν επηρεάζουν τη διάρκεια της επικοινωνίας
Τα παρακάτω σήματα δεν επηρεάζουν τη διάρκεια της επικοινωνίας:
• Σήματα για πλήκτρα λειτουργιών
• Δίαυλοι χρόνου
• Αντικείμενα σε κείμενα συναγερμού
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Βελτιστοποίηση της επικοινωνίας
Συγκέντρωση των σημάτων ελεγκτή
Τα σήματα από τον ελεγκτή (βλέπε κατάλογο στη σελίδα 63) διαβάζονται γρηγορότερα,
όταν συνοψίζονται σε μια ομάδα, για παράδειγμα: Αν ορίσθηκαν 100 σήματα, τότε με
μια ομαδοποίηση (π.χ. H0-H99) επιτυγχάνετε τη μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης. Όταν
πραγματοποιείται κατανεμημένη μεταφορά σημάτων (π.χ. P104, H17, H45 κλπ.),
η ενημέρωση γίνεται με πιο αργό ρυθμό.

Αποτελεσματική αλλαγή μπλοκ
Η ιδανική αλλαγή μπλοκ επιτυγχάνεται μέσω της δυνατότητας υπερπήδησης των μπλοκ
των πλήκτρων λειτουργίας ή μέσω αντικειμένων άλματος. Το σήμα ένδειξης στην
κεφαλή του μπλοκ επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο όταν ο ελεγκτής θέλει να
επιβάλει την κλήση ενός άλλου μπλοκ. Όταν ο ελεγκτής πρέπει να αλλάξει την ένδειξη,
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ο καταχωρητής νέων ενδείξεων. Αυτό επηρεάζει την
επικοινωνία λιγότερο από ένα μεγάλο σύνολο σημάτων ένδειξης.

Πακέτα σημάτων
Όταν πρέπει να διαβιβαστούν σήματα μεταξύ τερματικού και ελεγκτή, αυτό δε γίνεται για
όλα τα δεδομένα ταυτόχρονα. Οι πληροφορίες χωρίζονται σε πακέτα, που το καθένα
περιέχει πολλά σήματα. Ο αριθμός των σημάτων σε κάθε πακέτο εξαρτάται από το
χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα οδήγησης. 
Για να γίνει η επικοινωνία όσο πιο γρήγορα γίνεται, χρειάζεται ελαχιστοποίηση του
αριθμού των πακέτων. Συγκεκριμένα τα ομαδοποιημένα σήματα χρειάζονται ένα
ελάχιστο αριθμό πακέτων. Ένας τέτοιος προγραμματισμός όμως δεν είναι εφικτός σε
κάθε περίπτωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις εμφανίζονται ενδιάμεσα διαστήματα μεταξύ
2 σημάτων. Ένα ενδιάμεσο διάστημα αντιπροσωπεύει τη μέγιστη απόσταση μεταξύ
2 σημάτων που ανήκουν στο ίδιο πακέτο. Το μέγεθος του ενδιάμεσου διαστήματος
εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα οδήγησης.

Επιφάνεια χρήστη
Χρησιμοποιήστε μπλοκ γραφικών για την επιφάνεια χρήστη.
Τα μπλοκ κειμένου προορίζονται κυρίως για εκτυπώσεις αναφορών. Αυτά είναι πιο
αργά από τα μπλοκ γραφικών και χρειάζονται περισσότερο χώρο στη μνήμη.

Για μία προσαρμοσμένη επιφάνεια χρήστη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τρισδιάστατα
εφέ.
Συνδυάζοντας αντικείμενα με πλαίσια και με τρισδιάστατα ορθογώνια μπορείτε να
υλοποιήσετε μια οπτικά βελτιωμένη διαμόρφωση. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται μία
προσομοίωση ύπαρξης φωτός από αριστερά. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται
σκιές στην κάτω και στη δεξιά πλευρά ανυψωμένων αντικειμένων, καθώς και στην
επάνω και αριστερή πλευρά χαμηλών αντικειμένων.
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Δομή των μενού Το τερματικό διαθέτει 2 τρόπους λειτουργίας: Λειτουργία διαμόρφωσης και κανονική
λειτουργία. Σε κάθε λειτουργία διατίθεται ένας διαφορετικός αριθμός επιπέδων, ανάλογα
με την ενέργεια που θέλετε να διεξάγετε. Κάθε επίπεδο αποτελείται από ένα μενού, στο
οποίο μπορείτε να επιλέγετε διάφορες δυνατότητες και παραμέτρους πλοήγησης μεταξύ
των διαφόρων επιπέδων (μενού).

Μια εφαρμογή αποτελείται από μπλοκ, μπλοκ γραφικών και/ή μπλοκ κειμένων (κυρίως
για εκτύπωση αναφορών). Στα μπλοκ προβάλλονται και τροποποιούνται οι τιμές του
ελεγκτή. Σε κάθε μπλοκ εκχωρείται ένας αριθμός μεταξύ του 0 και του 989 από τον
προγραμματιστή. Τα μπλοκ 990-999 είναι δεσμευμένα για συγκεκριμένους σκοπούς. Τα
λεγόμενα μπλοκ συστήματος αποτελούν τα μπλοκ που σας αφορούν. Το τερματικό
λειτουργεί με "αντικειμενοστραφή" τρόπο. Συνεπώς ένα μπλοκ μπορεί να περιλαμβάνει
όλα τα σήματα ελέγχου και παρακολούθησης που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο
"αντικείμενο" (π.χ. μια αντλία).

53376AEL
Εικόνα 18: Λειτουργία διαμόρφωσης και κανονική λειτουργία
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Μπλοκ Για κάθε μπλοκ ορίζεται μια κεφαλή μπλοκ. Σε αυτήν αναγράφονται ο αριθμός, ο τύπος,
η λέξη κατάστασης του μπλοκ και λοιπά. Οι παρακάτω λειτουργίες μπορούν επίσης να
κληθούν ως μπλοκ:
• Συναγερμός
• Δίαυλοι χρόνου
• Παρακολούθηση συστήματος
• E-Mail
• Ρυθμίσεις αντίθεσης

Αυτά ονομάζονται μπλοκ συστήματος. Μπορούν να οριστούν έως και 990 μπλοκ.

Μορφές σημάτων Οι παρακάτω μορφές σημάτων είναι διαθέσιμες στο παράθυρο διαλόγου για κάθε
αντικείμενο, εφόσον βέβαια το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης υποστηρίζει αυτές τις
μορφές.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Ο τύπος ενός καθορισμένου μπλοκ δεν μπορεί να αλλαχθεί.

Τύπος μορφής Περιοχή
16-Bit με πρόσημο –32768 ... +32767
16-Bit χωρίς 
πρόσημο

0 ... +65535

32-Bit με πρόσημο –2147483648 ... +2147483647
32-Bit χωρίς 
πρόσημο

0 ... +4294967295

Αριθμός κινητής 
υποδιαστολής με 
εκθέτη, 32-Bit

±3,4E38 Οι αριθμοί πάνω από το 1000000 εμφανίζονται με εκθέτη (όχι με 
πρόγραμμα οδήγησης MOVILINK®).

Αριθμός κινητής 
υποδιαστολής χωρίς 
εκθέτη, 32-Bit

Οι θέσεις παραμέτρων (μαζί με υποδιαστολή και άλλους χαρακτήρες), καθώς και τα 
δεκαδικά ψηφία δηλώνουν τη διαθέσιμη περιοχή (Area). Έτσι προκύπτουν π.χ. 8 
θέσεις και 3 δεκαδικά ψηφία ±999.999 (όχι με πρόγραμμα οδήγησης MOVILINK®).

Αριθμός κινητής 
υποδιαστολής BCD

0 ... 9999.9999 (όχι με πρόγραμμα οδήγησης MOVILINK®)

BCD 16-Bit 0 ... 9999 (όχι με πρόγραμμα οδήγησης MOVILINK®)
BCD 32-Bit 0 ... 99999999 (όχι με πρόγραμμα οδήγησης MOVILINK®)
HEX 16-Bit 0 ... FFFF
HEX 32-Bit 0 ... FFFF FFFF
Δευτερόλεπτα 16-Bit Αναλογικό αριθμητικό αντικείμενο, το οποίο μπορεί να προβληθεί σε μορφή ώρας. 

Σύνταξη: <ώρες:λεπτά:δευτερόλεπτα> (όχι με το πρόγραμμα οδήγησης 
MOVILINK®). 

Δευτερόλεπτα 32-Bit Αναλογικό αριθμητικό αντικείμενο, το οποίο μπορεί να προβληθεί σε μορφή ώρας. 
Σύνταξη: <ώρες:λεπτά:δευτερόλεπτα> (όχι με το πρόγραμμα οδήγησης 
MOVILINK®). 

Ακολουθία 
χαρακτήρων

Ακολουθία χαρακτήρων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία [Δυναμική 
για αντικείμενα γραφικών] στους τύπους DOP11B-20 έως DOP11B-50. 
Παράδειγμα: 
Στα αντικείμενα Στατικό σύμβολο, Ψηφιακό σύμβολο και Πολλαπλό σύμβολο, η 
δυναμική ιδιότητα Σύμβολο μπορεί να συσχετιστεί με έναν καταχωρητή, στον 
οποίο έχει εκχωρηθεί η μορφή Ακολουθία χαρακτήρων.

Array 16-bit Μορφή πίνακα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα συμβάν σε μια δυναμική 
λειτουργία σε αντικείμενα γραφικών στους τύπους DOP11B-20 έως DOP11B-50. 
Παράδειγμα: 
Σε μια ομάδα καταχωρητών πρέπει να εκχωρηθούν διαφορετικές τιμές, όταν η τιμή 
καταχώρησης αντιστοιχεί στο 99. Κατά συνέπεια, η πρώτη τιμή στο πεδίο τιμών 
καταχωρείται στον καταχωρητή D21 στο πεδίο σήματος. Όταν το πεδίο τιμής έχει 
τη μορφή <1,2,3,4>, η τιμή 2 καταχωρείται στον επόμενο καταχωρητή (D22) κ.ο.κ.
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7.1.2 Εγκατάσταση HMI-Builder

Λογισμικό 
προγραμμα-
τισμού

Με το λογισμικό προγραμματισμού HMI-Builder μπορείτε να δημιουργήσετε έργα για τα
τερματικά της σειράς DOP11B. Οι λειτουργίες στο πρόγραμμα HMI-Builder εξαρτώνται
από το επιλεγμένο τερματικό.
Ως συσκευή εισαγωγής δεδομένων για το λογισμικό προγραμματισμού συνιστάται ένα
ποντίκι. Τους συνδυασμούς των πλήκτρων θα τους βρείτε στο εγχειρίδιο χρήστη για τα
Windows.
Με το λογισμικό προγραμματισμού δημιουργείτε ένα έργο με μπλοκ γραφικών και
μπλοκ κειμένων. Στη συνέχεια, το έργο διαβιβάζεται στο τερματικό.
Για όλες τις λειτουργίες υπάρχει μια ενσωματωμένη (online) βοήθεια: Πιέζοντας το
πλήκτρο <F1> καλείτε τη βοήθεια για την αντίστοιχη λειτουργία. Πιέζοντας το πλήκτρο
βοηθείας στη γραμμή συμβόλων και κατόπιν κάνοντας κλικ σε μια λειτουργία,
εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη λειτουργία.

Προϋποθέσεις 
συστήματος

Το λογισμικό διαμόρφωσης τρέχει σε υπολογιστή με τουλάχιστον 100 MB ελεύθερο
χώρο μνήμης και λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 2000 / XP Professional. Το
λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έγχρωμη ή μονόχρωμη οθόνη. Στον
υπολογιστή θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί ο Microsoft Internet Explorer στην έκδοση
5.0 ή νεότερη.

Εγκατάσταση του 
HMI-Builder

Το λογισμικό προγραμματισμού παραδίδεται σε έναν δίσκο CD. Μετά την τοποθέτηση
του δίσκου CD μέσα στη μονάδα CD-ROM, η εγκατάσταση αρχίζει αυτόματα. Αν όχι,
επιλέξτε Εκτέλεση [RUN] στο μενού έναρξης [Start menu] και δώστε την εντολή
D:/setup.exe (όπου D: είναι το γράμμα που αντιστοιχεί στη μονάδα CD-ROM). Για την
εγκατάσταση του λογισμικού προγραμματισμού κάντε κλικ στο όνομα και ακολουθήστε
τις οδηγίες.
Κατά την εγκατάσταση δημιουργείται ένα εικονίδιο για το λογισμικό προγραμματισμού
στην ομάδα προγραμμάτων του λογισμικού προγραμματισμού. Για να εκτελέσετε το
λογισμικό προγραμματισμού, κάντε κλικ στο [Start] και επιλέξτε [Programs] / [Drive
Operator Panels DOP] / [HMI-Builder]. Το εγχειρίδιο μπορείτε να το ανοίξετε για
ανάγνωση κατευθείαν από το δίσκο CD κάνοντας κλικ στο [Manuals].
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Μενού Η γραμμή μενού περιέχει περισσότερα αναπτυσσόμενα μενού (dropdown).

Γραμμή 
κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης (status bar) βρίσκεται στο κάτω περιθώριο του παραθύρου του
προγράμματος HMI-Builder. Στο μενού [View] υπάρχει μια λειτουργία, με την οποία
μπορείτε να εμφανίζετε ή να αποκρύβετε τη γραμμή κατάστασης. 
Η αριστερή περιοχή της γραμμής κατάστασης περιέχει πληροφορίες για τη λειτουργία
που επισημαίνεται στο μενού. Για τις λειτουργίες στη γραμμή συμβόλων εμφανίζεται μια
σύντομη περιγραφή, όταν ο δείκτης βρίσκεται επάνω από ένα σύμβολο.
Η δεξιά περιοχή της γραμμής κατάστασης εμφανίζει ποιό από τα παρακάτω πλήκτρα
είναι ενεργοποιημένο:
OVR Εγγραφή πάνω στο παλαιό κείμενο (πλήκτρο εισαγωγής) (overwrite)
CAP Mόνο κεφαλαία (caps lock)
NUM  Mόνο αριθμοί (num lock)
Επίσης δίδονται οι συντεταγμένες (γραμμή και στήλη) στο πρόγραμμα διαχείρισης των
μπλοκ.

Μενού Περιγραφή

File Περιέχει λειτουργίες, οι οποίες επιδρούν σε ολόκληρο το έργο.

Edit Εδώ υπάρχουν, εκτός των άλλων, και οι εξής λειτουργίες: 
• Αποκοπή (Cut)
• Αντιγραφή (Copy)
• Επικόλληση (Paste)

View

Από εδώ μπορείτε να εμφανίσετε τα παρακάτω μενού:
• Διαχείριση μπλοκ (Block Manager)
• Διαχείριση συναγερμών
• Διαχείριση συμβόλων (Symbol manager)

Functions Σ' αυτό το μενού μπορείτε να διαμορφώσετε τα πλήκτρα λειτουργίας, τις LED, τους 
κωδικούς πρόσβασης και τις μακροεντολές. Εδώ μπορείτε ακόμη να εισάγετε τα 
κείμενα συναγερμών και να καθορίσετε ομάδες συναγερμών.

Setup Εδώ πραγματοποιείτε τη βασική διαμόρφωση του τερματικού.

Object Διατίθεται μόνο στα προγράμματα διαχείρισης και περιέχει όλα τα αντικείμενα. 
Τα αντικείμενα βρίσκονται και στη μπάρα εργαλείων (Toolbox).

Layout Διατίθεται μόνο στο πρόγραμμα διαχείρισης των μπλοκ γραφικών και περιλαμβάνει 
λειτουργίες για την τοποθέτηση των αντικειμένων στα μπλοκ γραφικών.

Block Manager Ρυθμίσεις για την απεικόνιση του προγράμματος διαχείρισης μπλοκ.

Transfer Με τη βοήθεια των λειτουργιών σε αυτό το μενού μπορούν να διαβιβαστούν έργα 
μεταξύ του λογισμικού προγραμματισμού και του τερματικού.

Window Περιέχει γενικές λειτουργίες για τα παράθυρα (Windows). Επίσης καθορίζονται 
ρυθμίσεις πλέγματος και διαδρομές αναζήτησης προς άλλα εξωτερικά προγράμματα 
(π.χ. Paintbrush).

Help Περιέχει τις βοηθητικές λειτουργίες για το πρόγραμμα.

53108AXX
Εικόνα 19: Γραμμή κατάστασης
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7.2 Επικοινωνία με το MOVIDRIVE® και MOVITRAC®

Σ' αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται η επικοινωνία μεταξύ του τερματικού και των
μετατροπέων MOVIDRIVE® και MOVITRAC®.
Ταυτόχρονα, περιγράφεται ο τρόπος διευθυνσιοδότησης και ανάγνωσης των
παραμέτρων και των μεταβλητών. Επιπλέον, περιγράφονται συνδυασμοί και διατάξεις
σύνδεσης πολλών μετατροπέων μέσω της διεπαφής RS-485.

7.2.1 Σειριακή σύνδεση μεταξύ τερματικού και μετατροπέα

Συνδέστε το μετατροπέα με το τερματικό όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.
Για τη σύνδεση μεταξύ υπολογιστή και τερματικού χρησιμοποιήστε το καλώδιο
PCS11B. Με αυτό τον τρόπο θα προγραμματίσετε το τερματικό.

Καλώδιο 
προγραμμα-
τισμού PCS11B

Καλώδιο σύνδεσης τερματικού και υπολογιστή για τον προγραμματισμό του τερματικού.
Σταθερό μήκος 3 m.

60060AXX
Εικόνα 20: Καλώδιο προγραμματισμού PCS11B

PCS11B

RS-232 RS-232  

DOP11B 
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7.2.2 Ρυθμίσεις επικοινωνίας στο HMI-Builder

Εγκατάσταση της επικοινωνίας μεταξύ τερματικού και μετατροπέα

Οι ρυθμίσεις επικοινωνίας μεταξύ του τερματικού και του μετατροπέα
πραγματοποιούνται στο HMI-Builder στο μενού [Setup] / [Peripherals].

Για την αλλαγή της θύρας επικοινωνίας, μαρκάρετε τις επιλογές [Controller 1]
(ή [Controller 2]), κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σύρετε τον
ελεγκτή στην άλλη θύρα επικοινωνίας.
Για την εισαγωγή των παραμέτρων επικοινωνίας πιέστε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού.

12077AEN
Εικόνα 21: Ρυθμίσεις για την επικοινωνία

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Οι ρυθμίσεις θα πρέπει να αντιστοιχούν στη φυσική δομή.
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Πρόγραμμα οδήγησης MOVILINK® / SMLP (Serial / ETHERNET)

Settings

12068AXX
Εικόνα 22: Ιδιότητες του προγράμματος οδήγησης MOVILINK® / SMLP, 

Ρυθμίσεις (Settings)

Παράμετρος Περιγραφή

Communication 
mode

Καθορίζει εάν η σύνδεση είναι σειριακή ή μέσω ETHERNET.

Default Station Αυτή η διεύθυνση χρησιμοποιείται πάντοτε, όταν κατά τον προσδιορισμό των 
αντικειμένων επικοινωνίας δεν έχει δηλωθεί άλλη διεύθυνση.

Σημασία κατά τη χρήση της λειτουργίας επικοινωνίας "ETHERNET/SMLP":
Στη λειτουργία επικοινωνίας ETHERNET, αυτός ο αριθμός παραπέμπει στις 
διευθύνσεις IP που ορίστηκαν στο πεδίο "Stations". Για την αποφυγή σφαλμάτων 
επικοινωνίας, χρησιμοποιήστε μόνο σταθμούς οι οποίοι έχουν επίσης οριστεί.

Σημασία κατά τη χρήση της λειτουργίας επικοινωνίας "Serial/MOVILINK":

0 – 99 Μεμονωμένες διευθύνσεις μετατροπέα

100 – 199 Διευθύνσεις ομάδων

254 Επικοινωνία σημείου προς σημείο
Αυτή η διεύθυνση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί εάν έχουν 
συνδεθεί περισσότεροι μετατροπείς με το τερματικό χειρισμού.

255 Διεύθυνση μετάδοσης
Όλοι οι μετατροπείς που έχουν συνδεθεί στο δίαυλο RS-485 λαμβάνουν 
δεδομένα αλλά δεν αποστέλλουν καμία απάντηση στο τερματικό.

Model Καθορίζει τον τύπο μετατροπέα που θα συνδεθεί.

Data exchange 
mode

Χρησιμοποιείται για την επιλογή του τύπου κυκλικής ή μη κυκλικής επικοινωνίας PDU.
Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο στη λειτουργία επικοινωνίας "Serial/MOVILINK".

Number of 
process data 
words

Καθορισμός του μήκους τηλεγραφήματος.
Κανάλι παραμέτρων 8 byte και λέξεις δεδομένων διεργασίας 0 – 3.
Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο στη λειτουργία επικοινωνίας "Serial/MOVILINK".
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Βασικές ρυθμίσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας επικοινωνίας "Serial/MOVILINK":

Stations (Σταθμοί)

Παράμετρος Περιγραφή

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

Baud 9600

Data bits 8

Stop bits 1

Parity Ευθεία

12069AXX
Εικόνα 23: Ιδιότητες του προγράμματος οδήγησης MOVILINK® / SMLP, 

Σταθμοί (Stations)

Παράμετρος Περιγραφή

Station Αριθμός σταθμού όπου μπορούν να εκχωρηθούν με ευκολία οι διευθύνσεις TCP/IP.

IP address Διεύθυνση IP
Κατά την εκκίνηση, το τερματικό δημιουργεί μια σύνδεση με κάθε διεύθυνση IP που 
έχει καταχωρηθεί εδώ.

Sub ch 1 Ενεργοποιεί τη δρομολόγηση προς το υποδεέστερο σύστημα διαύλου που αναφέρεται 
εδώ, π. χ. από την πύλη fieldbus DFE33B / UOH11B στο SBus.
Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα υποδεέστερα συστήματα διαύλου, ανατρέξτε 
στα εγχειρίδια της εκάστοτε συσκευής (πύλη).

Sub add 1 Διεύθυνση του μετατροπέα στο υποδεέστερο σύστημα διαύλου.
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Βασικές ρυθμίσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας επικοινωνίας "Serial/MOVILINK":

Advanced (για 
προχωρημένους)

Παράμετρος Περιγραφή

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

Baud 9600

Data bits 8

Stop bits 1

Parity Ευθεία

12070AXX
Εικόνα 24: Ιδιότητες του προγράμματος οδήγησης MOVILINK® / SMLP, 

για προχωρημένους (Advanced)

Παράμετρος Περιγραφή

Timeout Χρόνος σε [ms] για την επανάληψη αποστολής.

Retries Αριθμός των επαναλήψεων αποστολής μέχρι την εμφάνιση ενός σφάλματος 
επικοινωνίας.

Retry time Χρόνος αναμονής σε [s] για την επαναφορά ενός σφάλματος επικοινωνίας. 
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του χρόνου πραγματοποιείται νέα προσπάθεια για την 
αποκατάσταση της επικοινωνίας.

Command Line 
Options

Χωρίς λειτουργία.
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Βασικές ρυθμίσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας επικοινωνίας "Serial/MOVILINK":

Transparent mode 
(Λειτουργία 
διαφάνειας)

Το πρόγραμμα οδήγησης υποστηρίζει μια ειδική λειτουργία διαφάνειας, μοναδική για το
πρόγραμμα οδήγησης SEW.
Εάν το πρόγραμμα οδήγησης διαμορφωθεί για σειριακή επικοινωνία και η θύρα της
λειτουργίας διαφάνειας διαμορφωθεί για τη θύρα ETHERNET με TCP και αριθμό θύρας
300, τότε ενεργοποιείται μια ειδική συμπεριφορά δρομολόγησης. Αυτό επιτρέπει στο
MOVITOOLS® MotionStudio, μέσω μίας ερώτησης επιβεβαίωσης ETHERNET, τόσο
την αναγνώριση του DOP11B όσο και την αναγνώριση των συσκευών SEW που έχουν
συνδεθεί μέσω της σειριακής θύρας του DOP11B.
Αυτές οι συσκευές μπορούν να ενεργοποιηθούν στο MOVITOOLS® MotionStudio μέσω
ETHERNET και μέσω του DOP11B ως πύλη ETHERNET.
Η λειτουργία διαφάνειας δεν λειτουργεί σε άλλη διαμόρφωση.

Παράμετρος Περιγραφή

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

Baud 9600

Data bits 8

Stop bits 1

Parity Ευθεία

12071AXX
Εικόνα 25: Ιδιότητες του προγράμματος οδήγησης MOVILINK® / SMLP, 

Λειτουργία διαφάνειας (Transparent mode)
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7.2.3 Διευθυνσιοδότηση παραμέτρων και μεταβλητών

Διευθυνσιοδότηση Το πρόγραμμα οδήγησης του MOVILINK® αναγνωρίζει τις εξής μορφές δεδομένων:

Χωρίς το πρόθεμα NV τα δεδομένα εγγράφονται στη μνήμη RAM του μετατροπέα και
χάνονται μετά την απενεργοποίηση του.

Ψηφιακά 
δεδομένα 
(πρόσβαση 
ανά bit)

Αναλογικά 
σήματα

P Για παραμέτρους (προσωρινή εγγραφή)

NVP Για παραμέτρους (μη προσωρινή εγγραφή)

X Για δείκτες (προσωρινή εγγραφή)

NVX Για δείκτες (μη προσωρινή εγγραφή)

H Για μεταβλητές IPOS (προσωρινή εγγραφή)

NVH Για μεταβλητές IPOS (μη προσωρινή εγγραφή)

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για την ασφαλή αποθήκευση στην περίπτωση πτώσης τάσης απαιτείται το πρόθεμα
NV. Σ' αυτήν την περίπτωση τα δεδομένα εγγράφονται στη μνήμη EEPROM του
μετατροπέα. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στη μνήμη EEPROM επιτρέπεται να
εκτελεστεί μόνο ένας περιορισμένος αριθμός υπηρεσιών εγγραφής. Για το λόγο αυτό
το πρόθεμα NV θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή.

Συσκευή 
(Device)

Ελάχιστη διεύθυνση 
(Minimum address)

Μέγιστη διεύθυνση 
(Maximum address)

Σχόλιο (Comment)

P rr . bb P0.0 P999.31 Bit bb στον καταχωρητή rr
NVP rr . bb NVP0.0 NVP999.31 Bit bb στον καταχωρητή
X rr . bb X8192.0 X24575.31 Bit bb στον καταχωρητή rr
NVX rr . bb NVX8192.0 NVX24575.31 Bit bb στον καταχωρητή rr
H rr . bb H0.0 H511.31 (H1023.31 για 

MOVIDRIVE® B  / H2048 για 
MOVI-PLC®)

Bit bb στον καταχωρητή rr

NVH rr . bb NVH0.0 NVH511.31 (NVH1023.31 για 
MOVIDRIVE® B / H2048 για 
MOVI-PLC®)

Bit bb στον καταχωρητή rr

Συσκευή 
(Device)

Ελάχιστη διεύθυνση 
(Minimum address)

Μέγιστη διεύθυνση 
(Maximum address)

Σχόλιο (Comment)

P rr P0 P999 Καταχωρητής rr
NVP rr NVP0 NVP999 Καταχωρητής rr
X rr X8192 X24575 Καταχωρητής rr
NVX rr NVX8192 NVX24575 Καταχωρητής rr
H rr H0 H511 (H1023 για 

MOVIDRIVE® B)
Καταχωρητής rr

NVH rr NVH0 NVH511 (NVH1023 για 
MOVIDRIVE® B)

Καταχωρητής rr

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Όλες οι παράμετροι, οι μεταβλητές και οι δείκτες είναι τιμές 32 bit.
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Αναλογικά σήματα 
(τμηματική 
πρόσβαση)

Σε ορισμένες παραμέτρους του μετατροπέα αποθηκεύονται περισσότερες πληροφορίες
σε κάθε μια από αυτές. Έτσι, οι παράμετροι P10, P11 και P12 κωδικοποιούνται με το
δείκτη 8310. Για να εξασφαλιστεί επίσης η δυνατότητα τμηματικής αξιολόγησης αυτής
της παραμέτρου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εξής σημείωση:
• H100. 0-15 Κάτω λέξη της μεταβλητής IPOS H100
• H100.16-32 Άνω λέξη της μεταβλητής IPOS H100

Subindex Ο δευτερεύοντας δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με το δείκτη
(X και NVX).
Η σημείωση έχει την εξής μορφή: X8192/1, όπου το 1 υποδεικνύει την πρόσβαση στο
δευτερεύοντα δείκτη 1.
Περαιτέρω παραδείγματα:
2:X8192/23.31  διεύθυνση 2, δείκτης 8192, δευτερεύοντας δείκτης 23, Bit 31
7:X8192/9.0-15  διεύθυνση 7, δείκτης 8192, δευτερεύοντας δείκτης 9, Bit 0 έως Bit15

Επικοινωνία με μετατροπείς σε σύνδεση RS-485

Για τη διευθυνσιοδότηση μετατροπέων με συγκεκριμένη διεύθυνση RS-485
χρησιμοποιείται η εξής σημείωση:

Παράδειγμα
Προεπιλεγμένος σταθμός (Default Station) Διεύθυνση RS-485 254 (σημείο προς
σημείο). Πρέπει να χρησιμοποιείται, εάν έχει συνδεθεί μόνο ένας μετατροπέας στο
τερματικό.

Συσκευή 
(Device)

Ελάχιστη διεύθυνση 
(Minimum address)

Μέγιστη διεύθυνση 
(Maximum address)

Σχόλιο (Comment)

P rr . a-b P0.0-1 P999.0-31 P rr . a-b
a = bit εκκίνησης
b = bit διακοπής

Παράδειγμα
H 100 . 7-14
Πραγματοποιείται η ανάγνωση 
από το bit 7 έως και το bit 14.

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 
για MOVIDRIVE® B)

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

P100 Επικοινωνία με την παράμετρο P100.
Ως διεύθυνση επικοινωνίας χρησιμοποιείται η διεύθυνση που καταχωρήθηκε στο πεδίο 
εισαγωγής [Default Station] κατά τη διαμόρφωση του προγράμματος οδήγησης.

2:P100 Επικοινωνία με την παράμετρο P100 του μετατροπέα στη διεύθυνση 2

4:H102 Επικοινωνία με τη μεταβλητή IPOS H102 του μετατροπέα στη διεύθυνση 4
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Επικοινωνία με μετατροπείς σε σύνδεση ETHERNET

Κατά την εκκίνηση του τερματικού, δημιουργείται μια επικοινωνία με όλες τις διευθύνσεις
TCP/IP που έχουν καταχωρηθεί στη διαμόρφωση του προγράμματος οδήγησης.
Η διεύθυνση στη γραμμή 0 χρησιμοποιείται και στις περιπτώσεις που δεν έχει δηλωθεί
καμία άλλη διεύθυνση.
Για τη διευθυνσιοδότηση μετατροπέων με συγκεκριμένη διεύθυνση TCP/IP
χρησιμοποιείται η εξής σημείωση:
Παράδειγμα:
Η διεύθυνση TCP/IP στη γραμμή 0 είναι 10.12.234.4, θύρα 300.
Η διεύθυνση TCP/IP στη γραμμή 1 είναι 10.12.234.5, θύρα 300.
Η διεύθυνση TCP/IP στη γραμμή 2 είναι 10.12.234.6, θύρα 300.
Η διεύθυνση TCP/IP στη γραμμή 3 είναι 10.12.234.7, θύρα 300.

P100 Επικοινωνία με την παράμετρο P100.
Ως διεύθυνση επικοινωνίας χρησιμοποιείται η διεύθυνση που καταχωρήθηκε στο πεδίο 
εισαγωγής [1] κατά τη διαμόρφωση του προγράμματος οδήγησης (10.12.234.4).

1:P100 Επικοινωνία με την παράμετρο P100 του μετατροπέα στη διεύθυνση 2 (10.12.234.5).

3:H102 Επικοινωνία με τη μεταβλητή IPOS H102 του μετατροπέα στη διεύθυνση 4 (10.12.234.7).
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Δεδομένα 
διεργασίας

Το πρόγραμμα οδήγησης MOVILINK® μπορεί, ανάλογα με τις ρυθμίσεις, να διαχειριστεί
από 1 έως 3 δεδομένα διεργασίας ανά μετατροπέα.
Εδώ γίνεται διαχωρισμός μεταξύ Εξόδου διεργασίας (Process Output, δεδομένα PO
από το PLC στο μετατροπέα) και Εισόδου διεργασίας (Process Input, δεδομένα PI από
το μετατροπέα στο PLC).
Ο αριθμός των δεδομένων διεργασίας ρυθμίζεται στο πεδίο Παράθυρο διαλόγου του
προγράμματος οδήγησης MOVILINK®. Η παράμετρος του μετατροπέα P90
Διαμόρφωση PD θα πρέπει να έχει την ίδια τιμή.

Πρόσβαση στα δεδομένα διεργασίας ανά bit

Πρόσβαση στα δεδομένα διεργασίας ανά λέξη (16 Bit)

Συσκευή 
(Device)

Ελάχιστη διεύθυνση 
(Minimum address)

Μέγιστη διεύθυνση 
(Maximum address)

Σχόλιο (Comment)

PO rr . bb PO1.0 PO3.15 Bit bb στον καταχωρητή rr

PI1 rr . bb PI1.0 PI3.15 Bit bb στον καταχωρητή

Συσκευή 
(Device)

Ελάχιστη διεύθυνση 
(Minimum address)

Μέγιστη διεύθυνση 
(Maximum address)

Σχόλιο (Comment)

PO rr PO1 PO3 Καταχωρητής rr

PI rr PI1 PI3 Καταχωρητής rr

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η λειτουργία επικοινωνίας "ETHERNET/SMLP" δεν υποστηρίζει δεδομένα διεργασίας.
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Ενδεικτική επικοινωνία με μετατροπείς σε σύνδεση RS-485

Εκτός από τον απευθείας προσδιορισμό της διεύθυνσης RS-485, η επικοινωνία μπορεί
να πραγματοποιηθεί με τη χρήση δεικτών. Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση RS-485
αποθηκεύεται σε μία μεταβλητή του τερματικού και μπορεί να ρυθμιστεί από το χρήστη.
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη και με το πρόγραμμα οδήγησης SMLP. Αντί της
διεύθυνσης RS-485, εδώ ο σταθμός IP αποκρίνεται με μεταβλητό τρόπο.

Παράδειγμα
Δημιουργείται ένα έργο στο οποίο ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει τη διεύθυνση RS-
485 του μετατροπέα. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι η πραγματική διεύθυνση του
μετατροπέα δεν χρειάζεται να είναι γνωστή κατά τη δημιουργία του έργου DOP.
Ο χρήστης μπορεί να εισάγει και να καθορίσει μόνος του τη διεύθυνση, κατά τη διάρκεια
λειτουργίας της εγκατάστασης.

Οι πραγματικές στροφές ενός ηλεκτροκινητήρα πρέπει να διαβαστούν με τη βοήθεια
δεικτών. Οι πραγματικές στροφές προβάλλονται στην παράμετρο P000.
1. Στο HMI-Builder, καθορίστε στο πεδίο [View] / [Name list] τον καταχωρητή D4096

(εσωτερικές μεταβλητές), στον οποίο θα αποθηκευτεί η διεύθυνση RS-485 του
αντίστοιχου μετατροπέα, καθώς και την παράμετρο P000 ως συμβολική περιγραφή
των πραγματικών στροφών:

11494AEN
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2. Συνδέστε τώρα στο πεδίο [Setup] / [Index registers] τον καταχωρητή δεικτών 1 με τη
μεταβλητή D4096:

3. Καθορίστε τώρα ένα αναλογικό αριθμητικό αντικείμενο , για να προσφέρετε στο
χρήστη τη δυνατότητα εισαγωγής της διεύθυνσης RS-485. Συνδέστε αυτό το
αντικείμενο με τη μεταβλητή D4096 και ενεργοποιήστε στην καρτέλα του
καταχωρητή [Access] τη δυνατότητα εισαγωγής. 

11495AEN

11496AEN
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Δώστε προσοχή στις ελάχιστες και μέγιστες τιμές που μπορείτε να εισάγετε.

4. Προσδιορίστε τώρα ένα πρόσθετο αναλογικό αριθμητικό αντικείμενο , για να
προβάλλετε τις πραγματικές στροφές. Συνδέστε αυτό το αντικείμενο με την
παράμετρο P000 και εισάγετε την απαιτούμενη κλίμακα (εδώ 0.001). Ο δείκτης I1 θα
αντιμετωπίζεται τώρα ως μία προεπιλεγμένη διεύθυνση RS-485: I1:P000. 
Με αυτό τον τρόπο θα καλείται εκείνη η διεύθυνση μετατροπέα, η οποία έχει
αποθηκευτεί στο περιεχόμενο του δείκτη I1. 
Για να προβληθούν οι πραγματικές στροφές στη μονάδα μέτρησης [1/λεπτό], θα
πρέπει να εισάγετε μία τιμή ενίσχυσης 0.001.

11497AEN

11498AEN
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7.3 Εσωτερικές μεταβλητές
Οι εσωτερικές μεταβλητές επιλέγονται και χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως και
τα προγράμματα οδήγησης. Διατίθεται προς επιλογή μια σειρά μονίμων και
προσωρινών μεταβλητών που έχουν οριστεί από το χρήστη. Κατά την αλλαγή μιας
τιμής, οι μόνιμες μεταβλητές αποθηκεύονται στη μνήμη Flash. Αυτές μπορούν να
διαβαστούν ξανά κατά την επόμενη εκκίνηση. Οι μεταβλητές του συστήματος δεν
μπορούν να αλλαχθούν. Χρησιμεύουν για την ένδειξη των διαστημάτων ανάγνωσης και
για την εναλλαγή των λειτουργιών. Κάντε κλικ στο I/O Browser στο [Properties & Help]
ή επιλέξτε [Functions] / [I/O configuration] / [Internal variables], για να καλέσετε το
παρακάτω παράθυρο.

11605AEN

Τύπος μεταβλητής Περιοχή διευθύνσεων, bit Περιοχή διευθύνσεων, θέση μνήμης

Volatile M0 ... M4095 D0 ... D4095

Nonvolatile M4096 ... M8191 D4096 ... D8191

System M8192 ... M8199 D8192 ... D8199
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Οι μεταβλητές του συστήματος έχουν την εξής αντιστοίχιση:

7.4 Προγραμματισμός με το λογισμικό προγραμματισμού
7.4.1 Εκκίνηση HMI-Builder

Κάντε κλικ στο [Start] / [Programs] / [Drive Operator Panels DOP] / [HMI-Builder] / [HMI-
Builder].
Κατά την εκκίνηση του HMI-Builder χωρίς φορτωμένο έργο προσφέρονται προς επιλογή
τα παρακάτω μενού:
• Αρχείο (File)
• Προβολή (View)
• Ρυθμίσεις (Settings)
• Βοήθεια (Help)

Μετά τη δημιουργία ενός έργου είναι διαθέσιμα προς επιλογή όλα τα μενού.

7.4.2 Επιλογή γλώσσας

Στο πεδίο [Settings] / [Menu language] επιλέξτε τη γλώσσα για την επιφάνεια εργασίας
(δηλαδή για τα κείμενα του μενού, τα ονόματα αντικειμένων κλπ.). Σ' αυτό το εγχειρίδιο
θεωρείται ότι έχετε επιλέξει τη γλώσσα English.

Bit Περιγραφή

M8192 Πάντα ON

M8193 Αλλάζει κάθε δευτερόλεπτο ανάμεσα σε OFF και ON

M8194 Αλλάζει κάθε 500 ms ανάμεσα σε OFF και ON

M8195 Αλλάζει κάθε 200 ms ανάμεσα σε OFF και ON

M8196 Bit σφάλματος επικοινωνίας για πρόγραμμα οδήγησης 1. Η τιμή "0" 
σηματοδοτεί ένα σφάλμα επικοινωνίας. Δεν ισχύει για υποτελές πρόγραμμα 
οδήγησης.

M8197 Bit σφάλματος επικοινωνίας για πρόγραμμα οδήγησης 2. Η τιμή "0" 
σηματοδοτεί ένα σφάλμα επικοινωνίας. Δεν ισχύει για υποτελές πρόγραμμα 
οδήγησης.

M8198 – M8199 Ελεύθερο.

Θέση μνήμης Περιγραφή

D8192 Διάστημα ανάγνωσης προγράμματος οδήγησης 1 (ms)

D8193 Διάστημα ανάγνωσης προγράμματος οδήγησης 2 (ms)

D8195 ... D8199 Δεν χρησιμοποιείται

11499AEN
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7.4.3 Δημιουργία έργου

Επιλέξτε [File] / [New], για να δημιουργήσετε ένα νέο έργο. Στο πεδίο διαλόγου [Project
properties] μπορείτε να επιλέξετε [Operator terminal], [Controller systems] και [Color
scheme]. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές για όλα τα τερματικά. Κάντε κλικ στο
[OK], για να δημιουργήσετε ένα νέο έργο.

Τερματικό Κάντε κλικ στο [Change].

Επιλέξτε ένα τερματικό και την έκδοση (πρόγραμμα συστήματος) για το σημειωμένο
μοντέλο τερματικού.

12072AEN
Εικόνα 26: Ιδιότητες έργου

12073AEN
Εικόνα 27: Επιλογή τερματικού
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Ελεγκτής Εδώ καθορίζετε τον ελεγκτή με τον οποίο είναι συνδεδεμένο το τερματικό. Κάνοντας κλικ
με το ποντίκι στο πεδίο [Change] εμφανίζεται ο ακόλουθος διάλογος επιλογής. Στη λίστα
παρουσιάζονται τα εγκατεστημένα προγράμματα οδήγησης. Εδώ επιλέγετε [Brand
name] και [Protocol]. Κάντε κλικ στο [OK], για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Για να
απορρίψετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στο [Cancel].

Σε ένα έργο (τερματικό) μπορούν να χρησιμοποιηθούν 2 προγράμματα οδήγησης.
Το πρόγραμμα οδήγησης για το δεύτερο ελεγκτή επιλέγεται με τον ίδιο τρόπο όπως και
για τον πρώτο. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με 2 προγράμματα οδήγησης σε
ένα τερματικό, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Επικοινωνία με 2 ελεγκτές (διπλά προγράμματα
οδήγησης)" στη σελίδα 250.

12074AEN
Εικόνα 28: Ελεγκτής
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7.4.4 Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης

Από το Internet Για να ενημερώσετε τα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης με τη νεότερη έκδοσή τους
ή για να εγκαταστήσετε νέα προγράμματα οδήγησης, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία
[File] / [Update terminal driver by] / [Internet]. 
Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία θα πρέπει προηγουμένως να
κλείσετε όλα τα έργα. Ο υπολογιστής θα πρέπει να διαθέτει σύνδεση με το Internet.
Αντιθέτως, δεν απαιτείται πρόγραμμα περιήγησης (web browser). Μετά τη δημιουργία
της σύνδεσης εμφανίζεται μία λίστα με όλα τα προγράμματα οδήγησης που μπορούν να
φορτωθούν από το Internet.

Στη λίστα εμφανίζονται οι αριθμοί εκδόσεων για τα διαθέσιμα και τα ήδη εγκατεστημένα
προγράμματα οδήγησης. Μαρκάρετε το ή τα προγράμματα οδήγησης που θέλετε να
εγκαταστήσετε στο HMI-Builder. Με τη λειτουργία [Mark newer] επισημαίνονται όλα τα
προγράμματα οδήγησης για τα οποία υπάρχει μία νεότερη έκδοση, καθώς και τα
προγράμματα οδήγησης που δεν έχουν εγκατασταθεί. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο
[Download]. Κάθε πρόγραμμα οδήγησης έχει μέγεθος περίπου 500 kB και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά τη λήψη.

Από δισκέτα Για να ενημερώσετε τα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης στη νεότερη έκδοση ή για να
εγκαταστήσετε νέα προγράμματα οδήγησης από ένα αρχείο, χρησιμοποιήστε στο HMI-
Builder τη λειτουργία [File] / [Update terminal driver by] / [Data media]. Για να μπορέσετε
να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία θα πρέπει προηγουμένως να κλείσετε όλα τα
έργα. . Ανοίξτε το αρχείο MPD στον κατάλογο των προγραμμάτων οδήγησης. Στη
συνέχεια θα εμφανιστεί μία λίστα με προγράμματα οδήγησης τα οποία μπορούν να
εγκατασταθούν.
Στη λίστα εμφανίζονται οι αριθμοί εκδόσεων για τα διαθέσιμα και τα ήδη εγκατεστημένα
προγράμματα οδήγησης. Μαρκάρετε το ή τα προγράμματα οδήγησης που θέλετε να
εγκαταστήσετε στο HMI-Builder. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Install]. Αφού
ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στο [Close] για να επιστρέψετε στο HMI-
Builder.

11503AEN
Εικόνα 29: Λήψη προγραμμάτων οδήγησης από το Internet
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7.4.5 Αλλαγή ρυθμίσεων έργου

Η επιλογή τερματικού και ελεγκτή μπορεί να αλλαχθεί για ένα έργο. Επιλέξτε το πεδίο
μενού [Project] / [Properties...] και κάντε κλικ στο [Change] που βρίσκεται δίπλα από την
παράμετρο Terminal και/ή Controller.

Αλλαγή 
τερματικού

Ταυτόχρονα με την ενημέρωση του προγράμματος συστήματος στο τερματικό, θα
πρέπει να προσαρμοστεί και η έκδοση του τερματικού σύμφωνα με τα στοιχεία του
μενού [Project settings]. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσετε να
χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της νέας έκδοσης του τερματικού.

Αλλαγή ελεγκτή Εάν, εντός ενός έργου, θελήσετε να αντικαταστήσετε τον ελεγκτή με κάποιον άλλο, του
οποίου τα σήματα φέρουν διαφορετική ονομασία, θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε
αλλαγές και σ' αυτά τα σήματα. Χρησιμοποιήστε για το σκοπό αυτό την εσωτερική λίστα
ονομάτων. Βλέπε ενότητα "Λίστα ονομάτων" στη σελίδα 116.

1. Επιλέξτε την εντολή μενού [View ] / [Name list].
2. Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Undefined] για να προσθέσετε στη λίστα ονομάτων όλες τις

εισόδους/εξόδους που χρησιμοποιούνται σε ένα έργο.
3. Κάντε κλικ στο [Export], για να εξάγετε τη λίστα ονομάτων ως αρχείο κειμένου.

Εισάγετε ένα όνομα και κάντε κλικ στο [Save]. Ορίστε ένα χαρακτήρα διαχωρισμού
για το αρχείο κειμένου.

4. Ανοίξτε το αρχείο κειμένου με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας π.χ. το Wordpad.
5. Αλλάξτε όλες τις εισόδους/εξόδους (I/O) σε σήματα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν

από τον νέο ελεγκτή. Αποθηκεύστε στη συνέχεια το αρχείο σε μορφή κειμένου.
6. Στο πεδίο διαλόγου [Name list] κάντε κλικ στο πλήκτρο [Import] και απαντήσετε την

ερώτηση για διαγραφή όλων των άκυρων I/O με [No].
7. Κάντε κλικ στο [Reconnect], για να ενημερώσετε όλα τα I/O του έργου με το νέο

όνομα.
8. Επιλέξτε το πεδίο μενού [Project] / [Properties...] και κάντε κλικ στο [Change].
9. Επιλέξτε τον νέο ελεγκτή και κάντε διπλό κλικ στο [OK].
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Διαχείριση έργου Όταν δημιουργήσετε ένα έργο, εμφανίζεται η διαχείριση έργου με όλα τα διαθέσιμα
μπλοκ και στοιχεία. Κάντε κλικ στο σύμβολο "συν" στα κομβικά σημεία για να
αναπτύξετε τους καταλόγους.

12075AEN
Εικόνα 30: Διαχείριση έργου
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7.4.6 Δημιουργία μπλοκ με τη Διαχείριση μπλοκ

Κάντε διπλό κλικ στον κατάλογο [Blocks] για να εμφανίσετε τη Διαχείριση μπλοκ.
Η Διαχείριση μπλοκ περιλαμβάνει μία σύνοψη όλων των μπλοκ του έργου.

Όταν εμφανίζεται η Διαχείριση μπλοκ, οι γραμμές συμβόλων της Διαχείρισης μπλοκ και
της λειτουργίας zoom είναι μαρκαρισμένες.

10408AEN
Εικόνα 31: Δημιουργία μπλοκ

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Το μοντέλο DOP11B-20 δεν διαθέτει το μπλοκ [System monitor]. 
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Προσδιορισμός 
μπλοκ

Μετά την προσθήκη ενός μπλοκ, εμφανίζεται το παρακάτω πεδίο διαλόγου. Εδώ
πρόκειται για μία απλοποιημένη παρουσίαση της πλήρους κεφαλής του μπλοκ. Εάν
κάνετε κλικ στο [OK], δηλ. εάν δημιουργήσετε ένα μπλοκ, αυτό ανοίγει και εμφανίζεται.

11505AEN
Εικόνα 32: Δημιουργία νέου μπλοκ

Παράμετροι Περιγραφή

Block name Σ' αυτό το σημείο μπορείτε να δηλώσετε ένα όνομα για το μπλοκ. Το όνομα του μπλοκ 
εμφανίζεται στη διαχείριση μπλοκ και στη λίστα των μπλοκ.

Block no. Εδώ δηλώνεται ο αριθμός του μπλοκ. Εάν υπάρχει ήδη ένα μπλοκ με το όνομα που έχετε 
εισάγει, τότε οι καθορισμένες τιμές εμφανίζονται αυτόματα. Το μπλοκ 0 δημιουργείται 
αυτόματα κατά την έναρξη και θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε έργο.

Block type Επιλέξτε εάν πρόκειται για ένα μπλοκ γραφικών ή ένα μπλοκ κειμένου.

Block width Καθορίστε εδώ το μέγεθος γραμματοσειράς για ένα μπλοκ κειμένου. Το μέγεθος 
γραμματοσειράς ενός καθορισμένου μπλοκ δεν μπορεί να τροποποιηθεί.
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Ιδιότητες μπλοκ Το μενού [Block properties] διαθέτει βασικές παραμέτρους που ισχύουν ξεχωριστά για
κάθε μεμονωμένο μπλοκ. Η εμφάνιση της κεφαλής του μπλοκ εξαρτάται από τον
επιλεγμένο τύπο του μπλοκ. Για να προσδιορίσετε μία πλήρη κεφαλή του μπλοκ, στη
Διαχείριση έργου ή στη Διαχείριση μπλοκ, κάντε κλικ με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού
επάνω σε ένα μπλοκ και επιλέξτε [Properties].

Στη Διαχείριση έργου ή στη Διαχείριση μπλοκ κάντε δεξί κλικ σε ένα μπλοκ και επιλέξτε
[Properties] για να εισάγετε αναλυτικές πληροφορίες του μπλοκ.

11506AEN
Εικόνα 33: Ιδιότητες μπλοκ
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Παρακάτω επεξηγούνται οι όροι που χρησιμοποιούνται.

Καρτέλα Ονομασία Περιγραφή

General information Block number Εδώ δηλώνεται ο αριθμός του μπλοκ. Εάν υπάρχει ήδη ένα μπλοκ με το όνομα 
που έχετε εισάγει, τότε οι καθορισμένες τιμές εμφανίζονται αυτόματα. Ο 
αριθμός μπλοκ 0 δημιουργείται αυτόματα κατά την έναρξη και θα πρέπει να 
υπάρχει σε κάθε έργο.

Block name Σ' αυτό το σημείο μπορείτε να δηλώσετε ένα όνομα για το μπλοκ. Το όνομα του 
μπλοκ εμφανίζεται στη διαχείριση μπλοκ, στηνδιαχείριση έργου και στη λίστα 
των μπλοκ.

Display signal Ψηφιακό σήμα το οποίο εμφανίζει με την ενεργοποίησή του το μπλοκ στην 
οθόνη του τερματικού. Για να εξασφαλίσετε την ταχύτερη δυνατή αλλαγή του 
μπλοκ, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε σήματα ένδειξης σε σειρά. Εάν 
χρησιμοποιηθεί κάποια άλλη μέθοδος αλλαγής του μπλοκ, τότε αυτό το πεδίο 
δεν θα συμπληρωθεί.

Recipe directory Εδώ επιλέγετε έναν κατάλογο συνταγών, στον οποίο αποθηκεύονται όλες οι 
συνταγές που δημιουργήθηκαν στο μπλοκ. Βλέπε κεφάλαιο "Διαχείριση 
συνταγών" στη σελίδα 210.

Background block Ισχύει μόνο για μπλοκ γραφικών. Μπορείτε να επιλέξετε ένα άλλο μπλοκ ως 
μπλοκ παρασκηνίου, εάν για παράδειγμα θέλετε να προβάλλετε περισσότερα 
μπλοκ με το ίδιο χρώμα φόντου. Με τη διαχείριση του μπλοκ γραφικών 
ενεργοποιημένη, μπορείτε να καθορίσετε, μέσω των πεδίων [View] / [Options] 
/ [Show backround block], εάν θέλετε να εμφανίζεται το μπλοκ παρασκηνίου 
κατά την επεξεργασία του επιλεγμένου μπλοκ.

Cursor color Ισχύει μόνο για τα μπλοκ γραφικών. Καθορίζει το χρώμα δείκτη στο τερματικό.

Cursor thickness Ισχύει μόνο για τα μπλοκ γραφικών. Καθορίζει το μέγεθος δείκτη στο 
τερματικό.

Block type Ο τύπος μπλοκ καθορίστηκε κατά τη δημιουργία του μπλοκ και δεν μπορεί 
πλέον να τροποποιηθεί.

Status Εάν κάνετε κλικ στο πλήκτρο [Status], θα εμφανιστεί το πεδίο διαλόγου 
[Block options]. Αυτό εμφανίζει τις παρακάτω ιδιότητες κατάστασης της οθόνης 
τερματικού. Αυτές οι ιδιότητες δεν επηρεάζουν τα μπλοκ συστήματος.

Παράμετροι Περιγραφή

Απόκρυψη δείκτη Ισχύει μόνο για τα μπλοκ κειμένου. Δηλώνει 
εάν ο δείκτης θα είναι ορατός στο μπλοκ, 
στην κατάσταση λειτουργίας.

Place cursor on first manual 
object

Ισχύει μόνο για τα μπλοκ κειμένου. 
Καθορίζει εάν ο δείκτης θα τοποθετείται στο 
πρώτο κινητό αντικείμενο του μπλοκ, αντί 
στην επάνω αριστερή γωνία.

Απενεργοποίηση πλήκτρου 
<MAIN>

Απενεργοποιεί το πλήκτρο <MAIN>, εάν το 
τρέχον μπλοκ εμφανίζεται στην οθόνη.

Απενεργοποίηση πλήκτρου 
<LIST>

Απενεργοποιεί το πλήκτρο <LIST>, εάν το 
τρέχον μπλοκ εμφανίζεται στην οθόνη.

Πρόσθετες υποδείξεις Ισχύει μόνο για τα μπλοκ κειμένου. 
Καθορίζει εάν το πρόσημο [+] θα 
εμφανίζεται στην δεξιά κάτω και επάνω 
πλευρά της οθόνης, όταν ένα μπλοκ 
περιέχει περισσότερους χαρακτήρες από 
αυτούς που μπορεί να προβάλλει η οθόνη.

Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων Μετακινεί το δείκτη μετά την καταχώρηση 
αυτόματα στο επόμενο κινητό αντικείμενο. 
Σ' αυτή την κατάσταση ο δείκτης μπορεί 
μετακινηθεί μόνο προς τα κινητά 
αντικείμενα.

Απενεργοποίηση πλήκτρου 
λειτουργίας <PREV>

Απενεργοποιεί το πλήκτρο <PREV> και τη 
λειτουργία [Return to previous block], εάν το 
τρέχον μπλοκ εμφανίζεται στην οθόνη.

Απενεργοποίηση πλήκτρου 
λειτουργίας <ENTER>

Ισχύει μόνο για τα ψηφιακά αντικείμενα. 
Απενεργοποιεί το πλήκτρο <ENTER>, εάν 
το τρέχον μπλοκ εμφανίζεται στην οθόνη.
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Appearance Στην καρτέλα [Appearance] μπορείτε να επιλέξετε τα χρώματα και τη σκίαση των χρωμάτων.

Print Print signal Ψηφιακό σήμα το οποίο στέλνει με την ενεργοποίησή του το μπλοκ στον 
συνδεδεμένο εκτυπωτή. Τα σήματα ένδειξης και εκτύπωσης μπορεί να είναι 
πανομοιότυπα. Για να εξασφαλίσετε την ταχύτερη δυνατή εκτύπωση, θα 
πρέπει να χρησιμοποιήσετε σήματα εκτύπωσης σε σειρά.

End signal Ψηφιακό σήμα το οποίο αποστέλλεται με τον τερματισμό της διαδικασίας 
εκτύπωσης από το τερματικό. Κανονικά το σήμα αυτό είναι ενεργοποιημένο. 
Με την επιλογή [Reset], το σήμα επαναφέρεται μετά την ολοκλήρωση της 
εκτύπωσης.

E-Mail Η καρτέλα [E-Mail] είναι διαθέσιμη μόνο στα μπλοκ κειμένου. 

Send e-mail signal Με την ενεργοποίηση του δεδομένου ψηφιακού σήματος, το μπλοκ κειμένου 
αποστέλλεται με τη μορφή E-Mail. Το όνομα του μπλοκ αντιστοιχεί στο θέμα 
του E-Mail.
Με τη μορφή E-Mail μπορούν να σταλούν μόνο τα μπλοκ κειμένου.

E-mail end signal Ψηφιακό σήμα το οποίο αποστέλλεται με την αποστολή του μηνύματος από το 
τερματικό. Κανονικά το σήμα αυτό είναι ενεργοποιημένο. Με την επιλογή 
[Reset] το σήμα επαναφέρεται μετά την αποστολή του μηνύματος.

Send e-mail to address Εδώ καταχωρείται η διεύθυνση E-Mail του παραλήπτη. Κάνοντας κλικ στο 
πλήκτρο […] μπορείτε να επιλέξετε έως και 8 παραλήπτες από μία λίστα. 
Η λίστα διευθύνσεων ορίζεται στο [Setup] / [Network] / [Services] / [SMTP 
Client]. Βλέπε κεφάλαιο "Πρόγραμμα-πελάτης SMTP" στη σελίδα 281.

Append file Εισάγετε εδώ το όνομα ενός αρχείου τάσης ή συνταγής, το οποίο θέλετε να 
επισυναφθεί στο μήνυμα. Εάν υπάρχει ένα αρχείο τάσης και συνταγής με το 
ίδιο όνομα θα επισυναφθεί το αρχείο τάσης.

Access Security level Καθορίστε εδώ το επίπεδο ασφαλείας (0-8) για το μπλοκ. Εάν καθοριστεί ένα 
επίπεδο ασφαλείας  υψηλότερο από "0", ο χειριστής θα πρέπει να συνδεθεί με 
έναν κωδικό πρόσβασης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο καθορισμένο 
επίπεδο ασφαλείας.

Local function keys Στην καρτέλα [Local function keys] μπορείτε να καθορίσετε τα τοπικά πλήκτρα λειτουργιών για το μπλοκ. 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο "Πλήκτρα λειτουργιών" στη σελίδα 238. 

Καρτέλα Ονομασία Περιγραφή
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7.4.7 Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει μία σειρά καταλόγων με διαφορετικά αντικείμενα συμβόλων.
Μπορείτε να ορίσετε και καταλόγους που έχουν δημιουργηθεί από το χρήστη. Για το
σκοπό αυτό, κάντε δεξί κλικ στη βιβλιοθήκη και επιλέξτε [Directory] / [New].

Τα ομαδοποιημένα αντικείμενα και σύμβολα μπορούν να αποθηκευτούν στη βιβλιοθήκη
ή σε άλλα έργα. Τα αντικείμενα και τα σύμβολα που αποθηκεύονται στη βιβλιοθήκη είναι
διαθέσιμα και για μελλοντικά έργα. Κάντε δεξί κλικ σε ένα ομαδοποιημένο αντικείμενο ή
σύμβολο στην περιοχή εργασίας, επιλέξτε [Copy], κάντε δεξί κλικ στη βιβλιοθήκη και
επιλέξτε [Paste]. Τα αντικείμενα της βιβλιοθήκης μπορούν να μετακινηθούν από τη
βιβλιοθήκη στην περιοχή εργασίας.
Κάνοντας δεξί κλικ στη βιβλιοθήκη μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνιση. Για να
κλείσετε τον κατάλογο της βιβλιοθήκης, κάντε δεξί κλικ στον κατάλογο και επιλέξτε στη
συνέχεια [Directory] / [Close].
Μπορείτε να αποκρύψετε τη βιβλιοθήκη με το [View] / [Tools] / [Library]. 
Τα αντικείμενα συμβόλων που χρησιμοποιούνται σε ένα έργο αποθηκεύονται στον
κατάλογο του έργου. Αυτά τα σύμβολα μπορούν να καθοριστούν και από το πεδίο
διαλόγου [Select symbol].

Αποθήκευση συμβόλων στη βιβλιοθήκη

Με το δείκτη επιλέξτε ένα ή περισσότερα αντικείμενα (ομαδοποιημένα ή μη) από την
περιοχή εργασίας. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή και μετά κάντε κλικ στο [Copy]. Κάντε
δεξί κλικ στη βιβλιοθήκη και μετά κάντε κλικ στο [Paste].

11507ADE
Εικόνα 34: Βιβλιοθήκη
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7.4.8 Προβολή τερματικού γύρω από την επιφάνεια εργασίας

Τα τερματικά διαθέτουν το πεδίο μενού [View] / [Options] / [Show terminal]. Εάν αυτή η
επιλογή ενεργοποιηθεί, εμφανίζεται η απεικόνιση του τρέχοντος τερματικού γύρω από
την επιφάνεια εργασίας στο ενεργό μπλοκ. Μπορείτε να κάνετε κλικ στα πλήκτρα
λειτουργιών, στις LED και στα πεδία κειμένου της απεικόνισης του τερματικού. 

Καθορισμός 
πλήκτρων 
λειτουργιών

Κάνοντας διπλό κλικ σε ένα πλήκτρο λειτουργίας μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να
καθορίσετε ένα τοπικό ή ένα καθολικό πλήκτρο λειτουργιών. Αμέσως μετά θα
εμφανιστεί το πρόγραμμα διαχείρισης της επιλεγμένης λειτουργίας. Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό των πλήκτρων λειτουργιών θα βρείτε στο
κεφάλαιο "Πλήκτρα λειτουργιών" στη σελίδα 238.

Καθορισμός 
φωτοδιόδων

Κάντε διπλό κλικ σε μία ενδεικτική λυχνία LED για να εμφανίσετε το πρόγραμμα
διαχείρισης για τον καθορισμό των LED. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον
καθορισμό των LED θα βρείτε στο κεφάλαιο "Φωτοδίοδοι LED" στη σελίδα 238.

Δημιουργία 
ετικετών κειμένου

Με διπλό κλικ σε ένα πεδίο ετικέτας κειμένου εμφανίζεται ένα πεδίο διαλόγου, στο οποίο
μπορείτε να εισάγετε ένα κείμενο και να καθορίσετε τον προσανατολισμό του κειμένου
και τη γραμματοσειρά. Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να ορίσετε και να εκτυπώσετε
ολοκληρωμένες ετικέτες κειμένου.
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7.4.9 I/O Browser

Κατά τη δημιουργία μίας τοπικής λίστας ονομάτων στο έργο σας μπορείτε να επιλέξετε
σήματα I/O από αυτήν τη λίστα ονομάτων κατά τον προσδιορισμό των αντικειμένων. 
Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Ι/Ο]. Το πλήκτρο [I/O] υπάρχει σε όλα τα πεδία στα οποία έχει
εισαχθεί μία διεύθυνση. Ο [I/O Browser] διαθέτει ένα βηματικό αλγόριθμο αναζήτησης.
Η αναζήτηση αρχίζει απευθείας με την εισαγωγή χαρακτήρων στο πεδίο ονόματος ή
σήματος. Η λίστα I/O ταξινομείται κατά σήματα ή κατά ονόματα.

11508AEN
Εικόνα 35: [I/O Browser]
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7.4.10 Προγραμματισμός μπλοκ

Στη διαχείριση μπλοκ, κάντε διπλό κλικ στο μπλοκ που επιθυμείτε. Στη συνέχεια
εμφανίζεται η επιφάνεια εργασίας του μπλοκ και η μπάρα εργαλείων. Η επιφάνεια
εργασίας θα είναι η διαχείριση μπλοκ γραφικών ή μπλοκ κειμένου, ανάλογα με το εάν
ανοίξετε ένα μπλοκ γραφικών ή ένα μπλοκ κειμένου. Η μπάρα εργαλείων περιλαμβάνει
όλα τα αντικείμενα που μπορούν να δημιουργηθούν στο μπλοκ.
Για να επιλέξετε ένα αντικείμενο, κάντε κλικ στο αντικείμενο της μπάρας εργαλείων και
μετακινήστε το δείκτη στη θέση της επιφάνειας εργασίας που θέλετε να τοποθετήσετε το
αντικείμενο. Κάνοντας κλικ ενεργοποιείτε το πεδίο διαλόγου για το επιλεγμένο
αντικείμενο. Εισάγετε τις παραμέτρους στο πεδίο διαλόγου και κάντε κλικ στο [OK]. Στη
συνέχεια το αντικείμενο εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας. Το στατικό κείμενο ή τα
στατικά γραφικά απεικονίζονται απευθείας στην επιφάνεια εργασίας. 
Οι γενικές παράμετροι αντικειμένων περιγράφονται στο κεφάλαιο "Βασικές αρχές" στη
σελίδα 62. Στα κεφάλαια "Γραφική απεικόνιση και έλεγχος" (σελίδα 135) και "Απεικόνιση
και έλεγχος που βασίζονται σε κείμενο" (σελίδα 180) επεξηγούνται τα αντικείμενα
γραφικών και κειμένων.

11509AEN
Εικόνα 36: Προγραμματισμός μπλοκ
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7.4.11 Διαχείριση μπλοκ γραφικών

Σ' αυτήν την ενότητα περιγράφεται η διαχείριση του μπλοκ γραφικών στο HMI-Builder.
Ο τρόπος λειτουργίας και απεικόνισης βασίζονται στο πρότυπο των Windows. 
Στη διαχείριση του μπλοκ γραφικών δημιουργούνται μπλοκ γραφικών με στατικά και
δυναμικά στοιχεία γραφικών.

Άνοιγμα 
διαχείρισης 
μπλοκ γραφικών

Για να ανοίξετε το μενού [Graphic block manager] κάντε διπλό κλικ στο [Block manager]
ή στο [Block list] σε ένα καθορισμένο μπλοκ γραφικών.

Ποντίκι, πλήκτρα 
και δείκτης

Στην ενότητα που ακολουθεί περιγράφεται η χρήση του ποντικιού και των πλήκτρων στη
διαχείριση των μπλοκ γραφικών. Επιπλέον περιγράφονται οι διάφορες μορφές δεικτών.

Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για τις εξής ενέργειες:
• Επιλογή αντικειμένων από τη μπάρα εργαλείων (Toolbox)
• Μαρκάρισμα αντικειμένων μέσω κλικ
• Μαρκάρισμα περισσότερων αντικειμένων (κάντε κλικ δίπλα από τα αντικείμενα.

Κρατήστε πιεσμένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σύρετε το πλαίσιο
επιλογής γύρω από τα αντικείμενα που θέλετε.) 

• Μετακίνηση αντικειμένων (κρατήστε πιεσμένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού
όταν ο δείκτης βρίσκεται επάνω από ένα αντικείμενο και μετακινήστε το ποντίκι.) 

• Αλλαγή μεγέθους αντικειμένου
• Εμφάνιση πεδίου διαλόγου με παραμέτρους (κάντε διπλό κλικ σε ένα αντικείμενο.)

Το παρακάτω σχήμα δείχνει τη μορφή ενός μαρκαρισμένου αντικειμένου.

11510AEN
Εικόνα 37: Μαρκαρισμένο αντικείμενο
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Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για τις εξής ενέργειες:
• Δημιουργία αντικειμένων από το μενού [Object]
• Μετακίνηση δείκτη με τη βοήθεια των πλήκτρων βέλους
• Μετακίνηση του δείκτη ανά pixel (πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων <Ctrl> + πλήκτρο

βέλους.)
• Μαρκάρισμα αντικειμένου ή αναίρεση επιλογής αντικειμένου (οδηγήστε το δείκτη

επάνω από το αντικείμενο και πιέστε το πλήκτρο διαστήματος.)
• Μαρκάρισμα περισσότερων αντικειμένων (στο μενού επιλέξτε [Object] / [Pointer] και

σύρετε ένα πλαίσιο γύρω από τα αντικείμενα με τη βοήθεια του πλήκτρου
διαστήματος και των πλήκτρων βέλους.)

• Μετακίνηση αντικειμένου (οδηγήστε το δείκτη επάνω από το αντικείμενο, κρατήστε
πιεσμένο το πλήκτρο διαστήματος και πιέστε τα πλήκτρα βέλους.)

• Αλλαγή μεγέθους αντικειμένου (οδηγήστε το δείκτη επάνω από ένα άγκιστρο
αντικειμένου, κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο διαστήματος και πιέστε τα πλήκτρα
βέλους.)

• Εμφάνιση πεδίου διαλόγου για ένα μαρκαρισμένο αντικείμενο (πιέστε το πλήκτρο
εισαγωγής (Enter)).

Δείκτης
Ο δείκτης μπορεί να λάβει 4 μορφές:

Εντός ενός αντικειμένου

Το μέγεθος αντικειμένου μπορεί να τροποποιηθεί

Στη γραφική επιφάνεια εργασίας

Κατά την επιλογή στο μενού ή στη μπάρα εργαλείων
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Δημιουργία 
αντικειμένων

Κάντε κλικ στο επιθυμητό αντικείμενο της μπάρας εργαλείων, οδηγήστε το δείκτη στη
θέση της επιφάνειας εργασίας στην οποία θέλετε να τοποθετηθεί το αντικείμενο. Κάντε
κλικ για να τοποθετήσετε το αντικείμενο. 
Τα στατικά γραφικά εμφανίζονται κάνοντας κλικ στην επιφάνεια εργασίας. Για τα
δυναμικά αντικείμενα εμφανίζεται ένα πεδίο διαλόγου για το τρέχον αντικείμενο. Εάν σε
ένα πεδίο διαλόγου κάνετε κλικ στο [OK], το αντικείμενο προβάλλεται στην οθόνη. 
Μετά την προβολή του, το αντικείμενο μαρκάρεται με άγκιστρα και ενεργοποιείται η
λειτουργία επιλογής. 

Στατικό γραφικό
Στα στατικά αντικείμενα γραφικών ανήκουν τα ακόλουθα: 
• Γραμμή
• Καμπύλη
• Πολλαπλή γραμμή
• Έλλειψη
• Ορθογώνιο
• Σύμβολο
• Κείμενο
Αυτά χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό των γραφικών φόντου. Μπορείτε να
μετατρέψετε τα στατικά γραφικά αντικείμενα σε δυναμικά συνδέοντάς τα με τα
αντικείμενα στην καρτέλα σημάτων [Dynamic].

Δυναμικά αντικείμενα
Τα δυναμικά αντικείμενα συνδέονται με σήματα, π.χ. για τη δημιουργία λειτουργιών
ελέγχου και παρακολούθησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον
καθορισμό των αντικειμένων, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Γραφική απεικόνιση και έλεγχος"
στη σελίδα 135. 

Μαρκάρισμα 
περισσότερων 
αντικειμένων

Υπάρχουν 2 δυνατότητες μαρκαρίσματος περισσότερων αντικειμένων στη διαχείριση
του μπλοκ γραφικών.
• Πιέστε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο του

ποντικιού και σύρετε το πλαίσιο επιλογής γύρω από τα αντικείμενα που θέλετε. Το
αντικείμενο που δημιουργήθηκε τελευταίο απεικονίζεται με συμπαγή άγκιστρα.

• Επιλέξτε το δείκτη από τη μπάρα εργαλείων. Κρατήστε το πλήκτρο εναλλαγής (shift)
πιεσμένο ενώ μαρκάρετε τα αντικείμενα που θέλετε. Το αντικείμενο που μαρκάρατε
τελευταίο απεικονίζεται με συμπαγή άγκιστρα.
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Τοποθέτηση 
αντικειμένων

Το μενού [Layout] προσφέρει μία σειρά λειτουργιών με τις οποίες μπορείτε να
τοποθετήσετε ένα αντικείμενο εύκολα και απλά: 
• Ευθυγράμμιση (align)
• Όμοιο μέγεθος (make same size)
• Όμοιες αποστάσεις (space evenly)
• Το ένα δίπλα στο άλλο (tile)

Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να εμφανιστούν επίσης από μία ξεχωριστή μπάρα
εργαλείων.
Για να μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες, θα πρέπει να έχετε μαρκάρει τουλάχιστον
2 αντικείμενα. Οι λειτουργίες χρησιμοποιούν για τους υπολογισμούς τοποθέτησης ένα ή
δύο αντικείμενα αναφοράς. 
Οι λειτουργίες [Align], [Make same size] και [Tile] χρησιμοποιούν ως αντικείμενο
αναφοράς το αντικείμενο που δημιουργήθηκε ή μαρκαρίστηκε τελευταίο. Βλέπε ενότητα
"Μαρκάρισμα περισσότερων αντικειμένων" στη σελίδα 100. 
Στη λειτουργία [Space evenly] τα αντικείμενα αναφοράς είναι το κατώτερο και ανώτερο
αντικείμενο ή τα αντικείμενα που βρίσκονται τελείως αριστερά και τελείως δεξιά. Οι
λειτουργίες δεν επηρεάζουν το αντικείμενο αναφοράς.

11511AEN
Εικόνα 38: Μενού [Layout]
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Ευθυγράμμιση
Η λειτουργία [Align] διαθέτει 6 επιλογές μενού για την κάθετη και οριζόντια
ευθυγράμμιση των αντικειμένων.

Όμοιο μέγεθος
Στο [Make same size] προσφέρονται 3 λειτουργίες προς επιλογή, με τις οποίες μπορείτε
να φέρετε τα μαρκαρισμένα αντικείμενα στο ίδιο μέγεθος.

Όμοιες αποστάσεις
Στο [Space evenly] υπάρχουν 2 λειτουργίες με τις οποίες μπορείτε να αλλάξετε την
απόσταση μεταξύ 2 μαρκαρισμένων αντικειμένων.

Δίπλα το ένα με το άλλο
Στο [Tile] διατίθενται 2 λειτουργίες με τη βοήθεια των οποίων μπορείτε να τοποθετήσετε
2 αντικείμενα το ένα δίπλα στο άλλο

Left Ευθυγραμμίζει τα μαρκαρισμένα αντικείμενα σε μία σειρά με την αριστερή πλευρά 
του αντικειμένου αναφοράς.

Right Ευθυγραμμίζει τα μαρκαρισμένα αντικείμενα σε μία σειρά με τη δεξιά πλευρά του 
αντικειμένου αναφοράς.

Top Ευθυγραμμίζει τα μαρκαρισμένα αντικείμενα σε μία σειρά με την επάνω πλευρά του 
αντικειμένου αναφοράς.

Bottom Ευθυγραμμίζει τα μαρκαρισμένα αντικείμενα σε μία σειρά με την κάτω πλευρά του 
αντικειμένου αναφοράς.

Vertical center Κεντράρει τα επιλεγμένα αντικείμενα κάθετα, σύμφωνα με το αντικείμενο αναφοράς.

Horizontal center Κεντράρει τα επιλεγμένα αντικείμενα οριζόντια, σύμφωνα με το αντικείμενο 
αναφοράς.

Width Αλλάζει το πλάτος των μαρκαρισμένων αντικειμένων, έτσι ώστε να συμφωνεί με το 
πλάτος του αντικειμένου αναφοράς.

Height Αλλάζει το ύψος των μαρκαρισμένων αντικειμένων, έτσι ώστε να συμφωνεί με το 
ύψος του αντικειμένου αναφοράς.

Both Αλλάζει το μέγεθος των μαρκαρισμένων αντικειμένων, έτσι ώστε να συμφωνεί με το 
μέγεθος του αντικειμένου αναφοράς.

Vertical Αλλάζει τη θέση των μαρκαρισμένων αντικειμένων, έτσι ώστε η κατακόρυφη 
απόστασή τους να είναι ίδια. Το κατώτερο και το ανώτερο αντικείμενο δεν 
μετακινούνται. Θα πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον 3 αντικείμενα.

Horizontal Αλλάζει τη θέση των μαρκαρισμένων αντικειμένων, έτσι ώστε η οριζόντια απόστασή 
τους να είναι ίδια. Το τελείως αριστερό και το τελείως δεξιό αντικείμενο δεν 
μετακινούνται. Θα πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον 3 αντικείμενα.

Vertical Αλλάζει την κάθετη θέση των μαρκαρισμένων αντικειμένων, έτσι ώστε να έρχονται 
σε επαφή με το αντικείμενο αναφοράς.

Horizontal Αλλάζει την οριζόντια θέση των μαρκαρισμένων αντικειμένων, έτσι ώστε να 
έρχονται σε επαφή με το αντικείμενο αναφοράς.
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Ομαδοποίηση 
αντικειμένων

Το μενού [Layout] περιέχει λειτουργίες για την ομαδοποίηση περισσότερων
αντικειμένων. Μαρκάρετε τα αντικείμενα που θέλετε και επιλέξτε την καταχώρηση μενού
[Layout] / [Group]. Το ομαδοποιημένο αντικείμενο αντιμετωπίζεται τώρα ως ένα ενιαίο
αντικείμενο, ενώ μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθός του. Μπορείτε να προσαρμόσετε το
χρώμα και τη γραμματοσειρά ξεχωριστά για κάθε αντικείμενο μίας ομάδας. Κάνοντας
κλικ σε ένα αντικείμενο εντός μίας ομάδας εμφανίζεται το πεδίο διαλόγου επεξεργασίας
για το αντίστοιχο αντικείμενο.

Με τη βοήθεια της λειτουργίας [Layout] / [Ungroup] μπορείτε να χωρίσετε ένα υπάρχον
ομαδικό αντικείμενο. 

Αποθήκευση και φόρτωση ομαδοποιημένων αντικειμένων
Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο [Library] της μπάρας εργαλείων, στη διαχείριση του
μπλοκ γραφικών, μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να φορτώσετε/χρησιμοποιήσετε
ομαδοποιημένα αντικείμενα.

11512AEN
Εικόνα 39: Ομαδοποίηση αντικειμένων
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Δημιουργία 
πινάκων

Σε ένα μπλοκ γραφικών μπορείτε να δημιουργήσετε πίνακες αντικειμένων με τον εξής
τρόπο: 
1. Δημιουργήστε πρώτα 2 σειρές ή 2 στήλες με το ίδιο αντικείμενο.

2. Στη συνέχεια, μαρκάρετε τα αντικείμενα και επιλέξτε το πεδίο μενού [Object] / [Create
series of].

Στη συνέχεια προβάλλεται ένα πεδίο διαλόγου. 

3. Καθορίστε εάν και πόσες στήλες ή σειρές θέλετε να δημιουργήσετε, και προς ποιά
κατεύθυνση θέλετε να μεγαλώσετε τον πίνακα. 
Κάνοντας κλικ στο [OK] το λογισμικό προγραμματισμού δημιουργεί έναν πίνακα με
τον αριθμό σειρών και στηλών που έχετε καταχωρίσει.

10416AEN
Εικόνα 40: Πίνακες αντικειμένων

10417AEN

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η ετικέτα συναγερμού του αντικειμένου δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στον πίνακα.
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Σύμβολα Μπορεί να γίνει εισαγωγή των συμβόλων στο πρόγραμμα. Σαν πηγή μπορεί να
χρησιμεύσει η βιβλιοθήκη Bitmap που περιέχει διάφορες επιφάνειες πλήκτρων,
σύμβολα αντλιών κτλ., ή αρχεία γραφικών στον Η/Υ.
Στη βιβλιοθήκη συμβόλων μπορείτε να εισάγετε αρχεία εικόνας από άλλες εφαρμογές
των Windows (π.χ. Paint) των εξής μορφών:
• bmp
• jpg
• gif
• wmf
Τα ονόματα των συμβόλων επιτρέπεται να αποτελούνται από 30 χαρακτήρες το πολύ.
Σημεία στίξεως αλλοίωσης φωνηέντων επιτρέπονται.

Προσθήκη στατικού συμβόλου σε ένα μπλοκ
Κάντε κλικ στο αντικείμενο [Symbol] της μπάρας εργαλείων και οδηγήστε το δείκτη
επάνω από το μπλοκ στην επιφάνεια εργασίας, στο οποίο θέλετε να τοποθετηθεί το
σύμβολο. Στη συνέχεια κάντε ένα κλικ με το ποντίκι. Κάνοντας κλικ στην επιφάνεια
εργασίας ανοίγει το πεδίο διαλόγου [Static symbol].

Δώστε εδώ το όνομα για το σύμβολο που πρόκειται να εισάγετε ή κάντε κλικ στο [Select]
για να ανοίξετε το πεδίο διαλόγου [Select symbol].

11473AEN
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Κάντε κλικ στο [Library] για να εισάγετε ένα στατικό σύμβολο από τη βιβλιοθήκη Bitmap.
Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο [Browse] για να φορτώσετε ένα αρχείο γραφικών
από ένα οποιοδήποτε σημείο αποθήκευσης στον Η/Υ.
Το επιλεγμένο σύμβολο προβάλεται στο παράθυρο [Preview]. Τα σύμβολα BMP
προβάλλονται στο παράθυρο προπαρουσίασης ως εικονίδια.
Κάντε κλικ στο [Open] και στη συνέχεια στο [OK], για να επιλέξετε ένα σύμβολο.
Το σύμβολο εμφανίζεται τώρα στο πεδίο διαλόγου [Static symbol].

11474AEN

11475AEN
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Καρτέλα [General]

Περαιτέρω καρτέλα [Dynamics]
Οι λειτουργίες στην καρτέλα [Dynamics] περιγράφονται στο κεφάλαιο "Γενικές
παράμετροι" στη σελίδα 135.

Αντιγραφή ενός γραφικού από μία εφαρμογή
Ενεργήστε ως εξής:
1. Αντιγράψτε ένα αντικείμενο μίας άλλης εφαρμογής (π.χ. Paint) στο Πρόχειρο.
2. Εμφανίστε τη Διαχείριση μπλοκ γραφικών στο λογισμικό προγραμματισμού και

επιλέξτε την εντολή [Paste].
3. Εισάγετε ένα όνομα για το σύμβολο. Αυτό θα πρέπει να αποτελείται από το πολύ

30 χαρακτήρες.
4. Το σύμβολο αποθηκεύεται στη συνέχεια με το καταχωριμένο όνομα στη βιβλιοθήκη

συμβόλων.

Με τη βοήθεια των λειτουργιών [Copy] και [Paste] μπορείτε να αντιγράψετε στο HMI-
Builder γραφικά και σύμβολα από ένα μπλοκ ή ένα έργο σε ένα άλλο.

Παράμετροι Περιγραφή

Symbol Όνομα του επιλεγμένου συμβόλου.

Select Επιφάνεια πλήκτρου για την επιλογή συμβόλων βιβλιοθήκης ή εξωτερικών αρχείων 
εικόνων.

Transparent Κάνει διαφανή το φόντο του συμβόλου. Το χρώμα του επάνω αριστερού 
εικονοστοιχείου καθορίζεται ως το διαφανές χρώμα.

Stretch Εάν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος X και Y 
του αντικειμένου.

00

I



7 Προγραμματισμός
Προγραμματισμός με το λογισμικό προγραμματισμού

108  Εγχειρίδιο συστήματος  –  Τερματικά χειρισμού DOP11B

7.4.12 Διαχείριση μπλοκ κειμένου

Στη διαχείριση μπλοκ κειμένου δημιουργούνται πεδία διαλόγου και αναφορές. Ένα
μπλοκ κειμένου μπορεί να αποτελείται από στατικό κείμενο και δυναμικά αντικείμενα. Το
στατικό κείμενο δεν τροποποιείται κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Αντίθετα, τα
δυναμικά αντικείμενα συνδέονται μέσω σημάτων ελεγκτή. 
Υπάρχουν 8 διαθέσιμοι δυναμικοί τύποι αντικειμένων: 
• Ψηφιακό κείμενο
• Πολλαπλή επιλογή
• Μήνυμα
• ASCII
• Αναλογικό αριθμητικό
• Διάγραμμα μπαρών
• Ψηφιακό ρολόι
• Μετάβαση

Άνοιγμα 
διαχείρισης 
μπλοκ κειμένου

Για να ανοίξετε τη διαχείριση του μπλοκ κειμένου κάντε διπλό κλικ σε ένα καθορισμένο
μπλοκ κειμένου στη διαχείριση μπλοκ ή στη λίστα μπλοκ. Στη λίστα μπλοκ, επιλέξτε ένα
καθορισμένο μπλοκ ή δημιουργήστε ένα νέο μπλοκ κειμένου.

Ποντίκι και 
πλήκτρα

Κάντε κλικ στην αρχή του κειμένου που θέλετε να μαρκάρετε και σύρετε το δείκτη του
ποντικιού επάνω από το κείμενο. Για να μαρκάρετε το κείμενο με το πληκτρολόγιο,
κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο εναλλαγής (shift) ενώ επιλέγετε το κείμενο με τα πλήκτρα
βέλους.
Με τη λειτουργία [Cut] διαγράφετε το μαρκαρισμένο κείμενο. 
Κάντε διπλό κλικ σε ένα αντικείμενο ή πιέστε το <F4> για να εμφανίσετε τις παραμέτρους
του αντικειμένου.

00

I



7Προγραμματισμός
Προγραμματισμός με το λογισμικό προγραμματισμού

 Εγχειρίδιο συστήματος  –  Τερματικά χειρισμού DOP11B 109

Μπάρα 
εργαλείων  
(Toolbox)

Η διαχείριση μπλοκ κειμένου διαθέτει μία μπάρα εργαλείων (Toolbox) με τις εξής
λειτουργίες:
• Μεγέθυνση
• Σμίκρυνση
• Χαρακτήρες OEM

Όλες οι λειτουργίες μπορούν επίσης να κληθούν από τα μενού. Πληροφορίες για τον
καθορισμό και τη χρήση των διαφόρων αντικειμένων στα μπλοκ κειμένου θα βρείτε στο
κεφάλαιο "Απεικόνιση και έλεγχος που βασίζονται σε κείμενο" στη σελίδα 180.

Προσδιορισμός 
μπλοκ κειμένου

Στατικό κείμενο
Η διαχείριση μπλοκ κειμένου είναι ένα πρόγραμμα διαχείρισης κειμένου με το οποίο
μπορείτε να εισάγετε στατικό κείμενο. Μπορείτε να χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες των
Windows [Copy] και [Paste] για να αντιγράψετε και να εισάγετε σε ένα μπλοκ ένα κείμενο
που έχετε αντιγράψει από ένα άλλο μπλοκ ή από μία άλλη εφαρμογή (π.χ. Microsoft
Word). Μ' αυτόν τον τρόπο μπορείτε να περιγράψετε απλά μία εφαρμογή. 

Δυναμικά αντικείμενα
Τα δυναμικά αντικείμενα μπορούν να καθοριστούν σε οποιαδήποτε θέση κειμένου.
Επιλέξτε τον τύπο αντικειμένου στη μπάρα εργαλείων ή στο μενού [Object]. Στη
συνέχεια εμφανίζεται ένα πεδίο διαλόγου, μέσα στο οποίο μπορείτε να ορίσετε ένα
αντικείμενο.
Το δυναμικό αντικείμενο επισημαίνεται με δίεση (#), την οποία ακολουθεί μία ή
περισσότερες παύλες (-) ανάλογα με τον αριθμό των θέσεων που έχουν καταληφθεί. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό των δυναμικών αντικειμένων,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Απεικόνιση και έλεγχος που βασίζονται σε κείμενο" στη
σελίδα 180.

Μεγέθυνση

Σμίκρυνση

Λίστα επιλογής ASCII. Για την επιλογή χαρακτήρων οι οποίοι 
δεν μπορούν να εισαχθούν απευθείας με το πληκτρολόγιο.
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7.4.13 Αλλαγή Ι/Ο

Με τη λειτουργία [I/O Change] μπορείτε να αλλάξετε τα I/O ή να μετακινήσετε μία
ολόκληρη περιοχή I/O. Οι αλλαγές I/O μπορούν να πραγματοποιηθούν για ολόκληρο το
έργο ή μόνο για επιλεγμένα αντικείμενα.
Η λειτουργία μπορεί να εφαρμοστεί στις εξής περιοχές:
• Μπλοκ στη λίστα των μπλοκ
• Αντικείμενα σε μπλοκ γραφικών και κειμένων
• Γραμμές στη λίστα συναγερμών
• Γραμμές στη διαχείριση πλήκτρων λειτουργιών
• Γραμμές στη διαχείριση φωτοδιόδων
• Γραμμές στη λίστα παραπομπών

Επιλέξτε την εντολή μενού [Edit] / [I/O Change].

11269AEN
Εικόνα 41: Αλλαγή Ι/Ο

Παράμετρος Περιγραφή

Change Ι/Οs in Καθορίστε εάν τα I/O θα τροποποιηθούν σε ολόκληρο το έργο ή στα επιλεγμένα 
αντικείμενα.

Change Επιλέξτε εάν θα πραγματοποιηθεί μία μεμονωμένη αλλαγή I/O ή εάν θα μετακινηθεί 
μία συνολική περιοχή I/O.

From Ι/Ο, End Ι/Ο, 
To Ι/Ο

Εισάγετε εδώ το I/O που θα τροποποιηθεί και καθορίστε για ποια ή σε ποια περιοχή 
I/O θα εκτελεστεί η μετακίνηση.

Confirm each 
change

Ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, εάν θέλετε να επιβεβαιώσετε κάθε αλλαγή 
I/O για ένα αντικείμενο.
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7.4.14 Αλλαγή σταθμού BDTP

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να αλλάξετε την αρίθμηση ευρετηρίου για ένα έργο
BDTP Client εντός ενός δικτύου BDTP, π.χ. από σταθμό 1 σε σταθμό 3. Επιλέξτε [Edit] /
[BDTP station change] από το μενού.

7.4.15 Παραπομπή Ι/Ο

Η λειτουργία [I/O Cross Reference] χρησιμοποιείται για τη συνοπτική περιγραφή των
I/O. Επιλέξτε τη λειτουργία από το [View] / [I/O cross reference].

Στο πεδίο διαλόγου που θα εμφανιστεί εισάγετε το [Start I/O] και το [End I/O]. Εάν
αφήσετε κενό το πεδίο [Start I/O], θα συμπεριληφθούν όλα τα I/O μέχρι την τιμή  του
πεδίου [End I/O]. Εάν αφήσετε κενό το πεδίο [End I/O], θα συμπεριληφθούν όλα τα I/O
μέχρι την τιμή  του πεδίου [Start I/O]. Εάν αφήσετε και τα δύο πεδία ελεύθερα, θα
συμπεριληφθούν στη λίστα όλα τα I/O.

11513AEN
Εικόνα 42: Αλλαγή σταθμού BDTP

Παράμετροι Περιγραφή

Change station in Καθορίστε, εάν η αρίθμηση ευρετηρίου I/O θα τροποποιηθεί σε ολόκληρο το έργο ή 
μόνο στα μαρκαρισμένα αντικείμενα.

From station, 
To station

Εδώ καθορίζετε τον αριθμό ευρετηρίου που θέλετε να αλλάξετε, καθώς και τον αριθμό 
ευρετηρίου του σταθμού BDTP ως προορισμό της αλλαγής.

Confirm each 
change

Ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να επιβεβαιώσετε κάθε αλλαγή 
σταθμού BDTP για ένα αντικείμενο.

11270AEN
Εικόνα 43: [Ι/Ο cross reference]
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Απεικόνιση Τα αποτελέσματα που εξάγονται με τη βοήθεια αυτής της λειτουργίας απεικονίζονται σε
μία λίστα 2 επιπέδων. Στο πρώτο επίπεδο εμφανίζονται τα υπάρχοντα I/O και ο αριθμός
αντικειμένων που ανήκουν στα αντίστοιχα I/O. Για την προβολή του δευτέρου επιπέδου
κάντε κλικ στο σύμβολο "συν", αριστερά από το I/O. Εμφανίζονται όλα τα αντικείμενα
που περιλαμβάνονται στα επιλεγμένα I/O. Το σύμβολο "συν" μετατρέπεται σε σύμβολο
"μείον".

Μπορείτε να μαρκάρετε μία γραμμή στη λίστα και να την αντιγράψετε στο Πρόχειρο.
Από εκεί μπορείτε να την εισάγετε για παράδειγμα σε ένα έγγραφο του Microsoft Word.

7.4.16 Άλλα προγράμματα διαχείρισης

Το HMI-Builder διαθέτει επίσης εφαρμογές για τη διαχείριση των εξής στοιχείων:
• Πλήκτρα λειτουργιών
• Ενδεικτικές λυχνίες LED
• Συναγερμοί
• Ομάδες συναγερμών
• Κωδικοί πρόσβασης
• Κανάλια χρόνου
• Βιβλιοθήκη μηνυμάτων
• Μακροεντολές
• Ανταλλαγή δεδομένων
• Λίστα ονομάτων

Αυτές οι εφαρμογές διαχείρισης εκτελούνται από το μενού [Functions] και λειτουργούν
με τον ίδιο τρόπο. Οι παράμετροι κάθε εφαρμογής διαχείρισης περιγράφονται στις
αντίστοιχες ενότητες.
Οι ορισμοί για τα πλήκτρα λειτουργίας, τις φωτοδιόδους, τους συναγερμούς, τις ομάδες
συναγερμών, τα κανάλια χρόνου, τη βιβλιοθήκη μηνυμάτων, τις μακροεντολές και για
την ανταλλαγή δεδομένων παρατίθενται στην αντίστοιχη εφαρμογή διαχείρισης.
Η εισαγωγή νέων ορισμών γίνεται με τις λειτουργίες [Append] ή [Insert]. 

10425AEN
Εικόνα 44: Προβολή [Ι/Ο cross reference]
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Για την αλλαγή ενός ορισμού, μαρκάρετε τον ορισμό, πραγματοποιήστε τις αλλαγές που
θέλετε και κάντε κλικ στο [Update]. Για να απλοποιηθεί η διαδικασία πολλαπλών
αλλαγών, κάντε κλικ στο [Update] ή στο [Append] μόνο την πρώτη φορά και στη
συνέχεια πιέζετε κάθε φορά το πλήκτρο εισαγωγής (Enter). 
Οι λειτουργίες [Append] και [Update] παραμένουν ενεργές μέχρι που να καλέσετε μία
άλλη λειτουργία. Με τη λειτουργία [Delete] διαγράφετε έναν μαρκαρισμένο ορισμό. Για
να κλείσετε την εφαρμογή διαχείρισης, κάντε κλικ στο [Close]. Το παρακάτω
παράδειγμα ισχύει για τη διαχείριση συναγερμών.

7.4.17 Μενού [File]

Το μενού [File] διαθέτει λειτουργίες για τη δημιουργία, το άνοιγμα, την αποθήκευση και
το κλείσιμο έργων. Αυτές οι λειτουργίες διατίθενται επίσης στη στάνταρ γραμμή
συμβόλων. Οι επιλογές εκτύπωσης μπορούν να κληθούν επίσης από αυτό το μενού. Με
τη λειτουργία [Update drivers] μπορείτε να κατεβάσετε καινούργιους οδηγούς
προγραμμάτων από το διαδίκτυο ή να τους εγκαταστήσετε από μια δισκέτα.

11514AEN
Εικόνα 45: Μενού [File]
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7.4.18 Μενού [Edit]

Το μενού [Edit] περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες:
• Αποκοπή (Cut)
• Αντιγραφή (Copy)
• Επικόλληση (Paste)
• Αναίρεση (Undo)
• Επιλογή όλων (Select all)

Η λειτουργία [Find] διατίθεται για την επεξεργασία πολύγλωσσων κειμένων. Στο μενού
υπάρχουν επίσης οι λειτουργίες [I/O change], [BDTP station change], [Default controller]
και [Font templates].

11515AEN
Εικόνα 46: Μενού [Edit]
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7.4.19 Μενού [View]

Στο μενού [View] υπάρχουν:
• Διαχείριση μπλοκ (Block Manager)
• Παραπομπές Ι/Ο (Ι/Ο cross reference)
• Λίστα ονομάτων (Name list)
• Διαχείριση έργου (Project manager)
Εδώ υπάρχουν επίσης λειτουργίες για τη ρύθμιση διαφόρων καταστάσεων απεικόνισης
εντός του προγράμματος. Ορισμένες λειτουργίες εμφανίζονται σε εφαρμογές Windows
ως τυπικές, άλλες εμφανίζονται αποκλειστικά στο HMI-Builder. Εδώ περιγράφονται οι
αποκλειστικές λειτουργίες για το HMI-Builder.

Λίστα μπλοκ Στο μενού [Block list] προβάλλονται τα μπλοκ που ανήκουν στην εφαρμογή. Στη λίστα
μπλοκ κάντε κλικ στο [New], για να δημιουργήσετε ένα νέο μπλοκ. Κάντε κλικ στο [Open]
για να ανοίξετε ένα μπλοκ που έχετε ήδη ορίσει. Κάνοντας κλικ στο πεδίο [New]
εμφανίζεται το πεδίο διαλόγου [Create new block]. Εδώ καθορίζονται οι βασικές
παράμετροι για το μπλοκ. Για να εμφανίσετε το πεδίο διαλόγου [Create new block] για
ένα μαρκαρισμένο μπλοκ της λίστας, κάντε κλικ στο πλήκτρο [Properties]. Κάνοντας κλικ
στο [Delete] διαγράφετε το μαρκαρισμένο μπλοκ.

11516AEN

11517AEN
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Διαχείριση μπλοκ 
(Block Manager)

Στο μενού [Block manager] απεικονίζονται όλα τα μπλοκ εντός μίας εφαρμογής. Εδώ
έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε νέα μπλοκ, να ορίσετε την κεφαλή του μπλοκ και
να καθορίσετε μεταβάσεις με τις λειτουργίες της μπάρας εργαλείων.

Παραπομπή Ι/Ο Στο μενού [I/O cross reference] μπορείτε να εμφανίσετε συνοπτικά τα I/O.

Λίστα ονομάτων Στο μενού [Namen list] ορίζετε μία τοπική λίστα ονομάτων για τα χρησιμοποιούμενα
σύμβολα. Τα σήματα που περιλαμβάνονται στο έργο και δεν διαθέτουν κάποιο όνομα,
μπορούν να επισυναφθούν στη λίστα ονομάτων με τη λειτουργία [Undefined]. Μπορείτε
να εισάγετε νέα σήματα και να επεξεργαστείτε και να ενημερώσετε τα υπάρχοντα
σήματα. Με τη λειτουργία [Update] το έργο ενημερώνεται με τις αλλαγές που
πραγματοποιήθηκαν στη λίστα ονομάτων.
Μία λίστα ονομάτων μπορεί να εξαχθεί σε ένα αρχείο κειμένου. Μπορείτε ακόμη να
εισάγετε ένα αρχείο κειμένου στη λίστα ονομάτων. Ως χαρακτήρας διαχωρισμού για το
περιεχόμενο του αρχείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο στηλογνώμονας, το ερωτηματικό,
το κόμμα ή το κενό διάστημα. Μία εσωτερική λίστα ονομάτων μπορεί να ταξινομηθεί. Το
αρχείο κειμένου δεν επιτρέπεται να περιέχει κανέναν ειδικό χαρακτήρα όπως π.χ. Ä, Ö
και Ü.

11494AEN
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Γραμμές 
συμβόλων

Στο πεδίο μενού [Toolbar] μπορείτε να εμφανίσετε και να αποκρύψετε όλες τις γραμμές
συμβόλων του HMI-Builder.

Παράμετροι Περιγραφή

Standard layout Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, όλες οι γραμμές συμβόλων επαναφέρονται στην τυπική θέση τους.

Standard

Status bar

Η γραμμή κατάστασης (status bar) βρίσκεται στο κάτω περιθώριο του παραθύρου του λογισμικού διαμόρφωσης. 
Η αριστερή περιοχή της γραμμής κατάστασης περιλαμβάνει μια περιγραφή για το επιλεγμένο μενού ή μια σύντομη 
περιγραφή του αντικειμένου επάνω στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο δείκτης ση γραμμή συμβόλων. Επίσης δίδονται οι 
συντεταγμένες (γραμμή και στήλη στο πρόγραμμα διαχείρισης των μπλοκ).
Στη δεξιά περιοχή της γραμμής κατάστασης προβάλλεται το μοντέλο τερματικού και η έκδοση του προγράμματος 
οδήγησης του τρέχοντος έργου, καθώς και η μνήμη τερματικού που είναι διαθέσιμη μετά τη μεταφορά του έργου. 
Το OVR υποδηλώνει ότι το πλήκτρο εισαγωγής πατήθηκε (ενεργοποιημένη λειτουργία αντικατάστασης).

Block Manager Βλέπε κεφάλαιο "Μενού [View]" στη σελίδα 115.

Object

Τα αντικείμενα επιλέγονται από τη γραμμή αντικειμένων και, στη συνέχεια, αποθηκεύονται στην επιφάνεια 
εργασίας.  Κάντε κλικ σε ένα αντικείμενο, για να ανοίξετε το πεδίο διαλόγου των ιδιοτήτων του. Εισάγετε τις 
παραμέτρους και κάντε κλικ στο [OK]. Στη συνέχεια, το αντικείμενο εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας. 
Το στατικό κείμενο ή τα στατικά γραφικά απεικονίζονται απευθείας στην επιφάνεια εργασίας.
Τα στατικά αντικείμενα γραφικών "Γραμμή", "Τόξο", "Έλλειψη", "Ορθογώνιο", "Σύμβολο" και "Κείμενο" 
χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό των γραφικών φόντου. Μπορείτε να μετατρέψετε τα στατικά γραφικά 
αντικείμενα σε δυναμικά συνδέοντάς τα με τα αντικείμενα στην καρτέλα σημάτων [Dynamic]. Τα δυναμικά 
αντικείμενα συνδέονται με σήματα, π.χ. για τη δημιουργία λειτουργιών ελέγχου και παρακολούθησης.
Οι γενικές παράμετροι αντικειμένων περιγράφονται στο κεφάλαιο "Βασικές αρχές" (σελίδα 62). Στα κεφάλαια 
"Γραφική απεικόνιση και έλεγχος" (σελίδα 135) και "Απεικόνιση και έλεγχος που βασίζονται σε κείμενο" 
(σελίδα 180) επεξηγούνται τα αντικείμενα γραφικών ή κειμένων.
Δίπλα στα αντικείμενα διατίθεται επίσης ένα πλήκτρο αφής για την επιλογή των συμβόλων, καθώς και ένας δείκτης 
σήμανσης (τέρμα αριστερά στη γραμμή συμβόλων). Βλέπε επίσης ενότητα "Στατικά / δυναμικά αντικείμενα 
γραφικών" (σελίδα 144).

Font

Η γραμμή συμβόλων γραμματοσειρών χρησιμεύει στην επιλογή ενός προκαθορισμένου στιλ κειμένου ή στη 
δημιουργία στιλ που καθορίζονται από το χρήστη. Το στιλ κειμένου ορίζεται για το επιλεγμένο αντικείμενο. Μέσω 
της επιλογής μίας άλλης γραμματοσειράς ή μεγέθους γραμματοσειράς ή ενός άλλου στιλ γραμματοσειράς για ένα 
αντικείμενο δημιουργείται ένα νέο στιλ κειμένου το οποίο εμφανίζεται στα αριστερά του πεδίου της λίστας.

Controller

Το πρόγραμμα οδήγησης του τρέχοντος αντικειμένου μπορεί να επιλεχθεί μέσω της γραμμής ελεγκτή. Η επιλογή 
των εσωτερικών μεταβλητών ανοίγει με κλικ στο σύμβολο .

Language

Alignment

Η γραμμή ευθυγράμμισης διευκολύνει την ταξινόμηση των αντικειμένων στην οθόνη. Τα αντικείμενα μπορούν να 
ευθυγραμμιστούν με κάθετο και οριζόντιο τρόπο και μπορούν να προσαρμοστούν στο μέγεθός σας στο αντικείμενο 
που επιλέχθηκε ή δημιουργήθηκε τελευταίο (αντικείμενο αναφοράς). Επίσης, τα αντικείμενα μπορούν να 
κατανεμηθούν ή να ταξινομηθούν το ένα δίπλα στο άλλο ομοιόμορφα επάνω στην οθόνη μέσω των πλήκτρων 
αφής της γραμμής. Εάν τοποθετήσετε το δείκτη επάνω σε ένα πλήκτρο αφής στη γραμμή συμβόλων, εμφανίζεται 
μια σύντομη περιγραφή του πλήκτρου αφής. Ταυτόχρονα, στη γραμμή κατάστασης (κάτω αριστερά), εμφανίζεται 
μια αναλυτική περιγραφή.

Line width

Στη γραμμή συμβόλων μπορείτε να επιλέξετε το πάχος γραμμής ίσιων γραμμών, τόξων, πολυγώνων, ορθογώνιων 
και κύκλων. Το πάχος γραμμής μπορεί να καθοριστεί επίσης στο πεδίο διαλόγου ιδιοτήτων του αντικειμένου.
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Επιλογές

Color

Η γραμμή συμβόλων χρωμάτων εμφανίζει το χρώμα της επιφάνειας και του φόντου του τρέχοντος αντικειμένου, 
καθώς και το χρώμα του μπλοκ. Κάνοντας κλικ στα πλήκτρα αφής επιλέγετε ένα άλλο χρώμα από την παλέτα.

Layout

Με τα πλήκτρα αφής στη γραμμή συμβόλων διάταξης μπορείτε να μετακινήσετε αντικείμενα μπροστά ή πίσω από 
άλλα αντικείμενα, καθώς και να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε ένα πλέγμα.

Zoom

Τα πλήκτρα αφής στη γραμμή συμβόλων της λειτουργίας Zoom χρησιμεύουν στη μεγέθυνση ή τη σμίκρυνση της 
επιφάνειας εργασίας ή της Διαχείρισης μπλοκ.

Library

Βλέπε κεφάλαιο "Βιβλιοθήκη" (σελίδα 94).

Execute

Με την εφαρμογή προσομοίωσης, ένα έργο μπορεί να εκτελεστεί σε έναν υπολογιστή. Αποθηκεύστε το έργο και 
επιλέξτε [Project] / [Run]. Τώρα εμφανίζεται ένα παράθυρο το οποίο χρησιμοποιείται ως εικονικό τερματικό 
χειρισμού. Με το πλήκτρο <ESC> τερματίζετε την εφαρμογή προσομοίωσης και ανοίγετε πάλι το λογισμικό 
διαμόρφωσης.

Παράμετροι Περιγραφή

Παράμετρος Περιγραφή

Show terminal Με την ενεργοποίηση αυτής της επιλογής προβάλλεται γύρω από την 
επιφάνεια εργασίας της διαχείρισης γραφικών ένα τερματικό. 
Από την απεικόνιση του τερματικού μπορείτε να εμφανίσετε τις 
εφαρμογές διαχείρισης φωτοδιόδων, πλήκτρων λειτουργιών και ετικετών 
κειμένων. 
Κάνοντας διπλό κλικ σε μία λειτουργία (π.χ. ένα πλήκτρο λειτουργιών) 
εμφανίζεται το αντίστοιχο πεδίο διαλόγου για την επεξεργασία.

Show background block Ισχύει μόνο για τα μπλοκ γραφικών. 
Με αυτήν την επιλογή, το μπλοκ φόντου εμφανίζεται κατά την εργασία 
στη διαχείριση μπλοκ γραφικών.

Show language index Ισχύει μόνο στην πολύγλωσση υποστήριξη. 
Εμφανίζει τον αριθμό ευρετηρίου για το κείμενο της εφαρμογής.

Quickinfo Εμφανίζει μία σύντομη πληροφορία για τη λειτουργία επάνω από την 
οποία βρίσκεται ο δείκτης του ποντικιού.

Use terminal font Σ' αυτό το πεδίο επιλέγετε εάν το κείμενο που εισάγετε στα πεδία 
διαλόγου του προγράμματος θα εμφανίζεται με τη γραμματοσειρά του 
τερματικού.

Choose Unicode font Επιλέξτε στο πεδίο διαλόγου μία γραμματοσειρά Unicode. Αυτή η 
γραμματοσειρά θα χρησιμοποιείται στο λογισμικό προγραμματισμού 
όταν υπάρχει πολύγλωσση υποστήριξη.
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7.4.20 Μενού [Functions]

Το μενού [Functions] περιλαμβάνει τις ακόλουθες εφαρμογές διαχείρισης:

11518AEN

Λειτουργία Περιγραφή

Function keys Εδώ ορίζονται καθολικά και τοπικά πλήκτρα λειτουργιών. 
Βλέπε κεφάλαιο "Πλήκτρα λειτουργιών" στη σελίδα 238.

LED Εδώ καθορίζονται οι λειτουργίες για τις φωτοδιόδους. 
Βλέπε κεφάλαιο "Φωτοδίοδοι (LED)" στη σελίδα 238. 

Alarm groups Εδώ μπορείτε να ομαδοποιήσετε συναγερμούς (π.χ. ανάλογα με τη 
σπουδαιότητα) για να μπορείτε να αναγνωρίζετε και να αντιμετωπίζετε 
αποτελεσματικότερα τα σφάλματα. 
Βλέπε κεφάλαιο "Διαχείριση συναγερμών" στη σελίδα 201.

Alarms Εδώ καθορίζονται μηνύματα συναγερμών και τα σήματα ενεργοποίησής τους.
Βλέπε κεφάλαιο "Διαχείριση συναγερμών" στη σελίδα 201.

Time channels Εδώ καθορίζονται δίαυλοι χρόνου, οι οποίοι ελέγχουν τα συμβάντα διεργασιών 
σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
Βλέπε κεφάλαιο "Χρονικός έλεγχος" στη σελίδα 229.

Passwords Εδώ καθορίζετε κωδικούς πρόσβασης για τα διάφορα επίπεδα ασφαλείας της 
εφαρμογής.
Βλέπε κεφάλαιο "Κωδικοί πρόσβασης" στη σελίδα 222. 

Message library Εδώ δημιουργείτε πίνακες μηνυμάτων στους οποίους οι τιμές μεταξύ 0 και 65535 
συνδέονται με κείμενα. 
Βλέπε κεφάλαιο "Βιβλιοθήκη μηνυμάτων" στη σελίδα 199. 

Macros Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε συμβάντα, τα οποία θα επηρεάζουν όλα τα 
πλήκτρα λειτουργιών και αφής. 
Βλέπε κεφάλαιο "Μακροεντολές" στη σελίδα 246.

Data exchange Εδώ καθορίζετε τις συνθήκες ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των επιλεγμένων 
ελεγκτών.

Data logger Τα δεδομένα μπορούν να καταγραφούν και να αποθηκευτούν σε ένα αρχείο. 
Η αποθήκευση γίνεται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ή σε περίπτωση 
αλλαγής των τιμών.

Ι/Ο configuration Οι ιδιότητες του προγράμματος οδήγησης του ελεγκτή και των εσωτερικών 
μεταβλητών μπορούν να προβληθούν μέσω της επιλογής [I/O configuration].
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7.4.21 Μενού [Setup]

Το μενού [Setup] περιλαμβάνει λειτουργίες για τη διαμόρφωση του τερματικού.

Σήματα 
συστήματος

Εδώ καθορίζονται σήματα αναγνώρισης (Handshake) μεταξύ του τερματικού και του
ελεγκτή.

Καταχωρητής τρέχουσας ένδειξης
Καταχωρητής δεδομένων του ελεγκτή, ο οποίος στην κατάσταση λειτουργίας
περιλαμβάνει τον αριθμό του μπλοκ που απεικονίζεται στην οθόνη. Ο καταχωρητής
δεδομένων ενημερώνεται αυτόματα από το τερματικό κατά την αλλαγή του μπλοκ.
Αυτός ο καταχωρητής δεν επηρεάζει την επιλογή μπλοκ.

Καταχωρητής νέας ένδειξης
Καταχωρητής δεδομένων στον ελεγκτή ο οποίος καθορίζει ποιο μπλοκ θα απεικονίζεται
στην οθόνη.

Καταχωρητής βομβητή
Καταχωρητής, η τιμή του οποίου καθορίζει τον ήχο του βομβητή. Οι κλίμακες και οι τόνοι
περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα. Στην τιμή 0, ο βομβητής δεν αναπαράγει
τόνο. Ως μονάδα μέτρησης στον πίνακα ορίζεται το Hz.

11519AEN

C D E F G A H

Μικρό – – – – – 220 247

Ένα 262 294 330 349 392 440 494

Δύο 523 587 659 698 784 880 988

Τρία 1046 1174 1318 1397 1568 1760 1975

Τέσσερα 2093 2348 2636 2794 3136 3520 3950

Πέντε 4186 – – – – – –
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Σήμα εσωτερικού  φωτισμού
Ψηφιακό σήμα που ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον εσωτερικό φωτισμό.

Μπλοκ ελέγχου δείκτη
Στο τερματικό δηλώνεται ο καταχωρητής έναρξης ενός μπλοκ ελέγχου, ο οποίος
εγγράφει την τρέχουσα θέση του δείκτη, στο μπλοκ γραφικών, στον καταχωρητή
δεδομένων του ελεγκτή.

Ο παρακάτω πίνακας ισχύει μόνο για μοντέλα με οθόνη αφής.
Το μπλοκ ελέγχου του δείκτη είναι ο καταχωρητής έναρξης σε ένα μπλοκ ελέγχου, ο
οποίος εγγράφει την τρέχουσα θέση του δείκτη από το μπλοκ γραφικών στον
καταχωρητή δεδομένων του ελεγκτή.

Καταχωτητής κίνησης δείκτη
Η θέση του δείκτη σε ένα μπλοκ γραφικών μπορεί να ελεγχθεί με τη βοήθεια ενός
καταχωρητή. Οι τιμές καταχωρητή έχουν την παρακάτω περιγραφόμενη σημασία. Στον
καταχωρητή θα πρέπει να εκχωρηθεί η τιμή 0 ανάμεσα στην ίδια εντολή για την κίνηση.
Για τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών προτείνεται επιπλέον η χρήση της λειτουργίας
[Cursor control block].

Καταχωρητής Περιγραφή

0 Τρέχουσα θέση δείκτη X (σε pixel): 0-239 για το DOP11B-20 και 0-319 για το 
DOP11B-40.

1 Τρέχουσα θέση δείκτη Υ (σε pixel): 0-63 για το DOP11B-20 και 0-239 για το 
DOP11B-40.

2 Καταχωρητής κατάστασης

0 Κανονικό

1 Ο χρήστης προσπαθεί να μετακινήσει το δείκτη προς τα κάτω, δεν υπάρχει 
όμως κανένα αντικείμενο στην επιλεγμένη θέση.

2 Ο χρήστης προσπαθεί να μετακινήσει το δείκτη προς τα επάνω, δεν 
υπάρχει όμως κανένα αντικείμενο στην επιλεγμένη θέση.

3 Ο χρήστης προσπαθεί να μετακινήσει το δείκτη προς τα αριστερά, δεν 
υπάρχει όμως κανένα αντικείμενο στην επιλεγμένη θέση.

4 Ο χρήστης προσπαθεί να μετακινήσει το δείκτη προς τα δεξιά, δεν υπάρχει 
όμως κανένα αντικείμενο στην επιλεγμένη θέση.

Καταχωρητής Περιγραφή

0 Συντεταγμένη X (σε pixel): 0-319

1 Συντεταγμένη Y (σε pixel): 0-239

2 Καταχωρητής κατάστασης: 0 Δεν έχει πατηθεί, 1 Έχει πατηθεί

Τιμή καταχωρητή Περιγραφή

1 Μετακινεί το δείκτη στο πρώτο κινητό αντικείμενο.

2 Μετακινεί το δείκτη στο επόμενο κινητό αντικείμενο.

3 Μετακινεί το δείκτη ένα βήμα προς τα επάνω.

4 Μετακινεί το δείκτη ένα βήμα προς τα κάτω.

5 Μετακινεί το δείκτη ένα βήμα προς τα αριστερά.

6 Μετακινεί το δείκτη ένα βήμα προς τα δεξιά.
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Καταχωρητής κατάστασης εκτυπωτή
Δεν αφορά τη σειρά DOP11B.

Καταχωρητής ευρετηρίου βιβλιοθήκης
Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ευρετηρίου της βιβλιοθήκης μηνυμάτων. Στο
αντικείμενο μηνυμάτων αναφέρεται ο αριθμός βιβλιοθήκης από την οποία θα
λαμβάνονται τα κείμενα. 
Κατά τον καθορισμό ενός καταχωρητή ευρετηρίου, το περιεχόμενό του αθροίζεται με τον
αριθμό στο αντικείμενο. Έτσι, με έναν καταχωρητή μπορείτε να ελέγξετε από ποια
βιβλιοθήκη θα λαμβάνονται τα κείμενα.

Εντολές
Στη γραμμή εντολών μπορείτε να εισάγετε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω
εντολές. Αυτές χωρίζονται μεταξύ τους με ένα κενό διάστημα. Όλες οι εντολές γράφονται
με κεφαλαία γράμματα.

Εντολή Περιγραφή

ABUPx Επιτρέπει την αποθήκευση συναγερμών σε μια εξωτερική κάρτα μνήμης μέσω του 
καθορισμού της συσκευής bit "x".

AKx Ενεργοποιεί τη λειτουργία του μοχλού χειρισμού. Βλέπε κεφάλαιο "Λειτουργία μοχλού 
χειρισμού" στη σελίδα 51.

AUCR Καταχωρητής [AlwaysUpdateCurrentRecipe]. Ενημερώνει κατά την αποθήκευση μιας 
συνταγής τον τρέχοντα καταχωρητή συνταγών. Η συνταγή δεν πρέπει να φορτωθεί ξανά.

ALDR Επιτρέπει τη χρήση 2 γραμμών συναγερμού ανά συναγερμό. Βλέπε κεφάλαιο "Συναγερμοί 
στο τερματικό" στη σελίδα 208.

ALOFx AlarmListOverflow
Η διαγραφή ενεργών συναγερμών από τη λίστα συναγερμών προβάλλεται από τη 
συσκευή bit "x".

AMBn Επιτρέπει την αποθήκευση περισσότερων αρχείων αντιγραφής ασφαλείας συναγερμών 
σε μια εξωτερική κάρτα μνήμης.
Το "n" υποδηλώνει τον αριθμό των αρχείων αντιγραφής ασφαλείας, το οποία μπορούν να 
αποθηκευτούν. 

AUCR Καταχωρητής "AlwaysUpdateCurrentRecipe".
Ενημερώνει κατά την αποθήκευση μιας συνταγής τον τρέχοντα καταχωρητή συνταγών. 
Η συνταγή δεν πρέπει να φορτωθεί ξανά.

BCTO Εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος "BDTP comm. Error" μόνο την πρώτη φορά, εάν ένα 
πρόγραμμα-πελάτης BDTP θέλει να δημιουργήσει πάλι μία σύνδεση με το διακομιστή 
BDTP.

BFF Block Form Feed. Εισάγει κατά την εκτύπωση μία αλλαγή σελίδας μετά από κάθε μπλοκ.

BTIMx Χρονική υπέρβαση απόκρισης BDTP, όπου το "x" υποδηλώνει τον αριθμό των 
δευτερολέπτων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο κεφάλαιο "BDTP" στη 
σελίδα 272.

DBAF Απενεργοποιεί την ερώτηση για τη δημιουργία μίας δομής αρχείου αντιγράφων ασφαλείας, 
όταν συνδεθεί μια μονάδα USB-Flash.

DBKL Ξεκλειδώνει το πληκτρολόγιο και την οθόνη αφής όταν πρόκειται να αλλαχθεί ο εσωτερικός 
φωτισμός. Η βασική ρύθμιση κλειδώνει το πληκτρολόγιο και την οθόνη αφής όταν ο 
εσωτερικός φωτισμός δεν είναι ενεργός.

DD Disable Delete. Απενεργοποιεί τη λειτουργία διαγραφής συναγερμών από τη λίστα 
συναγερμών. Με την εκτέλεση αυτής της εντολής, οι ανενεργοί ή οι επιβεβαιωμένοι 
συναγερμοί δεν μπορούν να διαγραφούν από τη λίστα συναγερμών.

DGP Αφαιρεί την ομάδα συναγερμών από τις εκτυπώσεις συναγερμών.

DNBW Απενεργοποιεί το μήνυμα προειδοποίησης "No block x". Το μήνυμα εμφανίζεται π.χ. 
όταν έχει οριστεί μία μετάβαση του μπλοκ σε έναν ανύπαρκτο αριθμό μπλοκ ή όταν 
χρησιμοποιείται η λειτουργία [New display register] για να καθορίζεται, μέσω του 
καταχωρητή δεδομένων στον ελεγκτή, ποιο μπλοκ θα εμφανίζεται στην οθόνη.
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Καταχωρητής 
ευρετηρίου

Διευθυνσιοδότηση ευρετηρίου δυναμικών αντικειμένων. Για περισσότερες πληροφορίες
ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Διευθυνσιοδότηση ευρετηρίου" (σελίδα 195).

FLIP Περιστρέφει την απεικόνιση οθόνης στην κατάσταση οριζόντιου και κατακόρυφου 
προσανατολισμού κατά 180°, για τη δυνατότητα διεξαγωγής μίας αντίστροφης 
συναρμολόγησης.

FTNO Στη χρήση FTP, διαγράφει τη γραμμή με τον δείκτη OFF από τα αρχεία τάσης.

LOBx Ενεργοποιεί το ψηφιακό σήμα x, όταν πρέπει να αντικατασταθεί η μπαταρία του ρολογιού 
πραγματικού χρόνου.  Παράδειγμα: LOBM0 ενεργοποιεί το M0, όταν πρέπει να 
αντικατασταθεί η μπαταρία.

MCIx MemCardInserted
Ενεργοποιεί το ψηφιακό σήμα x όταν χρησιμοποιείται μια κάρτα μνήμης.

MCRD# Κάνει δυνατή την αποθήκευση μεμονωμένων συνταγών σε μια εξωτερική κάρτα μνήμης. 
Βλέπε κεφάλαιο "Αποθήκευση μεμονωμένων συνταγών σε εξωτερική κάρτα μνήμης κατά 
τη λειτουργία" στη σελίδα 221.

NHD Αυτή η εντολή επιτρέπει την εκτύπωση μπλοκ γραφικών χωρίς κεφαλή μπλοκ σε 
εκτυπωτές λέιζερ (η κεφαλή περιλαμβάνει το όνομα και τον αριθμό του μπλοκ, την 
ημερομηνία και την ώρα).

NMAN Ενεργοποιεί το μήνυμα προειδοποίησης "Not maneuverable" σε τερματικά με οθόνη αφής.

NTx Χρονική υπέρβαση σε x ms για ένα μήνυμα στη λειτουργία άνευ πρωτοκόλλου.

Rx Μέγιστος αριθμός προσπαθειών αποστολής, x = αριθμός των προσπαθειών. Ισχύει για 
την επικοινωνία με τον ελεγκτή.  Παράδειγμα: Το R5@2 ισχύει για τον ελεγκτή 2.

Tx Καθολική χρονική υπέρβαση σε x ms. Ισχύει για την επικοινωνία με τον ελεγκτή. 
Παράδειγμα: Το T10000@1 ισχύει για τη χρονική υπέρβαση του ελεγκτή 1.

PDxxxxxxxx Κωδικός πρόσβασης, ο οποίος προστατεύει από την πρόσβαση στο μενού [Transfer]. 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο "Κωδικοί πρόσβασης" στη σελίδα 222.

PSxxxxxxxx Κωδικός πρόσβασης που έχει προτεραιότητα σε σχέση με όλα τα άλλα επίπεδα κωδικού 
πρόσβασης. Χρησιμοποιείται π.χ. σε εργασίες υποστήριξης και συντήρησης. 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο "Κωδικοί πρόσβασης" στη σελίδα 222.

PSCE Επιτρέπει τον υπολογισμό του μεγέθους έργου και εμφανίζει το αποτέλεσμα στη σελίδα 
διάγνωσης και στο αρχείο info.txt. Μέσω της χρήσης της εντολής σε έργα με πολλές 
καμπύλες τάσης, τόσο η διαδικασία φόρτωσης όσο και η χρήση των λειτουργιών FTP 
επιβραδύνεται αισθητά. Βλέπε επίσης κεφάλαιο "Διακομιστής FTP" στη σελίδα 276.

PWDF Ενεργοποιεί τη χρήση κωδικού πρόσβασης για μια μονάδα USB-Flash.

SCRR Περιορίζει τον αριθμό χαρακτήρων για ονόματα και καταλόγους συνταγών που 
αποθηκεύονται στον ελεγκτή σε 8. Βλέπε επίσης κεφάλαιο "Περιορισμός του μήκους των 
ονομάτων και καταλόγων συνταγών που αποθηκεύονται στον ελεγκτή" στη σελίδα 215.

SJAFx Παρουσιάζει επάνω δεξιά την ένδειξη "Remote access" όταν είναι συνδεδεμένο ένα 
πρόγραμμα-πελάτης VNC. 
x = μέγεθος χαρακτήρων.

TBS Στην εντολή πρέπει να ρυθμιστεί ένας χαρακτήρας, ο οποίος θα εμφανίζει ποιές τάσεις ή 
καταγραφές δεδομένων πρέπει να αντιγραφούν στην εξωτερική κάρτα μνήμης. Κατά την 
ενεργοποίηση του σήματος "TBUP", αντιγράφονται μόνο οι τάσεις ή οι καταγραφές 
δεδομένων που ξεκινούν με αυτόν το χαρακτήρα. Βλέπε κεφάλαιο "Τάσεις" στη 
σελίδα 242.

TBUP Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων τάσης. 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο "Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας 
δεδομένων τάσης" στη σελίδα 245.

TCFx Τιμή για τη ρύθμιση της εξισορρόπησης θερμοκρασίας για την αντίθεση του τερματικού. 
Η τυπική τιμή είναι ρυθμισμένη με βάση αποτελέσματα δοκιμών. Μπορεί όμως σε 
περιβάλλοντα με μεγάλες ή συχνές διακυμάνσεις θερμοκρασίας να είναι απαραίτητη μια 
προσαρμογή. Για να ελαττώσετε την εξισορρόπηση θερμοκρασίας αυξήστε την τιμή "x". 
Με την τιμή "0" την απενεργοποιείτε.

TESOSn Αποθηκεύει ένα παράδειγμα τάσης. Βλέπε κεφάλαιο "Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας 
δεδομένων τάσης" στη σελίδα 245. 

TMBx Trend Multi Backup. Βλέπε κεφάλαιο "Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων 
τάσης" στη σελίδα 245. 

VNCD VNC Disconnect. Διακόπτει την τρέχουσα συνεδρία VNC εάν έχει οριστεί η συσκευή 
bit "x". 

Εντολή Περιγραφή
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Χώρα/Γλώσσα Σετ χαρακτήρων
Το επιλεγμένο σετ χαρακτήρων καθορίζει τον πίνακα χαρακτήρων που θα
χρησιμοποιηθεί στο τερματικό, καθώς και τους διαθέσιμους ειδικούς εθνικούς
χαρακτήρες.

Γλώσσα συστήματος
Επιλογή της γλώσσας του μενού: Αγγλικά/Μεγ. Βρετανίας, Γερμανικά, Σουηδικά ή
Αγγλικά/ΗΠΑ. Η προεπιλεγμένη γλώσσα για τα κείμενα του μενού στο τερματικό είναι τα
Αγγλικά Μεγάλης Βρετανίας.

Πολύγλωσση 
λειτουργία

Μενού Περιγραφή

New language Εκκινεί το βοηθητικό πρόγραμμα για τη δημιουργία πολύγλωσσων εφαρμογών.

Edit Εδώ η επεξεργασία και η μεταγλώττιση των κειμένων γίνεται εντός της εφαρμογής.

Setup Εδώ εμφανίζεται η δενδροειδής δομή των γλωσσών που περιλαμβάνονται στην 
εφαρμογή.
Περισσότερες πληροφορίες για τις διαθέσιμες ρυθμίσεις θα βρείτε στο κεφάλαιο 
"Διαχείριση γλωσσών" στη σελίδα 230.

Export Αυτή η λειτουργία εξάγει τις γλώσσες της εφαρμογής σε ένα αρχείο κειμένου μορφής 
Unicode. Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία όταν θέλετε να κάνετε εξαγωγή κειμένων του 
χρήστη. Στη συνέχεια εμφανίζεται το πεδίο διαλόγου [Export multi-language texts]. 
Εισάγετε εδώ τη θέση και τη μορφή στην οποία θα αποθηκευτεί το αρχείο. 

Import Με αυτή τη λειτουργία εισάγετε μία γλώσσα για να τη χρησιμοποιήσετε στο τερματικό. 
Με αυτή τη λειτουργία εισάγετε μία γλώσσα για να τη χρησιμοποιήσετε στο τερματικό. 
Στη συνέχεια εμφανίζεται το πεδίο διαλόγου [Import multi-language texts]. Εισάγετε εδώ 
το όνομα του αρχείου κειμένου που θέλετε να εισάγετε.

Show index Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζεται το ευρετήριο αντικειμένων αντί του κειμένου. Και 
στην ένδειξη του ευρετηρίου είναι δυνατή η εισαγωγή κειμένου. Το νέο κείμενο αποκτά 
έτσι ένα νέο ευρετήριο.

Cross reference Εμφανίζει μια λίστα παραπομπών με τους δείκτες για τα μπλοκ της εφαρμογής.

Reuse index Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή κατά την αντιγραφή ενός αντικειμένου, τότε 
δημιουργείται ένα νέο αντικείμενο με το ίδιο ευρετήριο.

Choose Unicode 
font

Επιλέξτε μία γραμματοσειρά Unicode για χρήση στο λογισμικό προγραμματισμού.
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Μορφή ώρας / 
ημερομηνίας

Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας και ώρας.

Ιδιότητες κατά τη 
σύνδεση στο 
δίκτυο (online)

Επιτρέπει την προσαρμογή επιλεγμένων λειτουργιών στο τερματικό χειρισμού.

Μενού Περιγραφή

Date format Διαθέσιμες είναι οι παρακάτω μορφές ημερομηνίας: 
• ΕΕ-MM-ΗΗ
• ΕΕΜΜΗΗ
• ΗΗ.ΜΜ.ΕΕ
• ΗΗ/MM/ΕΕ
• ΜΜ/ΗΗ/ΕΕ
Ε=Έτος, M=Μήνας, H=Ημέρα.

Time format Διαθέσιμες είναι οι παρακάτω μορφές ώρας: 
• ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ
• ΩΩ:ΛΛ
Ω=Ώρες, Λ=Λεπτά, Δ=Δευτερόλεπτα.

Activate clock Ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να χρησιμοποιήστε  το ενσωματωμένο 
ρολόι του τερματικού. Στην επιλογή του ελεγκτή 1 ή 2 το ρολόι αντιστοιχεί στον ελεγκτή 1 
ή 2.

Clock Æ 
controller 1/2

Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να μεταφέρετε τα δεδομένα του ρολογιού 
του τερματικού σε έναν καταχωρητή του ελεγκτή 1 ή 2.
Εάν ο ελεγκτής διαθέτει ένα ενεργοποιημένο ρολόι πραγματικού χρόνου και μεταβιβάζει 
τα δεδομένα του ρολογιού του τερματικού στον ίδιο καταχωρητή δεδομένων, τότε η 
προτεραιότητα εκχωρείται στο ρολόι του ελεγκτή.

Update interval Καθορίστε εδώ πόσο συχνά θα μεταβιβάζει το τερματικό τα δεδομένα ρολογιού στον 
ελεγκτή. Πληκτρολογήστε την τιμή σε δευτερόλεπτα. Η προτεινόμενη τιμή είναι τα 60 
δευτερόλεπτα. Ένα συντομότερο χρονικό διάστημα ενημέρωσης επιβραδύνει την 
επικοινωνία μεταξύ τερματικού και ελεγκτή.

Controller 
register

Εισάγετε εδώ τη διεύθυνση εκκίνησης για την αποθήκευση της ημερομηνίας και της 
ώρας στον ελεγκτή.
Όταν κάνετε χρήση αυτής της λειτουργίας, το ρολόι του τερματικού εγγράφεται σε 7 
επάλληλους καταχωρητές (βλέπε τον παρακάτω πίνακα).

Καταχωρητής ελεγκτή CR Χρονικό διάστημα

CR Δευτερόλεπτα

CR+1 Λεπτά

CR+2 Ώρες

CR+3 Ημέρα

CR+4 Μήνας

CR+5 'Ετος

CR+6 Ημέρα εβδομάδας (1 ... 7, 1 = Κυριακή)

Daylight saving 
time

Καθορίστε εδώ την έναρξη και τη λήξη της θερινής ώρας. Εισάγετε την ημέρα της 
εβδομάδας, την εβδομάδα του μήνα, το μήνα, την ώρα και τις ρυθμίσεις. Μπορείτε να 
επιλέξετε ανάμεσα στο πρότυπο Ευρώπης και το πρότυπο ΗΠΑ (U.S.)
Για να απενεργοποιήσετε τη θερινή ώρα, αφήστε κενά τα δύο πεδία για το μήνα.
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Επιλογές 
τερματικού

11987AEN
Εικόνα 47: Επιλογές τερματικού

Επιλογή Περιγραφή

Background Καθορίζει το χρώμα φόντου για το τερματικό.

Foreground Καθορίζει το χρώμα του κειμένου στο τερματικό.

Window Καθορίζει το χρώμα του παραθύρου για το τερματικό.

Screen saver time 
(min)

Εισάγετε το χρόνο σε λεπτά, μετά τον οποίο θα ενεργοποιείται η προφύλαξη 
οθόνης. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 0. Κατά συνέπεια, η προφύλαξη οθόνης 
δεν ενεργοποιείται ποτέ. Μ' αυτήν τη λειτουργία αυξάνεται η διάρκεια ζωής της 
οθόνης.

Key delay (ms) Χρονικό διάστημα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου μεταξύ 2 πιέσεων του ίδιου 
πλήκτρου, πριν ο δείκτης μεταφερθεί αυτόματα στην επόμενη θέση. 
Εφαρμόζεται στην εισαγωγή των χαρακτήρων ASCII (A-Z κλπ.).
Βλέπε ενότητα "Πλήκτρα αριθμών/γραμμάτων" στη σελίδα 45.

Key beep Καθορίστε εάν το τερματικό θα αναπαράγει έναν τόνο ειδοποίησης σε κάθε 
πάτημα πλήκτρων.

Key repeat Καθορίζει εάν μία λειτουργία θα επαναλαμβάνεται για όση ώρα κρατάτε πιεσμένο 
το πλήκτρο. Για τα πλήκτρα λειτουργίας και την εισαγωγή αλφαριθμητικών 
χαρακτήρων (A-Z κλπ.) δεν πραγματοποιείται επανάληψη.

Trend settings Εδώ πραγματοποιείτε γενικές ρυθμίσεις τάσης.
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Ρυθμίσεις κάρτας 
μνήμης

Εδώ μπορούν να γίνουν οι ρυθμίσεις για εξωτερικές μνήμες.

Ιδιότητες 
συναγερμού

Γενικές ιδιότητες της Διαχείρισης Συναγερμών. Για περισσότερες πληροφορίες
ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Διαχείριση συναγερμών" στη σελίδα 201.

Store changed 
samples

Αποθηκεύει τα τροποποιημένα δείγματα τάσεων, ακόμη και αν έχει μεταβληθεί η 
τιμή μετά από την τελευταία μέτρηση. 

Store all samples Αποθηκεύει όλα τα δείγματα τάσεων, ακόμη και αν δεν έχει τροποποιηθεί η τιμή 
από την τελευταία μέτρηση. Αυτές οι παράμετροι επιδρούν σε όλες τις 
καθορισμένες τάσεις.

FTP delimiter Το τερματικό μπορεί να αποθηκεύσει επί τόπου τα αρχεία που μεταδίδονται. 
Η πρόσβαση είναι δυνατή μέσω FTP ή εξωτερικής κάρτας μνήμης. Το 
περιεχόμενο π.χ. των αρχείων συνταγών και τάσεων μπορεί να διαχωριστεί με 
τους χαρακτήρες tab, ερωτηματικό (ελληνικό) ή κόμμα. Σε περίπτωση 
μετατροπής του περιοριστή FTP, εξετάζονται και, αν χρειάζεται, προσαρμόζονται 
οι χαρακτήρες διαχωρισμού όλων των εσωτερικά αποθηκευμένων συνταγών. 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο "Διακομιστής FTP" στη 
σελίδα 276.

Επιλογή Περιγραφή

External Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικά μια κάρτα Compact Flash (μόνο στο DOP11B-50) ή μια 
μονάδα USB Flash. Η εξωτερική μνήμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιγραφή 
ασφαλείας του έργου, για τα αρχεία συνταγών κτλ. Δεν είναι δυνατή ωστόσο μια επέκταση 
της μνήμης του έργου. Η ταυτόχρονη χρήση 2 εξωτερικών συσκευών μνήμης δεν 
υποστηρίζεται στο DOP11B-50. Όταν είναι συνδεδεμένες 2 συσκευές μνήμης, η κάρτα 
Compact Flash έχει προτεραιότητα σε σχέση με τη μονάδα USB.

Internal Ισχύει μόνο για το DOP11B-50.
Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια εσωτερική κάρτα μνήμης Compact Flash για την 
επέκταση της μνήμης του έργου, πρέπει να καταχωρήσετε εδώ το μέγεθός της.
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Περιφερειακές 
συσκευές

Όλες οι ρυθμίσεις επικοινωνίας πραγματοποιούνται στο μενού [Setup] / [Peripherals] ή
με διπλό κλικ στον κατάλογο [Peripherals] στη Διαχείριση έργου. Οι συσκευές μπορούν
να μετακινηθούν με το ποντίκι.

Ιδιότητες θύρας Κάντε δεξί κλικ πάνω σε μια σύνδεση για να εμφανίσετε ή να αλλάξετε την τρέχουσα
διαμόρφωση.

COM2:RS-232C Μαρκάρετε τη θύρα COM2 [RS-232C] και κάντε κλικ στο δεξί πλήκτρο του ποντικιού. Θα
εμφανιστεί το παρακάτω πεδίο διαλόγου. 
Ρυθμίστε τις εξής παραμέτρους για τη θύρα:
• Ρυθμός Baud (Baud rate)
• Ισοτιμία (Parity)
• Bit δεδομένων (Data bits)
• Bit διακοπής (Stop bits)

11491AEN

10481AEN
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COM1:RS-485 / 
RS-422

Μαρκάρετε τη θύρα COM1 [RS-485/RS-422] και κάντε δεξί κλικ. Θα εμφανιστεί το
παρακάτω πεδίο διαλόγου. 
Ρυθμίστε τις εξής παραμέτρους για τη θύρα:
• Ρυθμός Baud (Baud rate)
• Ισοτιμία (Parity)
• Bit δεδομένων (Data bits)
• Bit διακοπής (Stop bits)

Για την επικοινωνία με το MOVIDRIVE® θα πρέπει να ρυθμίσετε 9600, RS-485,
άρτια, 8,1.

USB Εξωτερικές συσκευές όπως διανομέας USB, μνήμη Flash, ποντίκι ή πληκτρολόγιο,
μπορούν να συνδεθούν στη θύρα USB-Host.

ETHERNET Το τερματικό χειρισμού διαθέτει μια επαφή ETHERNET για τη σύνδεση με το δίκτυο
TCP/IP.

Printer Κάντε δεξί κλικ στο [Printer], για να καλέσετε το πεδίο διαλόγου για τις ιδιότητες του
εκτυπωτή. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο "Εκτύπωση αναφορών"
στη σελίδα 225.

10482ADE

Παράμετρος Περιγραφή

No protocol mode Η λειτουργία άνευ πρωτοκόλλου περιγράφεται στο κεφάλαιο "Επικοινωνία" 
(σελίδα 250).

Controller 1 and 
Controller 2

Κάντε δεξί κλικ στο [Controller 1] ή στο [Controller 2] και επιλέξτε το 
[Properties] για να αλλάξετε το επιλεγμένο πρωτόκολλο.

TCP/IP connection 1 and 
TCP/IP connection 2

Κάντε δεξί κλικ στο [Σύνδεση TCP/IP 1] ή στο [Σύνδεση TCP/IP 2] και 
επιλέξτε το [Properties] για να κάνετε τις ρυθμίσεις TCP/IP.

Μodem Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο "Επικοινωνία" στη 
σελίδα 250.

Transparent mode Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο "Κατάσταση διαφάνειας" 
στη σελίδα 252.
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Δίκτυο Οι ιδιότητες δικτύου επεξηγούνται στα ακόλουθα κεφάλαια:
• "Υπηρεσίες δικτύου" (σελίδα 271)
• "Λογαριασμοί δικτύου" (σελίδα 302)
• "Επικοινωνία δικτύου μέσω ETHERNET (συνδέσεις TCP/IP)" (σελίδα 263)

Συνταγή Εδώ καθορίζετε τις ιδιότητες για τη Διαχείριση συνταγών. Βλέπε κεφάλαιο "Διαχείριση
συνταγών" (σελίδα 210).

Ομάδες 
ανάγνωσης I/O

Οι ομάδες διαστημάτων ανάγνωσης I/O προσδιορίζουν τα διαστήματα ανάγνωσης για
τις ομάδες σημάτων σε ms. Μπορείτε να καθορίσετε τιμές από 0 έως 65535 ms. Εάν σε
ένα σήμα δεν έχει εκχωρηθεί μια ομάδα διαστήματος ανάγνωσης I/O, τότε το σήμα
διαβάζεται συνεχόμενα. Η ομάδα διαστήματος ανάγνωσης I/O για ένα σήμα εκχωρείται
μέσω του πλήκτρου αφής I/O κατά τον καθορισμό αντικειμένου. Το πλήκτρο αφής I/O
υπάρχει σε όλα τα πεδία διαλόγου στα οποία μπορεί να εισαχθεί ένα σήμα. Βλέπε
κεφάλαιο "I/O Browser" (σελίδα 96).

Γραμματοσειρές 
διάρκειας 
λειτουργίας

Οι γραμματοσειρές διάρκειας λειτουργίας αποτελούν χαρακτηριστικά και εφέ
γραμματοσειράς για τα μενού (π.χ. κείμενα συστήματος) και τα παράθυρα
καταχώρησης (εικονικά μοντέλα πληκτρολογίου για την οθόνη αφής) του τερματικού
χειρισμού. Στη σειρά DOP11B, δεν μπορεί να γίνει επεξεργασία τύπων.

7.4.22 Μενού [Block manager]

Το μενού [Block manager] περιλαμβάνει λειτουργίες προγραμματισμού των μπλοκ.

11594AEN
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Ρυθμίσεις για τη 
Διαχείριση μπλοκ

Στο [Block manager] / [Settings] διαμορφώνετε την απεικόνιση στη Διαχείριση μπλοκ.

10442AEN

Καρτέλα Περιγραφή

Block Καθορίστε τον τρόπο απεικόνισης των δεδομένων του μπλοκ στη διαχείριση μπλοκ.

Reference Καθορίστε τη συνοπτική απεικόνιση της διαχείρισης μπλοκ.

Edit Αυτή η καρτέλα περιλαμβάνει ειδικές λειτουργίες για την απεικόνιση στη διαχείριση 
μπλοκ.
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7.4.23 Μενού [Object]

Στο μενού [Object] παρατίθενται όλα τα αντικείμενα που είναι διαθέσιμα στο
πρόγραμμα. Ο αριθμός των αντικειμένων αντιστοιχεί στον τύπο του τερματικού.
Η περιγραφή των αντικειμένων βρίσκεται στο κεφάλαιο "Γραφική απεικόνιση και
έλεγχος" (σελίδα 135) και στο κεφάλαιο "Απεικόνιση και έλεγχος που βασίζονται σε
κείμενο" (σελίδα 180).

11520AEN
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7.4.24 Μενού [Layout]

Το μενού [Layout] διαθέτει λειτουργίες για την ευθυγράμμιση και την προσαρμογή
αντικειμένων. Αυτές οι λειτουργίες περιγράφονται στην ενότητα "Τοποθέτηση
αντικειμένων" στη σελίδα 101.

7.4.25 Μενού [Project]

Το μενού [Project] διαθέτει λειτουργίες για την δοκιμή έργων, την αλλαγή των ιδιοτήτων
τους και για την προσομοίωσή τους.

Προσομοιωτής Με τον προσομοιωτή, ένα έργο μπορεί να εκτελεστεί σε έναν υπολογιστή. Αποθηκεύστε
το έργο και επιλέξτε [Project] / [Run]. Τώρα εμφανίζεται ένα παράθυρο το οποίο
χρησιμοποιείται ως εικονικό τερματικό χειρισμού. Με το πλήκτρο <Esc> τερματίζετε τον
προσομοιωτή και ανοίγετε πάλι το λογισμικό διαμόρφωσης.

11521EN

11601AEN
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7.4.26 Μενού [Transfer]

Στο μενού [Transfer] υπάρχουν λειτουργίες για τη μεταφορά έργων, επιλεγμένων μπλοκ
και ρυθμίσεων επικοινωνίας για τη μετάδοση μεταξύ υπολογιστή και τερματικού. Βλέπε
κεφάλαιο "Μεταφορά έργου" στη σελίδα 185.

7.4.27 Μενού [Window]

Εδώ καθορίζετε την εμφάνιση του παραθύρου προγραμματισμού στο λογισμικό
διαμόρφωσης.

7.4.28 Μενού [Help]

Μέσω του μενού [Help] καλείται η ηλεκτρονική βοήθεια του λογισμικού διαμόρφωσης
και/ή του συστήματος ελέγχου. Μέσω του μενού [Help] καλείται η ηλεκτρονική βοήθεια
του λογισμικού διαμόρφωσης και/ή του συστήματος ελέγχου.

11522AEN

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Οι ρυθμίσεις επικοινωνίας για το λογισμικό προγραμματισμού και το τερματικό θα
πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους.

11523AEN

11524AEN
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7.5 Γραφική απεικόνιση και έλεγχος
Σ' αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται όλα τα αντικείμενα γραφικών σε πίνακες και στη
συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά. Αυτό το κεφάλαιο ισχύει μόνο για τα τερματικά που
υποστηρίζουν τη γραφική απεικόνιση.

7.5.1 Γενικές παράμετροι

Το πεδίο διαλόγου [Properties] ενός αντικειμένου καλείται στην περιοχή εργασίας με
διπλό κλικ επάνω στο αντικείμενο.

Γενικά Οι ιδιότητες που εμφανίζονται στην καρτέλα καταχωρητή [General] αφορούν ένα
συγκεκριμένο αντικείμενο. Περιγράφονται ξεχωριστά για κάθε ένα αντικείμενο.
Όλα τα δυναμικά αντικείμενα μπορούν να συνδεθούν σε ένα ψηφιακό ή αναλογικό σήμα.

11988AEN
Εικόνα 48: Καρτέλα [General]
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Κλίμακα τεχνικών μονάδων

Οι παράμετροι Offset (απόκλιση) και Gain (ενίσχυση) χρησιμοποιούνται για τη
βαθμονόμηση της τιμής καταχωρητή σε μια τιμή ένδειξης σύμφωνα με την παρακάτω
εξίσωση.
Τιμή ένδειξης = Offset + Gain × τιμή καταχωρητή

Εάν τροποποιηθεί μία τιμή ενός αντικειμένου στην κατάσταση κανονικής λειτουργίας
μέσω του τερματικού, η τιμή ένδειξης θα υπολογιστεί σύμφωνα με την παρακάτω
εξίσωση:
Τιμή καταχωρητή = (τιμή ένδειξης – Offset) / Gain
Η βαθμονόμηση δεν επηρεάζει τις καθορισμένες μέγιστες και ελάχιστες τιμές αλλά ούτε
και τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων.

Υπολογισμός τεχνικών μονάδων

Η λειτουργία [Offset gain calculation] αποτελεί βοήθημα στον υπολογισμό των
παραμέτρων Offset (απόκλιση) και Gain (ενίσχυση). Εισάγετε την τιμή για το Offset και
το Gain του αντικειμένου στην καρτέλα [General] και κάντε κλικ στο [Calculation]. Θα
εμφανιστεί το παρακάτω πεδίο διαλόγου:

Εισάγετε εδώ το χρονικό διάστημα για την περιοχή τιμών του ελεγκτή και του
τερματικού. Η λειτουργία υπολογίζει τις σωστές τιμές για τις παραμέτρους Offset και
Gain.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Οι λειτουργίες αύξησης και μείωσης επηρεάζουν την τιμή καταχωρητή για το κινητό
αντικείμενο, όχι όμως και την τιμή ένδειξης.

10591AEN
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Εμφάνιση Οι ιδιότητες που εμφανίζονται στην καρτέλα καταχωρητή [Appearance] αφορούν ένα
συγκεκριμένο αντικείμενο.

Τα τερματικά χειρισμού με έγχρωμη οθόνη υποστηρίζουν εικόνες αντικειμένων και
Bitmap με 65536 χρώματα. Τα DOP11B-25 υποστηρίζουν 16 κλίμακες του γκρι.
Το DOP11B-20 έχει μια ασπρόμαυρη οθόνη.
Με τη χρήση χρωμάτων μπορούν να δημιουργηθούν ρεαλιστικά αντικείμενα με
τρισδιάστατα (3D) εφέ και φωτοσκιάσεις. Εκτός από το χρώμα της επιφάνειας και του
φόντου των μπλοκ, μπορείτε επίσης να επιλέξετε και στιλ διαβάθμισης των χρωμάτων
για τα αντικείμενα. Επιπλέον μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα για κλίμακες, καμπύλες
κτλ. στα αντικείμενα γραφικών.
Στη συνέχεια κάντε κλικ στα πλήκτρα [Begin] και [End] για να καλέσετε την παλέτα
χρωμάτων, στην οποία μπορείτε να ορίσετε δικά σας χρώματα. Κάνοντας κλικ στο
πλήκτρο <-> αντιστρέφετε την τρέχουσα διαβάθμιση του χρώματος. Μπορείτε να
πατήσετε δοκιμαστικά σε διάφορα πλήκτρα διαβάθμισης χρωμάτων, ώσπου να βρείτε
το στιλ που θέλετε. 
Το αποτέλεσμα προβάλεται στο παράθυρο [Preview].

11602AEN
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Γραμματοσειρά

11525AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Font Επιλέξτε μια γραμματοσειρά και ένα μέγεθος χαρακτήρων από τα πεδία της 
λίστας. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο πλήκτρο […] για να να επιλέξετε μια 
γραμματοσειρά από το πεδίο διαλόγου του Windows.

Style Το κείμενο μπορεί να παρουσιαστεί με πλάγια, υπογραμμισμένα ή έντονα 
γράμματα. Εάν δεν έχει επιλεγεί κανένα από τα πλαίσια ελέγχου, το κείμενο 
παρουσιάζεται με την κανονική μορφή του.

3D effect Εδώ μπορείτε να προσθέσετε στο κείμενο τρισδιάστατα εφέ.

Shadow Τα κείμενα μπορούν να παρουσιαστούν με σκίαση.
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Πρόσβαση

Στην καρτέλα [Access] καθορίζετε εάν θα πρόκειται για ένα κινητό αντικείμενο. Στο πλάι
εισάγετε το [Minimum input value] και [Maximum input value] για το αντικείμενο (και την
πρόσβαση). Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο ασφαλείας για το αντικείμενο.
Τα επίπεδα ασφαλείας μπορούν να οριστούν στο [Functions] / [Passwords].

11526AEN
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Δυναμική Παρακάτω περιγράφονται οι λειτουργίες της καρτέλας [Dynamics].

Ιδιότητα

Στην καρτέλα [Properties] καθορίζετε ποιό σήμα πρέπει να ελέγχει μια ιδιότητα.
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ ψηφιακού και αναλογικού ελέγχου.
• Επιλέξτε στη λίστα την ιδιότητα, η οποία θα ελέγχεται από τον ελεγκτή. Η ιδιότητα

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά ανά αντικείμενο/σήμα. 
• Μία χρησιμοποιημένη ιδιότητα μαρκάρεται με κόκκινο χρώμα. 
• Εισάγετε ένα σήμα ή κάντε κλικ στο πλήκτρο [I/O], για να επιλέξετε ένα σήμα με το

I/O Browser.
Για ψηφιακά σήματα επιτρέπονται οι τιμές "OFF" και "ON". Εάν δεν δηλώσετε τιμές
OFF/ON, η τιμή OFF θα οριστεί = 0 και η τιμή ON = 1.
Για αναλογικά σήματα με τον τύπο μορφής "character string" μπορεί να καθοριστεί το
μήκος.

11527AEN

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η σύνδεση του σερβοκινητήρα γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με το ακόλουθο
διάγραμμα συνδεσμολογίας που επισυνάπτεται στο σερβοκινητήρα.
Εάν επιλέξτε τον αναλογικό έλεγχο για μία ιδιότητα, η οποία μπορεί να λάβει μόνο τις
ψηφιακές τιμές OFF and ON, η ιδιότητα διατηρείται στο ON εφόσον η τιμή του σήματος
είναι διαφορετική από 0.
Το Offset / Gain σε ένα αντικείμενο μπορεί να επηρεαστεί μόνο, αν το Offset / Gain για
το αντικείμενο δεν έχει οριστεί σε 0 ή 1.
Η ιδιότητα Visible (ορατό) δεν επιτέπεται να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με την
ιδιότητα Positions (θέσεις).
Τα δυναμικά κείμενα δεν μετατρέπονται σε μορφή Unicode. Αντίθετα εμφανίζεται ένα
ερωτηματικό.
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Μέγεθος

Στην καρτέλα [Size] καθορίζετε τις τιμές για τα [Width], [Height] και [Origin]. Καθορίστε
2 αναλογικά σήματα, με τα οποία οι τιμές σήματος καθορίζουν το μέγεθος του
αντικειμένου ως προς τον άξονα Χ (πλάτος) και/ή τον άξονα Υ (ύψος).

11528AEN

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Εάν ορίσετε μία μη επιτρεπτή τιμή, π.χ. μία τιμή με την οποία δεν μπορεί να προβληθεί
το αντικείμενο στην οθόνη, τότε αυτή η τιμή δεν θα ληφθεί υπόψη.

Παράμετροι Περιγραφή

Signal Εισάγετε ένα αναλογικό σήμα.

Value min. width / 
height Εισάγετε την ελάχιστη τιμή του αναλογικού σήματος.

Value max. width / 
height Εισάγετε τη μέγιστη τιμή του αναλογικού σήματος.

Min. width / height Εισάγετε το ελάχιστο πλάτος / ύψος του αντικειμένου σε εικονοστοιχεία (pixels), 
στο οποίο η ελάχιστη τιμή αντιστοιχεί στην καθορισμένη τιμή.

Max. width / height Εισάγετε το μέγιστο πλάτος / ύψος του αντικειμένου σε εικονοστοιχεία (pixels), στο 
οποίο η μέγιστη τιμή αντιστοιχεί στην καθορισμένη τιμή.

Origin Επιλέξτε την αρχική θέση του αντικειμένου κατά την προβολή στην οθόνη.
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Μετακίνηση

Στην καρτέλα [Move] εισάγετε 2 αναλογικά σήματα, οι τιμές των οποίων καθορίζουν τις
συντεταγμένες X (πλάτος) και Y (ύψος) του αντικειμένου.

11529AEN

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Εάν ορίσετε μία μη επιτρεπτή τιμή, π.χ. μία τιμή με την οποία δεν μπορεί να προβληθεί
το αντικείμενο στην οθόνη, τότε αυτή η τιμή δεν θα ληφθεί υπόψη.

Παράμετροι Περιγραφή

Signal Εισάγετε ένα αναλογικό σήμα.

Value from Εισάγετε την ελάχιστη τιμή του αναλογικού σήματος.

Value to Εισάγετε τη μέγιστη τιμή του αναλογικού σήματος.

From x / y position
Εισάγετε τις συντεταγμένες X και Y του αντικειμένου, δηλ. την τιμή pixel στην 
οθόνη, με τις οποίες η τιμή της παραμέτρου Value from αντιστοιχεί στην 
καθορισμένη τιμή.

To x / y position
Εισάγετε τις συντεταγμένες X και Y του αντικειμένου, δηλ. την τιμή pixel στην 
οθόνη, με τις οποίες η τιμή της παραμέτρου Value to αντιστοιχεί στην καθορισμένη 
τιμή.
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Συμβάν

Στην καρτέλα [Event] καθορίζετε τις παραμέτρους που περιγράφονται παρακάτω. Από
τα πλήκτρα του πεδίου διαλόγου μπορείτε να ενημερώσετε τα υπάρχοντα συμβάντα, να
προσθέσετε νέα ή να διαγράψετε προηγούμενα συμβάντα.

11530AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Event name Εισάγετε εδώ ένα όνομα συμβάντος που θέλετε ή επιλέξτε μία καταχώρηση από τη 
λίστα.

Condition Επιλέξτε μια συνθήκη από τη λίστα. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 4 συνθήκες:

Equal to Το σήμα δηλώνει ένα συμβάν, εάν η τιμή του αντικειμένου συμφωνεί με 
την τιμή της παραμέτρου. Η τιμή θα πρέπει να εισαχθεί από το χρήστη.

Not equal to Το σήμα δηλώνει ένα συμβάν, εάν η τιμή του αντικειμένου δεν 
συμφωνεί με την τιμή της παραμέτρου. Η τιμή θα πρέπει να εισαχθεί 
από το χρήστη.

Greater 
than

Το σήμα δηλώνει ένα συμβάν, εάν η τιμή του αντικειμένου είναι 
μεγαλύτερη από την τιμή της παραμέτρου. Η τιμή θα πρέπει να εισαχθεί 
από το χρήστη.

Less than Το σήμα δηλώνει ένα συμβάν, εάν η τιμή του αντικειμένου είναι 
μικρότερη από την τιμή της παραμέτρου. Η τιμή θα πρέπει να εισαχθεί 
από το χρήστη.

Action Επιλέξτε εδώ μία από τις παρακάτω επιλογές:
• Ψηφιακό σήμα (Digital signal)
• Αναλογικό σήμα (Analog signal)
• Μακροεντολή (Macro)

Signal Επιλέξτε εδώ το σήμα, το οποίο θέλετε να επηρεάζεται όταν πληρείται η συνθήκη.

Value Εισάγετε εδώ την τιμή που θέλετε να λάβει το επηρεαζόμενο σήμα όταν πληρείται η 
συνθήκη.
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7.5.2 Αντικείμενα γραφικών
Στατικά / δυναμικά αντικείμενα γραφικών

Τα στατικά αντικείμενα γραφικών χρησιμοποιούνται στη δημιουργία γραφικών. Στην
καρτέλα [Dynamics] μπορείτε να εκχωρήσετε δυναμικές ιδιότητες σε αντικείμενα
γραφικών.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Τα στατικά αντικείμενα τοποθετούνται στην απεικόνιση πάντοτε πίσω από τα
δυναμικά.

Σύμβολο Αντικείμενο

Γραμμή

Καμπύλη

Ορθογώνιο

Σύμβολο

Στατικό κείμενο

Έλλειψη

Αντικείμενο πληκτρολογίου

Γραμμή πολυγώνου

Πλήκτρο αφής
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Διαχείριση 
δυναμικών 
Bitmap

Εάν ενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου [Use dynamic bitmaps] για ένα στατικό
αντικείμενο συμβόλου, το τερματικό θα αναγνώσει το αντίστοιχο αρχείο Bitmap
(namn.bmp) από τη βιβλιοθήκη [IMAGES] του συστήματος αρχείων του τερματικού. Το
γραφικό Bitmap προβάλλεται στην οθόνη του τερματικού κατά τη διάρκεια της κανονικής
λειτουργίας. Το απεικονιζόμενο γραφικό θα πρέπει να μεταφερθεί μέσω FTP στη
βιβλιοθήκη [IMAGES] του τερματικού. Μέσω FTP προσφέρεται η δυνατότητα
προσθήκης, ανταλλαγής ή διαγραφής δυναμικών γραφικών Bitmap. Αυτό
πραγματοποιείται με αντικατάσταση, αποθήκευση ή διαγραφή των αρχείων BMP στη
βιβλιοθήκη [IMAGES]. Η εικόνα ενός δυναμικού αντικειμένου γραφικών εμφανίζεται στο
τερματικό αποκλειστικά και μόνο στην κατάσταση κανονικής λειτουργίας. Τα γραφικά
bitmap της βιβλιοθήκης δεν εμφανίζονται ή δεν είναι διαθέσιμα στο λογισμικό
προγραμματισμού.

Δυναμικά 
ψηφιακά 
αντικείμενα 
γραφικών

Τα ψηφιακά αντικείμενα γραφικών συσχετίζονται με σήματα του ελεγκτή.

Σύμβολο Αντικείμενο Περιγραφή

Ψηφιακό κείμενο Αλλάζει, ανάλογα με την κατάσταση ενός ψηφιακού σήματος, 
μεταξύ 2 κειμένων.

Ψηφιακό σύμβολο Αλλάζει, ανάλογα με την κατάσταση ενός ψηφιακού σήματος, 
μεταξύ 2 συμβόλων.

Ψηφιακό γέμισμα  
Χρησιμοποιείται για το γέμισμα μίας πλαισιωμένης περιοχής με ένα από 
τα 2 χρώματα. Το χρώμα προσαρμόζεται ανάλογα με την κατάσταση 
του ψηφιακού σήματος.

00

I



7 Προγραμματισμός
Γραφική απεικόνιση και έλεγχος

146  Εγχειρίδιο συστήματος  –  Τερματικά χειρισμού DOP11B

Δυναμικά 
αναλογικά 
αντικείμενα 
γραφικών

Τα αναλογικά αντικείμενα γραφικών συσχετίζονται με καταχωρητές του ελεγκτή.

Σύμβολο Αντικείμενο Περιγραφή

Αναλογικό 
αριθμητικό Εισαγωγή και απεικόνιση αριθμητικών τιμών. 

Μπάρα Απεικονίζει μία τιμή με τη μορφή ενός διαγράμματος μπαρών.

Διάγραμμα Χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό ενός διαγράμματος X / Y, το οποίο 
αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του καταχωρητή δεδομένων.

Μετρητής VU Δημιουργεί ένα γραφικό μετρητή VU στην οθόνη.

ASCII Ελέγχει τους χαρακτήρες ASCII στα μπλοκ γραφικών. 

Σύρτης Επιτρέπει την αύξηση η τη μείωση μίας τιμής για ένα αναλογικό σήμα. 

Τάση Απεικονίζει σε μορφή καμπύλης τις τιμές που έχουν καταγραφεί από 
τους καταχωρητές δεδομένων.

Μετρητής 
ταχύτητας Δημιουργεί ένα γραφικό μετρητή ταχύτητας στην οθόνη.

Αναλογικό γέμισμα Χρησιμοποιείται για το γέμισμα μίας πλαισιωμένης περιοχής με ένα από 
τα 16 χρώματα. Το χρώμα προσαρμόζεται στην τιμή καταχωρητή.

Πολλαπλό 
σύμβολο

Εμφανίζει ένα από 8 το πολύ σύμβολα. Το σύμβολο είναι ανάλογο με 
την τιμή του καταχωρητή δεδομένων. Επιτρέπει τη μετακίνηση των 
συμβόλων στην οθόνη.

Πολλαπλή επιλογή
Συνδέεται με έναν καταχωρητή δεδομένων, ο οποίος μπορεί να δεχθεί 
έως και 8 διαφορετικές καταστάσεις. Σε κάθε κατάσταση μπορεί να 
καταχωρηθεί ένα κείμενο με έως και 30 χαρακτήρες.

Μήνυμα Αντικείμενο που απεικονίζει κείμενα από μία βιβλιοθήκη μηνυμάτων.

Αναλογικός 
αριθμητικός 
πίνακας

Δημιουργεί έναν πίνακα με αριθμητικά αντικείμενα.
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Άλλα αντικείμενα

Ψηφιακό κείμενο Αντικείμενο κειμένου που χρησιμοποιείται για την εναλλαγή μεταξύ 2 καταχωρημένων
κειμένων, ανάλογα με την κατάσταση ενός ψηφιακού σήματος. Το κείμενο μπορεί να
περιλαμβάνει έως και 30 χαρακτήρες.

Σύμβολο Αντικείμενο Περιγραφή

Μετάβαση Μετάβαση σε ένα άλλο μπλοκ.

Ετικέτα 
συναγερμού Χρησιμοποιείται για την προβολή μίας γραμμής λίστας συναγερμών.

Αναλογικό ρολόι Αντικείμενο για την ένδειξη ενός αναλογικού ρολογιού.

Ψηφιακό ρολόι Αντικείμενο για την ένδειξη ενός ψηφιακού ρολογιού.

Εισαγωγή εντολών 
TCP/IP

Αντικείμενο για τη μετάδοση μίας εντολής TCP/IP σε άλλες μονάδες. 
Ισχύει μόνο όταν το τερματικό έχει συνδεθεί σε ένα δίκτυο TCP/IP.

11531AEN
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Καρτέλα [General]

Πρόσθετες καρτέλες 
Οι λειτουργίες στις καρτέλες [Appearance], [Font], [Access] και [Dynamics]
περιγράφονται στο κεφάλαιο "Γενικές παράμετροι" στη σελίδα 135.

Ψηφιακό 
σύμβολο

Αντικείμενο που χρησιμοποιείται για την εναλλαγή μεταξύ 2 επιλεγμένων συμβόλων,
ανάλογα με την κατάσταση ενός ψηφιακού σήματος.

Παράμετροι Περιγραφή

Digital signal Διεύθυνση του ψηφιακού σήματος.

Text Off Κείμενο που θα εμφανίζεται στην κατάσταση σήματος 0.

Text On Κείμενο που θα εμφανίζεται στην κατάσταση σήματος 1.

Alignment Καθορίστε εάν το κείμενο θα στοιχίζεται αριστερά, στο κέντρο ή δεξιά.

Border style Επιλέξτε εάν το αντικείμενο θα διαθέτει ένα πλαίσιο.

Text Καθορίστε ένα χρώμα κειμένου για το αντικείμενο.

Background Καθορίστε ένα χρώμα φόντου για το αντικείμενο.

11532AEN
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Καρτέλα [General]

Πρόσθετες καρτέλες 
Οι λειτουργίες στις καρτέλες [Appearance], [Access] και [Dynamics] περιγράφονται στο
κεφάλαιο "Γενικές παράμετροι" στη σελίδα 135.

Ψηφιακό γέμισμα Αντικείμενο που χρησιμοποιείται για το γέμισμα μίας πλαισιωμένης περιοχής με ένα
οποιοδήποτε χρώμα.

Παράμετρος Περιγραφή

Digital signal Διεύθυνση σήματος.

Symbol OFF Επιλέξτε το σύμβολο που θα απεικονίζεται στην κατάσταση σήματος 0.

Symbol ON Επιλέξτε το σύμβολο που θα απεικονίζεται στην κατάσταση σήματος 1.

Transparent Αν μαρκάρετε αυτήν την επιλογή, το σύμβολο θα γίνει διαφανές. Το χρώμα του 
επάνω αριστερού εικονοστοιχείου καθορίζεται ως το διαφανές χρώμα.

Stretch Αν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, τα διαστήματα X και Y του αντικειμένου 
μπορούν να προσαρμοστούν, μέσω των πεδίων X και Y ή με τη μετατόπιση του 
δείκτη, επάνω στην επιφάνεια εργασίας.

11533AEN

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Το γέμισμα ακανόνιστων περιοχών μπορεί να οδηγήσει κατά τη διάρκεια λειτουργίας
σε σφάλματα συστήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις η διαδικασία γεμίσματος
επιβραδύνει τη φόρτωση της εικόνας.
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Καρτέλα [General]

Πρόσθετες καρτέλες 
Οι λειτουργίες στις καρτέλες [Access] και [Dynamics] περιγράφονται στο κεφάλαιο
"Γενικές παράμετροι" στη σελίδα 135.

Τοποθέτηση αντικειμένου
Το πρόγραμμα υπολογίζει την επιφάνεια εντός της περιοχής που θα γεμίσει με χρώμα.
Επομένως το αντικείμενο θα πρέπει να τοποθετηθεί στη σωστή θέση. Τα λάθος
τοποθετημένα αντικείμενα μπορεί να προκαλέσουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας
σφάλματα εφαρμογής. Η επιφάνεια γεμίσματος περιορίζεται μόνο από στατικά
αντικείμενα και στατικά τμήματα δυναμικών αντικειμένων. Τα γεμάτα αντικείμενα
μπορούν να αντικατασταθούν από ψηφιακά αντικείμενα συμβόλων ή αντικείμενα
πολλαπλών συμβόλων με σκοπό να επιτευχθεί η καλύτερη αποτελεσματικότητα εντός
ενός έργου.

Παράμετροι Περιγραφή

Digital signal Διεύθυνση του ψηφιακού σήματος.

On Καθορίζει το χρώμα του αντικειμένου όταν η τιμή του σήματος είναι 1.

Off Καθορίζει το χρώμα του αντικειμένου όταν η τιμή του σήματος είναι 0.

53958AXX

X = Τοποθέτηση αντικειμένου

Σωστά: Σχεδιάστε ένα πλαίσιο γύρω από 
ένα κείμενο που βρίσκεται στην περιοχή 
γεμίσματος για να πετύχετε την ταχύτερη 
φόρτωση της εικόνας.

Λάθος: Η φόρτωση της εικόνας επιβραδύνεται επειδή 
το πρόγραμμα πρέπει να εκτελέσει πολύπλοκους 
υπολογισμούς για να γεμίσει την περιοχή ανάμεσα στα 
γράμματα.

TEXT

X

TEXTX
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Μετάβαση Αντικείμενο με το οποίο πραγματοποιείται μία μετάβαση σε ένα άλλο αντικείμενο.
Επιτρέπει τη δημιουργία ενός διαγράμματος μενού στο έργο. Με πάτημα του πλήκτρου
<PREV> στο τερματικό μπορείτε επιστρέψετε στο προηγούμενο μπλοκ (έως και 9
επίπεδα επιστροφής). Βλέπε κεφάλαιο «Πλήκτρα λειτουργιών» στη σελίδα 238.

Καρτέλα [General]

Πρόσθετες καρτέλες 
Οι λειτουργίες στις καρτέλες [Appearance], [Font] και [Dynamics] περιγράφονται στο
κεφάλαιο «Γενικές παράμετροι» στη σελίδα 135.

11534AEN
Εικόνα 49: Μετάβαση σε ένα άλλο μπλοκ

Παράμετρος Περιγραφή

Current block Εδώ εμφανίζεται ο αριθμός του τρέχοντος μπλοκ. Αυτός ο αριθμός δεν μπορεί να 
αλλαχθεί.

Jump to block Εισάγετε εδώ τον αριθμό ή το όνομα του μπλοκ προς το οποίο θέλετε να 
πραγματοποιηθεί η μετάβαση.

Text Εισάγετε ένα κείμενο το οποίο θέλετε να εμφανιστεί στο αντικείμενο.

Positions Μέγιστος αριθμός θέσεων που θα καταλάβει το κείμενο.

Alignment Καθορίστε εάν το κείμενο θα στοιχίζεται αριστερά, στο κέντρο ή δεξιά.

Border style Επιλέξτε εάν το αντικείμενο θα διαθέτει ένα πλαίσιο.

Text Καθορίστε ένα χρώμα για το κείμενο στο αντικείμενο.

Background Καθορίστε ένα χρώμα φόντου για το αντικείμενο.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Εάν κατά τη διάρκεια λειτουργίας δημιουργηθεί μία εντολή μετάβασης προς ένα
ανύπαρκτο μπλοκ, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος.
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Αναλογικό 
αριθμητικό

Αντικείμενο για την εισαγωγή και απεικόνιση αριθμητικών τιμών. Χρησιμοποιείται π.χ.
για τη δημιουργία πεδίων εισαγωγής.

Καρτέλα [General]

Πρόσθετες καρτέλες 
Οι λειτουργίες στις καρτέλες [Appearance], [Font], [Access] και [Dynamics]
περιγράφονται στο κεφάλαιο «Γενικές παράμετροι» στη σελίδα 135.

11535AEN

Παράμετρος Περιγραφή

Analog signal Διεύθυνση σήματος

Positions Αριθμός θέσεων στις οποίες θα απεικονίζεται η καταχωρημένη τιμή μαζί με το 
κόμμα και το αρνητικό πρόσημο.

Zero fill Καθορίστε εάν θα εμφανίζεται το μηδέν σε κενές θέσεις.

Decimals Αριθμός δεκαδικών θέσεων με τις οποίες θα απεικονίζεται η καταχωρημένη τιμή.

Alignment Καθορίστε εάν το πεδίο εισαγωγής θα μορφοποιείται στη δεξιά πλευρά ή στο 
κέντρο.

Border style Επιλέξτε εάν το αντικείμενο θα διαθέτει ένα πλαίσιο.

Engineering units 
scaling

Αυτά τα πεδία χρησιμοποιούνται για την κλίμακα της τιμής καταχωρητή. 
Βλέπε κεφάλαιο «Γενικές παράμετροι» στη σελίδα 135.

Text Καθορίστε ένα χρώμα για το κείμενο στο αντικείμενο. 

Background Καθορίστε ένα χρώμα φόντου για το αντικείμενο.
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Διάγραμμα 
μπαρών

Αντικείμενο που εμφανίζει ακέραιους αριθμούς ή αριθμούς κινητής υποδιαστολής με τη
μορφή διαγραμμάτων μπαρών.

Καρτέλα [General]

11536AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Analog signal Διεύθυνση σήματος

Scale division Καθορίστε ποιός διαχωρισμός κλίμακας θα χρησιμοποιείται.

Box Επιλέξτε εάν θέλετε να σχεδιαστεί ένα πλαίσιο γύρω από την μπάρα.

Scale ticks Καθορίστε το χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ των εμφανιζόμενων 
διακοπών της κλίμακας.

Scale Καθορίστε εάν θα εμφανίζεται μία κλίμακα στην μπάρα.

Minimum value Καθορίστε την ελάχιστη τιμή που μπορεί να λάβει το σήμα.

Maximum value Καθορίστε τη μέγιστη τιμή που μπορεί να λάβει το σήμα.

Direction Καθορίστε εάν το πλαίσιο θα απεικονίζεται επάνω, κάτω, δεξιά ή αριστερά.

Pattern Καθορίστε εάν το γέμισμα της μπάρας θα είναι συνεχόμενο ή σημειακό. 

Border style Επιλέξτε εάν το αντικείμενο θα διαθέτει ένα πλαίσιο.

Show Καθορίστε εάν η υψηλότερη και/ή χαμηλότερη τιμή σήματος θα σημειώνεται επάνω 
στον άξονα. Οι δείκτες μηδενίζονται κατά την έναρξη λειτουργίας του τερματικού. 
Αυτή την επαναφορά μπορείτε να την πραγματοποιήσετε και από το τερματικό, 
μαρκάροντας το διάγραμμα μπάρας και πιέζοντας το πλήκτρο εισαγωγής <Enter>. 
(Εάν το τερματικό διαθέτει οθόνη αφής, ακουμπήστε το δάκτυλό σας επάνω στη 
μπάρα.) Οι δείκτες υποστηρίζουν μόνον αριθμούς 16 Bit (με πρόσημο).

Engineering units 
scaling

Χρησιμοποιείται για τη βαθμονόμηση της τιμής καταχωρητή. 
Βλέπε κεφάλαιο «Γενικές παράμετροι» στη σελίδα 135. 

Scale Καθορίστε ένα χρώμα για την κλίμακα του αντικειμένου.

Filling Επιλέξτε ένα χρώμα για το γέμισμα.

Background Καθορίστε ένα χρώμα φόντου για το αντικείμενο.

Inside Καθορίστε ένα χρώμα για την άδεια μπάρα.

Low Επιλέξτε ένα χρώμα για χαμηλά.

High Επιλέξτε ένα χρώμα για ψηλά.
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Πρόσθετες καρτέλες 
Οι λειτουργίες στις καρτέλες [Appearance], [Font], [Access] και [Dynamics]
περιγράφονται στο κεφάλαιο «Γενικές παράμετροι» στη σελίδα 135.

Διάγραμμα Αντικείμενο που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός διαγράμματος X / Y και το οποίο
ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο καταχωρητή στον ελεγκτή. Εδώ πρόκειται για μία
λειτουργία πραγματικού χρόνου. Το αντικείμενο χρησιμοποιείται κατά κανόνα για
χρονικά ανεξάρτητες απεικονίσεις. Μια απεικόνιση χρονικής εξάρτησης μπορεί να
υλοποιηθεί με κύκλο ενημέρωσης < 1 s, εάν ο ελεγκτής πραγματοποιεί την καταγραφή
των δεδομένων. Στο παρακάτω παράδειγμα η τιμή στον καταχωρητή 0 χρησιμοποιείται
ως πρώτη συντεταγμένη X και η τιμή στον καταχωρητή 10 ως πρώτη συντεταγμένη Y.
Τα ζεύγη καταχωρητών είναι 4. Ο πίνακας και το σχήμα παρουσιάζουν αναλυτικά το
παράδειγμα.

Συντεταγμένη X Καταχωρητής Τιμή Συντεταγμένη Y Καταχωρητής Τιμή

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
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Καρτέλα [General]

Καρτέλα [Curves]

Παράμετροι Περιγραφή
Scale division Χρονικό διάστημα μεταξύ των αριθμητικών βαθμίδων κλίμακας επάνω στον 

άξονα Χ και Υ.

Scale ticks Χρονικό διάστημα μεταξύ των εμφανιζόμενων διακοπών κλίμακας επάνω 
στον άξονα Χ και Υ.

Minimum value Ελάχιστη τιμή για τις συντεταγμένες X και Y.

Μaximum value Μέγιστη τιμή για τις συντεταγμένες X και Y.

Border style Επιλέξτε εάν το αντικείμενο θα διαθέτει ένα πλαίσιο.

Grid (checkbox) Ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για την εμφάνιση ενός πλέγματος 
στο διάγραμμα.

Scale Καθορίστε ένα χρώμα για την κλίμακα στο διάγραμμα.

Grid Καθορίστε ένα χρώμα για το πλέγμα στο διάγραμμα.

Background Καθορίστε ένα χρώμα φόντου για το αντικείμενο.

Inside Καθορίστε το εσωτερικό χρώμα του αντικειμένου.

11538AEN

Παράμετροι Περιγραφή
Graph name Εισάγετε εδώ ένα όνομα για την αντίστοιχη καμπύλη.

X-analog signal Καταχωρητής δεδομένων ο οποίος περιλαμβάνει την πρώτη συντεταγμένη X της 
αντίστοιχης καμπύλης.

Y-analog signal Καταχωρητής δεδομένων ο οποίος περιλαμβάνει την πρώτη συντεταγμένη Υ της 
αντίστοιχης καμπύλης.

Register pair count Αριθμός ζευγών καταχωρητών που θα σχεδιαστούν (ως σημεία ή ως μπάρες). 
Συνολικά μπορούν κα χρησιμοποιηθούν 49 ζεύγη καταχωρητών.

Value form Καθορίστε εάν το διάγραμμα θα είναι ένα διάγραμμα μπαρών ή ένα διάγραμμα 
γραμμών. Σε ένα διάγραμμα μπαρών σχεδιάζεται μία μπάρα για κάθε ζεύγος 
καταχωρητών. Σε ένα διάγραμμα γραμμών οι συντεταγμένες X / Y απεικονίζονται 
ως σημεία τα οποία συνδέονται με μία γραμμή.

Curve Καθορίστε ένα χρώμα για αντίστοιχη καμπύλη.

Thickness Επιλέξτε το πάχος των γραμμών της καμπύλης που απεικονίζεται.
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Πρόσθετες καρτέλες 
Οι λειτουργίες στις καρτέλες [Appearance], [Font], [Access] και [Dynamics]
περιγράφονται στο κεφάλαιο «Γενικές παράμετροι» στη σελίδα 135.

Μετρητής VU Αντικείμενο με το οποίο απεικονίζεται στην οθόνη ένας γραφικός μετρητής VU.

Καρτέλα [General]

Πρόσθετες καρτέλες 
Οι λειτουργίες στις καρτέλες [Appearance], [Font], [Access] και [Dynamics]
περιγράφονται στην ενότητα «Γενικές παράμετροι» στη σελίδα 135.

11539AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Analog signal Διεύθυνση σήματος 

Scale division Καθορίστε ποιός διαχωρισμός κλίμακας θα απεικονίζεται.

Scale ticks Καθορίστε το χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ των εμφανιζόμενων 
διακοπών της κλίμακας.

Minimum value Καθορίστε την ελάχιστη τιμή που μπορεί να λάβει το σήμα.

Maximum value Καθορίστε τη μέγιστη τιμή που μπορεί να λάβει το σήμα.

Border style Επιλέξτε εάν το αντικείμενο θα διαθέτει ένα πλαίσιο.

Engineering units 
scaling

Χρησιμοποιείται για τη βαθμονόμηση της τιμής καταχωρητή. 
Βλέπε κεφάλαιο «Γενικές παράμετροι» στη σελίδα 135.

Needle Καθορίστε ένα χρώμα για την αιχμή του δείκτη στο αντικείμενο.

Scale Καθορίστε ένα χρώμα για την κλίμακα του αντικειμένου.

Background Καθορίστε ένα χρώμα φόντου για το αντικείμενο.

Inside Καθορίστε το εσωτερικό χρώμα του αντικειμένου.
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ASCII Το αντικείμενο ASCII επεξεργάζεται ακολουθίες χαρακτήρων ASCII. Μπορούν να
απεικονιστούν κείμενα τα οποία είναι αποθηκευμένα στον καταχωρητή δεδομένων του
ελεγκτή. Αυτά τα κείμενα θα πρέπει να υπάρχουν στη μορφή προέκτασης IBM-ASCII.
Τα κείμενα μπορούν να τροποποιηθούν από το τερματικό στην κατάσταση κανονικής
λειτουργίας. Ανοίξτε και κλείστε γι’ αυτό το σκοπό το πεδίο καταχώρησης πατώντας το
πλήκτρο Enter.

Καρτέλα [General]

Πρόσθετες καρτέλες 
Οι λειτουργίες στις καρτέλες [Appearance], [Font], [Access] και [Dynamics]
περιγράφονται στο κεφάλαιο «Γενικές παράμετροι» στη σελίδα 135.

11540AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Analog signal Εισάγετε τον καταχωρητή δεδομένων στον οποίο θα αποθηκεύεται το κείμενο για 
την πρώτη θέση.

Positions Εισάγετε τον αριθμό θέσεων, τις οποίες θα καταλαμβάνει το κείμενο στην οθόνη.

Alignment Καθορίστε εάν το κείμενο θα στοιχίζεται αριστερά, στο κέντρο ή δεξιά.

Border style Επιλέξτε εάν το αντικείμενο θα διαθέτει ένα πλαίσιο.

Text Καθορίστε ένα χρώμα για το κείμενο στο αντικείμενο.

Background Καθορίστε ένα χρώμα φόντου για το αντικείμενο.
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Σύρτης Αντικείμενο που απεικονίζει την τιμή αναλογικού σήματος σε έναν σύρτη και επιτρέπει
την αύξηση και μείωση της τιμής του αναλογικού σήματος.

Καρτέλα [General]

Πρόσθετες καρτέλες 
Οι λειτουργίες στις καρτέλες [Appearance], [Font], [Access] και [Dynamics]
περιγράφονται στο κεφάλαιο «Γενικές παράμετροι» στη σελίδα 135.

11541AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Analog signal Διεύθυνση σήματος 

Scale division Καθορίστε ποιός διαχωρισμός κλίμακας θα χρησιμοποιείται.

Scale ticks Καθορίστε το χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ των εμφανιζόμενων 
διακοπών της κλίμακας.

Minimum value Καθορίστε την ελάχιστη τιμή που μπορεί να λάβει το αντικείμενο.

Μaximum value Καθορίστε τη μέγιστη τιμή που μπορεί να λάβει το αντικείμενο.

Direction Καθορίστε εάν το αντικείμενο θα απεικονίζεται κάθετα ή οριζόντια.

Border style Επιλέξτε εάν το αντικείμενο θα διαθέτει ένα πλαίσιο.

Engineering units 
scaling

Αυτά τα πεδία χρησιμοποιούνται για την κλίμακα της τιμής καταχωρητή. 
Βλέπε κεφάλαιο «Γενικές παράμετροι» στη σελίδα 135.

Scale Καθορίστε ένα χρώμα για την κλίμακα του αντικειμένου.

Button Καθορίστε ένα χρώμα για το πλήκτρο προβολής στο αντικείμενο.

Background Καθορίστε ένα χρώμα φόντου για τον σύρτη.

Inner Καθορίστε ένα εσωτερικό χρώμα για το σύρτη.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η μορφή τύπου δεδομένων BCD για αριθμούς κινητής υποδιαστολής χωρίς εκθέτη δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα προγράμματα οδήγησης επικοινωνίας της SEW.
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Τάση Αντικείμενο που προβάλλει τις τιμές που έχουν καταγραφεί από αναλογικά σήματα.
Για το αντικείμενο τάσης μπορούν να οριστούν οι παρακάτω παράμετροι. Στο [Setup] /
[Terminal options] μπορείτε να καθορίσετε εάν θα αποθηκεύονται μόνον οι αλλαγές
τάσης ή όλες οι αλλαγές.

Καρτέλα [General]

11542AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Name Εισάγετε ένα όνομα για το αντικείμενο τάσης. Σε κάθε αντικείμενο θα πρέπει 
να εκχωρηθεί ένα μοναδικό όνομα. Το όνομα του αντικειμένου θα πρέπει να 
αποτελείται από 8 χαρακτήρες το πολύ. Οι επιτρεπόμενοι χαρακτήρες είναι 
οι A ... Z, 0 ... 9 και _ (κάτω παύλα). Η δήλωση της παραμέτρου είναι 
υποχρεωτική.

Sample interval Δηλώστε ένα χρονικό διάστημα μεταξύ των καταγραφών δεδομένων. 
Η ελάχιστη τιμή είναι 1 s.

Sample count Καθορίστε τον αριθμό των τιμών που θα αποθηκευτούν. Ο μέγιστος αριθμός 
τιμών ανέρχεται σε 65534.

Sample full limit Εισάγετε τον αριθμό δειγμάτων με τον οποίο θα ενεργοποιείται το σήμα 
πληρότητας δειγμάτων.

Sample full signal Εισάγετε ένα ψηφιακό σήμα το οποίο θα ενεργοποιείται όταν θα επιτευχθεί ο 
αριθμός των δειγμάτων στο Όριο πληρότητας δειγμάτων.

Enable sampling signal Καθορίστε το ψηφιακό σήμα με την ενεργοποίηση του οποίου ξεκινά η 
καταγραφή των δεδομένων. Με την επαναφορά του σήματος τερματίζεται η 
καταγραφή. Η δήλωση των παραμέτρων δεν είναι υποχρεωτική.

Erase sample signal Καθορίστε ένα ψηφιακό σήμα με την ενεργοποίηση του οποίου θα 
διαγράφονται όλα τα δεδομένα τάσης στο ιστορικό.
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Καρτέλα [Curves]

Y scale Καθορίστε εάν η κλίμακα Y θα αποκρύπτεται ή θα εμφανίζεται αριστερά, 
δεξιά, ή και στις δύο πλευρές.

Minimum value Εισάγετε την ελάχιστη τιμή για τον άξονα Y. Αυτή η τιμή καλείται από το 
δηλωμένο καταχωρητή.

Μaximum value Εισάγετε την μέγιστη τιμή για τον άξονα Y. Αυτή η τιμή διαβάζεται από το 
δηλωμένο καταχωρητή ελεγκτή.

Scale division Καθορίστε ποιός διαχωρισμός κλίμακας του άξονα Υ θα χρησιμοποιηθεί.

Scale ticks Καθορίστε το χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ των 
εμφανιζόμενων διακοπών της κλίμακας.

Time scale

Time range Καθορίστε την χρονική περιοχή που θα απεικονίζεται στο διάγραμμα τάσεων.

Scale division Καθορίστε ποιός διαχωρισμός κλίμακας του άξονα X θα χρησιμοποιηθεί.

Scale ticks Καθορίστε το χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ των 
εμφανιζόμενων διακοπών της κλίμακας.

Border style Επιλέξτε εάν το αντικείμενο θα διαθέτει ένα πλαίσιο.

Grid Επιλέξτε εάν θα εμφανίζεται ένα πλέγμα στο αντικείμενο.

Scale Καθορίστε ένα χρώμα για την κλίμακα του αντικειμένου.

Grid Επιλέξτε ένα κατάλληλο χρώμα για το πλέγμα.

Background Καθορίστε ένα χρώμα φόντου για το αντικείμενο.

11543AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Analog signal Αναλογικά σήματα που καταγράφει το αντικείμενο και για τα οποία θα 
απεικονίζονται οι τιμές. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο αριθμοί 16 Bit.

Color Επιλέξτε το χρώμα για την αντίστοιχη καμπύλη.
Για το DOP11B-20 μπορεί να επιλεχθεί Dotted ή Line.

Offset and gain Χρησιμοποιείται για τη βαθμονόμηση της τιμής καταχωρητή. 
Βλέπε κεφάλαιο «Γενικές παράμετροι» στη σελίδα 135.

Παράμετροι Περιγραφή
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Πρόσθετες καρτέλες 
Οι λειτουργίες στις καρτέλες [Appearance], [Font], [Access] και [Dynamics]
περιγράφονται στο κεφάλαιο «Γενικές παράμετροι» στη σελίδα 135.

Μετρητής 
ταχύτητας

Αντικείμενο με το οποίο δημιουργείται στην οθόνη ένας γραφικός μετρητής ταχύτητας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Εάν αντιγραφεί ένα μπλοκ με αντικείμενα τάσης, θα πρέπει να αλλαχθεί το όνομα του
αντικειμένου τάσης. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το ίδιο όνομα σε 2 αντικείμενα
τάσης.

11544AEN
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Καρτέλα [General]

Πρόσθετες καρτέλες 
Οι λειτουργίες στις καρτέλες [Appearance], [Font], [Access] και [Dynamics]
περιγράφονται στο κεφάλαιο «Γενικές παράμετροι» στη σελίδα 135.

Παράμετροι Περιγραφή

Analog signal Διεύθυνση σήματος

Scale division Καθορίστε ποιός διαχωρισμός κλίμακας θα χρησιμοποιείται.

Scale ticks Καθορίστε το χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ των εμφανιζόμενων 
διακοπών της κλίμακας.

Minimum value Καθορίστε την ελάχιστη τιμή που μπορεί να εμφανίσει ο μετρητής ταχύτητας.

Μaximum value Καθορίστε τη μέγιστη τιμή που μπορεί να εμφανίσει ο μετρητής ταχύτητας.

Angle Καθορίστε τη γωνία (περιοχή λειτουργίας του αντικειμένου) από 10° έως 360°.

Engineering units 
scaling

Αυτά τα πεδία χρησιμοποιούνται για την κλίμακα της τιμής καταχωρητή. 
Βλέπε κεφάλαιο «Γενικές παράμετροι» στη σελίδα 135.

Border style Επιλέξτε εάν ο μετρητής ταχύτητας θα διαθέτει ένα πλαίσιο.

Needle Καθορίστε ένα χρώμα για την αιχμή του δείκτη στο μετρητή ταχύτητας.

Scale Καθορίστε ένα χρώμα για την κλίμακα.

BG Καθορίστε ένα χρώμα φόντου για το μετρητή ταχύτητας.

Show bar Ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να εμφανίσετε ένα τόξο γύρω από το 
μετρητή ταχύτητας. Με την ενεργοποίηση αυτής της επιλογής γίνονται διαθέσιμες 
οι αντίστοιχες δυνατότητες διαμόρφωσης.

Indicator Επιλέξτε βελόνα, τόξο ή και τα δύο.

Arc settings Καθορίστε τη μέγιστη και ελάχιστη τιμή, καθώς και τα χρώματα που θα 
εμφανίζονται στις διάφορες περιοχές.
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Ετικέτα 
συναγερμού

Αντικείμενο που χρησιμοποιείται για την προβολή μίας γραμμής λίστας συναγερμών.

Καρτέλα [General]

11545AEN

Παράμετροι Περιγραφή

List line number Εισάγετε τον αριθμό γραμμών στη λίστα συναγερμών, από την οποία θα 
λαμβάνονται πληροφορίες (1=πρώτη γραμμή, 2=δεύτερη γραμμή κλπ.), όταν 
απεικονίζεται η καταχωρημένη ομάδα συναγερμών στη λίστα.

Positions Καθορίστε το πλήθος των θέσεων που θα απεικονίζονται. Το μέγιστο συνολικό 
μήκος (ημερομηνία, ώρα και κείμενο συναγερμού) ανέρχεται σε 101 χαρακτήρες.

Alarm group Καθορίστε την ομάδα συναγερμών που θα απεικονίζεται. Το αντικείμενο 
απεικονίζεται με το χρώμα που έχει καθοριστεί για την ομάδα συναγερμών.

Show day of the week Επιλέξτε εάν θα εμφανίζεται η ημέρα της εβδομάδας.

Show date Επιλέξτε εάν θα εμφανίζεται η ημερομηνία.

Show time Επιλέξτε εάν θα εμφανίζεται η ώρα.

Show symbol Επιλέξτε εάν θα εμφανίζονται σύμβολα συναγερμών. 
Βλέπε κεφάλαιο «Διαχείριση συναγερμών» στη σελίδα 201.

Show active alarms 
only

Επλέξτε εάν στην ετικέτα συναγερμών θα εμφανίζονται μόνο ενεργοί 
συναγερμοί. Εάν δεν πραγματοποιήθηκε διέγερση ενός ενεργού συναγερμού, 
η ετικέτα συναγερμών παραμένει κενή. Ένας συναγερμός δεν πρέπει να 
επιβεβαιωθεί αλλά πρέπει να είναι απλά ανενεργός, ώστε να εμφανιστεί ο 
επόμενος συναγερμός στην ετικέτα συναγερμών.

Sort descending Ένδειξη των ενεργών συναγερμών σε φθίνουσα σειρά, δηλ. εμφανίζεται ο πιο 
πρόσφατος ενεργός συναγερμός. Δυνατόν μόνο αν έχει επιλεχθεί Display active 
alarms only (εμφάνιση μόνο ενεργών συναγερμών).

Show repeat count Επιλέξτε εάν θα εμφανίζεται ο μετρητής επαναλήψεων. Ο μετρητής 
επαναλήψεων προβάλλει πόσες φορές επαναλήφθηκε ο συναγερμός. 
Βλέπε κεφάλαιο «Διαχείριση συναγερμών» στη σελίδα 201.

Border style Επιλέξτε εάν η ετικέτα συναγερμών θα διαθέτει ένα πλαίσιο.

Background Καθορίστε ένα χρώμα φόντου για την ετικέτα συναγερμών.

00

I



7 Προγραμματισμός
Γραφική απεικόνιση και έλεγχος

164  Εγχειρίδιο συστήματος  –  Τερματικά χειρισμού DOP11B

Πρόσθετες καρτέλες 
Οι λειτουργίες στις καρτέλες [Appearance], [Font], [Access] και [Dynamics]
περιγράφονται στο κεφάλαιο «Γενικές παράμετροι» στη σελίδα 135.
Βλέπε επίσης κεφάλαιο «Διαχείριση συναγερμών» στη σελίδα 201.

Αναλογικό 
γέμισμα

Το αντικείμενο Αναλογικό γέμισμα γεμίζει ένα πλαίσιο με χρώμα. Το χρώμα εξαρτάται
από μια τιμή καταχωρητή (βλέπε πίνακα που ακολουθεί).

Περιορισμούς και πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση αντικειμένων θα βρείτε στην
ενότητα «Ψηφιακό γέμισμα» στη σελίδα 149.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Ένας συναγερμός μπορεί να επιβεβαιωθεί στην ετικέτα συναγερμών, εάν μαρκαριστεί
το πλαίσιο ελέγχου [Enable acknowledge] στην καρτέλα [Access].
Το χρώμα προσκηνίου για το κείμενο συναγερμού καθορίζεται με τον προσδιορισμό
της ομάδας συναγερμού.

11546AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Αnalog signal Εδώ αναφέρεται ο καταχωρητής δεδομένων, η τιμή του οποίου ελέγχει το χρώμα 
αντικειμένου. Βλέπε πίνακα που ακολουθεί.

Περιεχόμενο 
καταχωρητή

Χρώμα Περιεχόμενο 
καταχωρητή

Χρώμα

0 Μαύρο 8 Γκρι

1 Μπλε 9 Ανοικτό μπλε

2 Πράσινο 10 Ανοικτό πράσινο

3 Μπλε-πράσινο 11 Ανοικτό μπλε-πράσινο

4 Κόκκινο 12 Ανοικτό κόκκινο

5 Ματζέντα 13 Ανοικτό ματζέντα

6 Κίτρινο 14 Ανοικτό κίτρινο

7 Ανοικτό γκρι 15 Λευκό
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Αναλογικό ρολόι Χρονικό αντικείμενο για την απεικόνιση ενός αναλογικού ρολογιού.

Καρτέλα [General]

Πρόσθετες καρτέλες 
Οι λειτουργίες στις καρτέλες [Appearance], [Font] και [Dynamics] περιγράφονται στο
κεφάλαιο «Γενικές παράμετροι» στη σελίδα 135.

11547AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Border style Καθορίστε εάν το ρολόι θα διαθέτει ένα πλαίσιο.

Show seconds Επιλέξτε εάν θα εμφανίζεται ένας δείκτης δευτερολέπτων.

Background Καθορίστε ένα χρώμα φόντου για το ρολόι.

Scale Καθορίστε ένα χρώμα για την κλίμακα του αντικειμένου.

Hand Καθορίστε ένα χρώμα για το δείκτη στο αντικείμενο.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για να θέσετε το ρολόι σε κατάσταση λειτουργίας, θα πρέπει να καθορίσετε ένα κινητό
αντικείμενο ώρας/ημερομηνίας (ψηφιακό ρολόι).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Περισσότερες επιλογές ρύθμισης διατίθενται στο [Setup] / [Date/time format].
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Ψηφιακό ρολόι Χρονικό αντικείμενο για την απεικόνιση του ψηφιακού ρολογιού, της ημέρας της
εβδομάδας και της ημερομηνίας.

Καρτέλα [General]

11548AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Day of the week Επιλέξτε εάν θα εμφανίζεται η ημέρα της εβδομάδας.

Date Επιλέξτε εάν θα εμφανίζεται η ημερομηνία.

Time Επιλέξτε εάν θα εμφανίζεται η ώρα.

Time format Επιλέξτε εάν θα εμφανίζεται η ώρα σε 12ωρη ή 24ωρη ένδειξη.

Border style Επιλέξτε εάν το αντικείμενο θα διαθέτει ένα πλαίσιο.

Text Καθορίστε ένα χρώμα για το κείμενο στο αντικείμενο.

Background Επιλέξτε ένα χρώμα φόντου.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για να θέσετε το ρολόι σε κατάσταση λειτουργίας, θα πρέπει να καθορίσετε ένα κινητό
αντικείμενο ώρας/ημερομηνίας (ψηφιακό ρολόι).
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Πρόσθετες καρτέλες 
Οι λειτουργίες στις καρτέλες [Appearance], [Font], [Access] και [Dynamics]
περιγράφονται στο κεφάλαιο «Γενικές παράμετροι» στη σελίδα 135.

Πολλαπλό 
σύμβολο

Αντικείμενο το οποίο μπορεί να απεικονίζει ένα από 16 το πολύ σύμβολα. Το σύμβολο
είναι ανάλογο με την τιμή του καταχωρητή δεδομένων.

Καρτέλα [General]

Καρτέλα [Dynamics]
Οι λειτουργίες σ' αυτήν την καρτέλα περιγράφονται στο κεφάλαιο «Γενικές παράμετροι»
στη σελίδα 135.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Περισσότερες επιλογές ρύθμισης διατίθενται στο [Setup] / [Date/time format].

11549AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Analog signal Καταχωρητής δεδομένων ο οποίος ελέγχει το απεικονιζόμενο σύμβολο. Εάν ο 
καταχωρητής περιέχει την τιμή 1, εμφανίζεται το σύμβολο 1 κλπ.

Symbols 0 ... 15 Επιλέξτε το σύμβολο που θέλετε να εμφανιστεί. Εάν ο καταχωρητής περιέχει την 
τιμή 0, εμφανίζεται το σύμβολο 0 κλπ.

00

I



7 Προγραμματισμός
Γραφική απεικόνιση και έλεγχος

168  Εγχειρίδιο συστήματος  –  Τερματικά χειρισμού DOP11B

Πολλαπλή 
επιλογή

Αντικείμενο το οποίο μπορεί να υπάρχει σε πολλές καταστάσεις. Συνδέεται με έναν
καταχωρητή δεδομένων, ο οποίος μπορεί να δεχθεί έως και 8 διαφορετικές
καταστάσεις. Σε κάθε κατάσταση μπορεί να εκχωρηθεί ένα κείμενο με έως και
30 χαρακτήρες.

Καρτέλα [General]

Πρόσθετες καρτέλες 
Οι λειτουργίες στις καρτέλες [Appearance], [Font], [Access] και [Dynamics]
περιγράφονται στο κεφάλαιο «Γενικές παράμετροι» στη σελίδα 135.

11550AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Analog signal Καταχωρητής δεδομένων, ο οποίος ελέγχει το απεικονιζόμενο κείμενο. Εάν ο 
καταχωρητής περιέχει την τιμή 1, εμφανίζεται το κείμενο 1 κλπ.

Text 0 ... 7 Εισάγετε τα κείμενα τα οποία θα εμφανίζονται στις εκάστοτε καταστάσεις 
αντικειμένου.

Operator selectable Ενεργοποιώντας το εκάστοτε πλαίσιο ελέγχου μπορείτε από την κατάσταση 
κανονικής λειτουργίας στο τερματικό να μετακινήσετε το αντικείμενο σ' αυτήν την 
κατάσταση.

Alignment Καθορίστε εάν το κείμενο θα στοιχίζεται αριστερά, δεξιά ή στο κέντρο.

Border style Επιλέξτε εάν το αντικείμενο θα διαθέτει ένα πλαίσιο.

Text Καθορίστε ένα χρώμα για το κείμενο στο αντικείμενο.

Background Καθορίστε ένα χρώμα φόντου για το αντικείμενο.
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Πλήκτρο αφής Ισχύει μόνο για τα DOP11B-25, -30 και -50. Βλέπε κεφάλαιο «Χρήση οθόνης αφής» στη
σελίδα 177 και κεφάλαιο «Πλήκτρα λειτουργιών» στη σελίδα 238.
Αυτό το αντικείμενο σχηματίζει μία ευαίσθητη στην αφή επιφάνεια, η οποία αντιστοιχεί
σε ένα πλήκτρο λειτουργιών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροποποίηση της
ένδειξης, τον έλεγχο των κελιών μνήμης αποθήκευσης κλπ.

Καρτέλα [General]

11551AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Ι/Ο Τύπος σήματος που επηρεάζεται από το αντικείμενο. Την περιγραφή των 
προκαθορισμένων λειτουργιών θα τη βρείτε στο κεφάλαιο «Πλήκτρα λειτουργιών» στη 
σελίδα 238.

Event Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο το σήμα θα επηρεάζεται από το αντικείμενο. 
Από την επιλογή Set (Ρυθμίσεις) μπορείτε να ρυθμίσετε το σήμα να ενεργοποιείται κατά την 
απόκριση του αντικειμένου.

Set Με πάτημα του πλήκτρου αφής το σήμα τίθεται σε Υψηλό.

Grouped Όλα τα σήματα που ανήκουν σε ένα πλήκτρο αφής με τρέχων αριθμό 
ομάδας, μηδενίζονται. 
Ο αριθμός ομάδας δηλώνεται στο πεδίο Αρ. ομάδας (Group no).
Σε μία ομάδα ανήκουν έως και 8 πλήκτρα αφής. 

Decrements 
analog

Εδώ, το αναλογικό σήμα που συνδέεται με το πλήκτρο αφής μειώνεται 
στην τιμή που έχει δηλωθεί στο πεδίο value. 

Momentary Εδώ το σήμα παραμένει ενεργοποιημένο για όσο χρονικό διάστημα το 
αντικείμενο είναι σε χρήση. 

Reset Εδώ το σήμα μηδενίζεται όταν αποκριθεί το αντικείμενο. 

Enters analog Εδώ εκχωρείται στο αναλογικό σήμα, το οποίο συνδέεται με το πλήκτρο 
αφής, η τιμή που έχει δηλωθεί στο πεδίο value. 

Toggle Εδώ το σήμα ενεργοποιείται ή μηδενίζεται εναλλάξ όταν αποκριθεί το 
αντικείμενο.

Increments 
analog

Εδώ το αναλογικό σήμα που συνδέεται με το πλήκτρο αφής αυξάνεται 
στην τιμή που έχει δηλωθεί στο πεδίο value.

Sets analog Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επηρεαστεί ένα αναλογικό αντικείμενο. 
Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο οθόνης μέσω του οποίου μπορεί να 
καταχωρηθεί μια τιμή.
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Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία μη ορατή ευαίσθητη στην αφή επιφάνεια για τον
καθορισμό περιοχών εναλλαγής μπλοκ σε μία συνοπτική απεικόνιση (π.χ. για ένα
μηχάνημα). Οι αναλυτικές απεικονίσεις συνδέονται με μη ορατές, ευαίσθητες στην αφή
περιοχές, που υπάρχουν σε συγκεκριμένα σημεία του μηχανήματος. Όταν ο χειριστής
πιέσει μία από αυτές τις περιοχές εμφανίζεται η αντίστοιχη αναλυτική απεικόνιση.

Πρόσθετες καρτέλες 
Οι λειτουργίες στις καρτέλες [Appearance], [Font], [Access] και [Dynamics]
περιγράφονται στο κεφάλαιο «Γενικές παράμετροι» στη σελίδα 135.

Jump to 
block

Εκτελεί μία μετάβαση σε ένα άλλο μπλοκ όταν επηρεαστεί το αντικείμενο. Εισάγετε εδώ τον 
αριθμό ή το όνομα του μπλοκ προς το οποίο θέλετε να πραγματοποιηθεί η μετάβαση.

Other 
functions

Μία περιγραφή της λειτουργίας θα βρείτε στο κεφάλαιο «Πλήκτρα λειτουργιών» στη 
σελίδα 238.

Μacro Μία περιγραφή της λειτουργίας θα βρείτε στο κεφάλαιο «Μακροεντολές» στη σελίδα 246.

Button style Επιλέξτε τον τύπο πλήκτρου που επιθυμείτε: Κυκλικό, ορθογώνιο ή μη ορατό.

Background Καθορίστε ένα χρώμα φόντου για το αντικείμενο.

Text Μπορείτε να καταχωρήσετε το πολύ 5 γραμμές κειμένου. Η θέση τοποθέτησης του κειμένου 
μπορεί να ρυθμιστεί. Το μέγεθος των χαρακτήρων παραμένει το ίδιο, ακόμη και αν αλλαχθεί 
το μέγεθος του πλήκτρου αφής.

Symbol Μπορείτε να επισημάνετε το πλήκτρο αφής μέσω ενός συμβόλου. Η θέση του συμβόλου 
μπορεί να ρυθμιστεί. Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή Stretch στην καρτέλα [Symbol], το 
σύμβολο επεκτείνεται και καλύπτει ολόκληρο το πλήκτρο αφής.

Παράμετροι Περιγραφή
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Μήνυμα Αντικείμενο που απεικονίζει κείμενα από μία βιβλιοθήκη μηνυμάτων.

Καρτέλα [General]

11552AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Analog signal Αναλογικό σήμα που ελέγχει ποιό κείμενο από την επιλεγμένη βιβλιοθήκη 
μηνυμάτων θα προβάλλεται.

Library Επιλέξτε τον αριθμό της βιβλιοθήκης μηνυμάτων που θέλετε. Αυτή καθορίζεται στο 
[Functions] / [Message library].

Positions Καθορίστε τον αριθμό θέσεων με τις οποίες θα απεικονίζεται το κείμενο. 
0 = αυτόματη προσαρμογή μήκους.

Alignment Καθορίστε εάν το κείμενο θα στοιχίζεται αριστερά, στο κέντρο ή δεξιά.

Border style Καθορίστε εάν το κείμενο θα διαθέτει ένα πλαίσιο.

Text Καθορίστε ένα χρώμα για το κείμενο.

Background Καθορίστε ένα χρώμα φόντου για το αντικείμενο.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Εάν χρησιμοποιηθεί η λειτουργία για μία βιβλιοθήκη μηνυμάτων με ευρετήριο, τότε ο
αριθμός θέσεων δεν πρέπει να είναι 0, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα
λειτουργεί η αυτόματη προσαρμογή μήκους.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Βιβλιοθήκη μηνυμάτων» στη
σελίδα 199.
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Καρτέλα [Access]
Στην καρτέλα [Access] ρυθμίζετε την περιοχή κίνησης που θέλετε. Στην κανονική
λειτουργία μπορεί να μετακινηθεί μία περιοχή με έως και 64 κείμενα. Εισάγετε τον
αριθμό για το πρώτο και το τελευταίο κείμενο της περιοχής.

Πρόσθετες καρτέλες 
Οι λειτουργίες στις καρτέλες [Appearance], [Font], [Access] και [Dynamics]
περιγράφονται στο κεφάλαιο «Γενικές παράμετροι» στη σελίδα 135.

Αναλογικός 
αριθμητικός 
πίνακας

Αντικείμενο με το οποίο δημιουργείται ένας πίνακας με αναλογικά αριθμητικά
αντικείμενα.

Καρτέλα [General] 

11553AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Analog signal Το πρώτο σήμα που εμφανίζεται στον πίνακα. Υποστηρίζονται μόνο καταχωρητές 
16 Bit.

Columns Καθορίστε τον αριθμό των στηλών του πίνακα.

Zero fill Καθορίστε εάν θα εμφανίζεται το μηδέν σε κενές θέσεις.

Rows Καθορίστε τον αριθμό των σειρών του πίνακα.

Positions Καθορίστε τον αριθμό θέσεων με τις οποίες θα απεικονίζεται η καταχωρημένη τιμή.

Decimals Καθορίστε τον αριθμό δεκαδικών θέσεων με τις οποίες θα απεικονίζεται η 
καταχωρημένη τιμή.
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Καρτέλα [Access]
Καθορίστε την κατεύθυνση του πίνακα στην καρτέλα [Access]. Τα σήματα πίνακα
υπολογίζονται σύμφωνα με τον καθορισμένο προσανατολισμό.
Πρόσθετες καρτέλες 
Οι λειτουργίες στις καρτέλες [Appearance], [Font] και [Dynamics] περιγράφονται στο
κεφάλαιο «Γενικές παράμετροι» στη σελίδα 135.

Alignment Καθορίστε εάν το πεδίο εισαγωγής θα μορφοποιείται στη δεξιά πλευρά ή στο κέντρο.

Table border style Επιλέξτε εάν ο πίνακας θα διαθέτει ένα πλαίσιο.

Item border style Επιλέξτε εάν κάθε σειρά πίνακα θα διαθέτει ένα πλαίσιο.

Text Καθορίστε ένα χρώμα για το κείμενο στο αντικείμενο. 

Background Καθορίστε ένα χρώμα φόντου για τον πίνακα.

Inner Καθορίστε ένα εσωτερικό χρώμα για τον πίνακα.

Engineering units 
scaling

Αυτά τα πεδία χρησιμοποιούνται για την κλίμακα της τιμής καταχωρητή. 
Βλέπε κεφάλαιο «Γενικές παράμετροι» στη σελίδα 135.

Παράμετροι Περιγραφή

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η ελάχιστη και μέγιστη τιμή χρησιμοποιούνται μόνον όταν πρόκειται για ένα κινητό
αντικείμενο.
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7.5.3 Χειρισμός μπλοκ γραφικών

Δεν ισχύει για τα DOP11B-25, -30 και -50.
Πιέστε τα πλήκτρα βέλους για εναλλαγή μεταξύ κινητών αντικειμένων. Ένα
μαρκαρισμένο αντικείμενο επισημαίνεται με ένα πλαίσιο που αναβοσβήνει.

Επιλογή κινητών 
αντικειμένων

Πιέστε τα πλήκτρα βέλους για εναλλαγή μεταξύ των κινητών αντικειμένων. Η επιλογή
αντικειμένων πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρακάτω αρχή: 
Η θέση του δείκτη βρίσκεται στο κέντρο ενός σταυρού. Εάν πιέσετε το δεξί πλήκτρο
βέλους, επιλέγεται το πρώτο αντικείμενο που βρίσκεται στην περιοχή "A" (βλέπε
σχεδιάγραμμα). Εάν το σύστημα δεν εντοπίσει κάποιο αντικείμενο στη στενή λωρίδα
δεξιά, θα σαρώσει την περιοχή "a". Πιέζοντας το κάτω πλήκτρο βέλους αναζητούνται
αντικείμενα στις περιοχές "B" και "b". Πιέζοντας το αριστερό πλήκτρο βέλους
πραγματοποιείται μία αναζήτηση στις περιοχές "C" και "c". Πιέζοντας το επάνω πλήκτρο
βέλους το σύστημα αναζητά αντικείμενα στις περιοχές "D" και "d".

Ψηφιακά 
αντικείμενα

Τα ψηφιακά αντικείμενα, τα αντικείμενα κειμένου, τα αντικείμενα συμβόλων και τα
αντικείμενα με γέμισμα αλλάζουν την κατάστασή τους όταν πατηθεί το πλήκτρο
εισαγωγής (Enter). Εάν οι λειτουργίες για την αύξηση και τη μείωση έχουν συσχετιστεί
με τα πλήκτρα λειτουργιών, τότε το σήμα που έχει συσχετισθεί με το αντικείμενο αυτών
των πλήκτρων ενεργοποιείται ή μηδενίζεται.

Αναλογικά 
αντικείμενα

Αντικείμενα ASCII
Φέρτε το δείκτη επάνω από το αντικείμενο και πιέστε το πλήκτρο (Enter). Εισάγετε το
κείμενο που θέλετε και τερματίστε την εισαγωγή πιέζοντας το πλήκτρο Enter.

Αντικείμενα μηνυμάτων
Φέρτε το δείκτη επάνω από το αντικείμενο και πιέστε το πλήκτρο (Enter). Στη συνέχεια
εμφανίζεται μία λίστα επιλογής με όλες τις διαθέσιμες καταστάσεις. Επιλέξτε την
επιθυμητή κατάσταση και πιέστε το πλήκτρο εισαγωγής (Enter). Στη συνέχεια
καθορίζεται το αναλογικό σήμα με το οποίο έχει συσχετισθεί το αντικείμενο.
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Αντικείμενα πολλαπλής επιλογής
Φέρτε το δείκτη επάνω από το αντικείμενο και πιέστε το πλήκτρο (Enter). Στη συνέχεια
εμφανίζεται μία λίστα επιλογής με όλες τις διαθέσιμες καταστάσεις. Επιλέξτε την
επιθυμητή κατάσταση και πιέστε το πλήκτρο εισαγωγής (Enter). Στη συνέχεια
καθορίζεται το αναλογικό σήμα με το οποίο έχει συσχετισθεί το αντικείμενο.

Αριθμητικά αντικείμενα
Εισάγετε την τιμή και πιέστε το πλήκτρο εισαγωγής (Enter) για να ελέγξετε ένα
αριθμητικό αντικείμενο. Εάν η τιμή εισαγωγής είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, τότε
εμφανίζεται η επιτρεπόμενη ελάχιστη ή μέγιστη τιμή για το αντικείμενο. Αυτές οι
πληροφορίες εμφανίζονται και όταν πιέσετε το πλήκτρο εισαγωγής (Enter) εάν το
αντικείμενο είναι κινητό.

Αριθμητικά αντικείμενα πίνακα
Εάν έχετε μαρκάρει ένα αντικείμενο πίνακα, πιέστε το πλήκτρο εισαγωγής (Enter) για να
επιλέξετε το πρώτο κελί του πίνακα. Τώρα μπορείτε να μετακινήσετε το δείκτη στα κελιά
με τη βοήθεια των πλήκτρων βέλους. Αλλάξτε την τιμή ενός μαρκαρισμένου κελιού και
πιέστε το πλήκτρο εισαγωγής (Enter).

Αντικείμενα σύρτη
Το αντικείμενο ελέγχεται με τα πλήκτρα βέλους, φέρνοντας το δείκτη επάνω από το
αντικείμενο και πιέζοντας το πλήκτρο εισαγωγής (Enter). Η τιμή μπορεί να αυξηθεί ή να
μειωθεί με τα πλήκτρα βέλους. Τερματίστε τη διαδικασία με το πλήκτρο εισαγωγής
(Enter). Η τιμή αυξάνεται ή μειώνεται κατά τον αριθμό στον οποίο αντιστοιχεί η ρύθμιση
του αντικειμένου με τις διακοπές κλίμακας. Τερματίστε τη διαδικασία με το πλήκτρο
εισαγωγής (Enter).
Το αντικείμενο μπορεί επίσης να ελεγχθεί μέσω των λειτουργιών για την αύξηση και τη
μείωση. Ωστόσο, για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρχει συσχετισμός με τα πλήκτρα
λειτουργιών. Βλέπε κεφάλαιο «Πλήκτρα λειτουργιών» στη σελίδα 238.

Αντικείμενα μπάρας
Στα αντικείμενα μπάρας, οι ελάχιστοι και μέγιστοι δείκτες για την εκάστοτε τιμή μπορούν
να τροποποιηθούν (επαναφορά) πιέζοντας το πλήκτρο εισαγωγής, όταν ο δείκτης του
ποντικιού βρίσκεται επάνω από το αντικείμενο.
Στα τερματικά με οθόνη αφής, οι ελάχιστοι και μέγιστοι δείκτες επαναφέρονται εάν
ακουμπήσετε με το δάκτυλό σας στις μπάρες.
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Αντικείμενα τάσης
Οι καμπύλες τάσεων μπορούν να εμφανίσουν στην κατάσταση κανονικής λειτουργίας
δεδομένα ροής. Επιλέξτε το επιθυμητό αντικείμενο τάσης και πιέστε το πλήκτρο
εισαγωγής (Enter). Στη συνέχεια προβάλλεται ένα πεδίο διαλόγου. Επιλέξτε μία χρονική
περιοχή και ημερομηνία για τα δεδομένα που θέλετε να προβληθούν. Στην κάτω πλευρά
του πεδίου διαλόγου εμφανίζεται το "Ιστορικό". Για να επιστρέψετε στην ένδειξη
πραγματικού χρόνου πιέστε εκ νέου το πλήκτρο Enter. Τα δεδομένα τάσης
αποθηκεύονται σε αρχεία. Το όνομα καθορίζεται κατά τον προσδιορισμό του
αντικειμένου τάσης.

Άλλα αντικείμενα Ψηφιακό ρολόι
Η ρύθμιση του ψηφιακού ρολογιού (ρολόι πραγματικού χρόνου) γίνεται με την επιλογή
του αντικειμένου και την εισαγωγή της επιθυμητής ώρας. Για να τερματίσετε τη
διαδικασία πιέστε το πλήκτρο εισαγωγής (Enter).

Αντικείμενα μετάβασης
Επιλέξτε το επιθυμητό αντικείμενο και πιέστε το πλήκτρο εισαγωγής (Enter).

10657AXX

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Εάν χρησιμοποιείτε το ρολόι του ελεγκτή και θέλετε να το ρυθμίσετε, θα πρέπει να
διεξάγετε αυτήν τη διαδικασία στην κατάσταση κανονικής λειτουργίας.
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7.5.4 Χρήση της οθόνης αφής

Αυτή η ενότητα αφορά μόνο τα μοντέλα DOP11B-25, -30 και -50.
Τα τερματικά με οθόνη αφής δε διαθέτουν ενσωματωμένο πληκτρολόγιο. Όλες οι
ενέργειες ελέγχου πραγματοποιούνται από την οθόνη αφής. Λόγω της ευαισθησίας της
οθόνης, θα πρέπει να ακουμπάτε πάντοτε μόνον ένα σημείο της οθόνης. Σε περίπτωση
ταυτόχρονης πίεσης 2 πεδίων, επιλέγεται το σημείο που βρίσκεται μεταξύ των δύο
πεδίων αφής.

Ψηφιακά 
αντικείμενα

Τα ψηφιακά αντικείμενα, τα αντικείμενα κειμένου, τα αντικείμενα συμβόλων και τα
αντικείμενα με γέμισμα αλλάζουν την κατάστασή τους όταν τα ακουμπήσετε με το
δάκτυλο.

Αναλογικά 
αντικείμενα

Αντικείμενα ASCII
Πιέστε επάνω στο αντικείμενο. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα αλφαριθμητικό
πληκτρολόγιο. Καταχωρήστε το επιθυμητό κείμενο ακουμπώντας στο πληκτρολόγιο.
Τερματίστε την εισαγωγή με το πλήκτρο Enter.

Αντικείμενα πολλαπλής επιλογής
Πιέστε επάνω στο αντικείμενο. Στη συνέχεια προβάλλεται μία λίστα επιλογής. Επιλέξτε
το αντικείμενο που επιθυμείτε ακουμπώντας στο κατάλληλο σημείο.

Αριθμητικά αντικείμενα
Πιέστε επάνω στο αντικείμενο. Στη συνέχεια προβάλλεται ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο.
Εισάγετε την τιμή που επιθυμείτε ακουμπώντας στο πληκτρολόγιο. Τερματίστε την
εισαγωγή με το πλήκτρο Enter.

Αριθμητικά αντικείμενα πίνακα
Πιέστε επάνω σε ένα κελί στο αντικείμενο του πίνακα. Θα εμφανιστεί ένα αριθμητικό
πληκτρολόγιο. Εισάγετε την τιμή που επιθυμείτε ακουμπώντας στο πληκτρολόγιο.
Τερματίστε την εισαγωγή με το πλήκτρο Enter.

Αντικείμενα σύρτη
Ελέγχετε το αντικείμενο ακουμπώντας επάνω στα πλήκτρα και σύροντας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Στα τερματικά με οθόνη αφής τα αντικείμενα ΔΕΝ μπορούν να ελεγχθούν στο μπλοκ
κειμένου.
Εάν ακουμπήσετε ένα μη κινητό αντικείμενο, εμφανίζεται το μήνυμα «Not
maneuverable». Εάν ακουμπήσετε ένα αντικείμενο που προστατεύεται με κωδικό
πρόσβασης, εμφανίζεται το μήνυμα «Access denied». 
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Αντικείμενα διαγραμμάτων μπαρών
Πιέστε επάνω στη μπάρα για να μηδενίσετε τους ελάχιστους / μέγιστους δείκτες.

Αντικείμενα τάσης
Οι καμπύλες τάσεων μπορούν να εμφανίσουν στην κατάσταση κανονικής λειτουργίας
δεδομένα ροής. Πιέστε επάνω στο αντικείμενο. Θα εμφανιστεί μία γραμμή πλήκτρων
κάτω από την τάση.

Κάντε κλικ εκ νέου στο αντικείμενο για να επιστρέψετε στην απεικόνιση πραγματικού
χρόνου.

Άλλα αντικείμενα Ψηφιακό ρολόι
Πιέστε επάνω στο αντικείμενο. Στη συνέχεια προβάλλεται ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο.
Εισάγετε την ώρα που θέλετε ακουμπώντας στο πληκτρολόγιο. Τερματίστε την
εισαγωγή με το πλήκτρο Enter.

Αντικείμενα μετάβασης
Ακουμπήστε το αντικείμενο με το δάκτυλο για να εκτελέσετε μία μετάβαση.

Διπλά βέλη Μετακινήστε την τάση οριζόντια κατά μία ένδειξη

Απλά βέλη Μετακινήστε την τάση οριζόντια κατά μισή ένδειξη

– Μεγεθύνει την ένδειξη τάσης

+ Σμικρύνει την ένδειξη τάσης

^ Επιστρέφει στη βασική ρύθμιση

10658AXX
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Αλφαριθμητικό 
πλήκτρο

Το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο εμφανίζεται π.χ. στον έλεγχο ενός αντικειμένου ASCII.

10659AXX

Πλήκτρο Περιγραφή

A-Z Αυτά τα πλήκτρα χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή του επιθυμητού κειμένου.

ESC Αποκρύπτει το πληκτρολόγιο και επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Ä Διαγράφει τον χαρακτήρα που βρίσκεται αριστερά από την τρέχουσα θέση.

CLR Διαγράφει όλους τους χαρακτήρες που έχουν εισαχθεί.

DEL Διαγράφει το χαρακτήρα επάνω στον οποίο βρίσκεται ο δείκτης.

Επιβεβαιώνει τη ρύθμιση που έχει πραγματοποιηθεί και αποκρύπτει το 
πληκτρολόγιο.

@ Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή του χαρακτήρα @.

>> Μετακινεί το δείκτη προς τα δεξιά.

<< Μετακινεί το δείκτη προς τα αριστερά.

a-z Αλλάζει ανάμεσα σε κεφαλαίους και πεζούς χαρακτήρες.

0-9 Αλλάζει ανάμεσα σε γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες.

SPC Ανοίγει μία λίστα επιλογής με ειδικούς χαρακτήρες.

MAIL Ανοίγει μία λίστα με διευθύνσεις email.
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Λίστες επιλογής Εκτός από το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και το αριθμητικό πληκτρολόγιο,
εμφανίζονται επίσης και λίστες επιλογής. 
Στη λίστα επιλογής χρησιμοποιούνται τα βέλη για την προβολή της πρώτης ή της
τελευταίας καταχώρησης της λίστας. Πιέστε το πλήκτρο [CANCEL], για να αποκρύψετε
τη λίστα χωρίς να πραγματοποιήσετε κάποια επιλογή.

7.6 Απεικόνιση και έλεγχος που βασίζονται σε κείμενο
Τα μπλοκ κειμένου χρησιμοποιούνται μόνο για εκτυπώσεις και αναφορές. Τα μπλοκ
κειμένου δεν μπορούν να προβληθούν από τα τερματικά χειρισμού της σειράς DOP11B,
εξαιρουμένου του τερματικού DOP11B-20 (το οποίο μπορεί να εμφανίζει μπλοκ
κειμένου).
Η απεικόνιση κειμένου χρησιμεύει στη δημιουργία διαφορετικών τύπων εκτυπώσεων
αναφορών και E-Mail. Αυτές μπορεί να είναι ημερήσιες αναφορές, αναφορές
κατάστασης κ.τ.λ.
Οι αναφορές αποτελούνται από μπλοκ κειμένου, τα οποία μπορεί να περιέχουν τόσο
στατικό όσο και δυναμικό κείμενο. Η δομή μίας αναφοράς περιγράφεται στο κεφάλαιο
«Εκτύπωση αναφορών» (σελίδα 225).
Σ' αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αντικείμενα κειμένου. 

10660AXX

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Όταν χρησιμοποιείται η μορφή Unicode δεν υποστηρίζονται οι εκτυπώσεις που
βασίζονται σε κείμενο.
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7.6.1 Γενικές παράμετροι
Κλίμακα τεχνικών μονάδων

Οι παράμετροι Offset (απόκλιση) και Gain (ενίσχυση) χρησιμοποιούνται για τη
βαθμονόμηση της τιμής καταχωρητή σε μια τιμή ένδειξης σύμφωνα με την παρακάτω
εξίσωση.
Τιμή ένδειξης = Offset + Gain × τιμή καταχωρητή

Εάν τροποποιηθεί μία τιμή ενός αντικειμένου στην κατάσταση κανονικής λειτουργίας
μέσω του τερματικού, θα υπολογιστεί η τιμή ένδειξης σύμφωνα με την παρακάτω
εξίσωση.
Τιμή καταχωρητή = (τιμή ένδειξης – Offset) / Gain

Η βαθμονόμηση δεν επηρεάζει τις καθορισμένες μέγιστες και ελάχιστες τιμές αλλά ούτε
και τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων.

Υπολογισμός τεχνικών μονάδων

Η λειτουργία [Offset gain calculation] αποτελεί βοήθημα στον υπολογισμό των
παραμέτρων Offset (απόκλιση) και Gain (ενίσχυση). Εισάγετε την τιμή για το Offset και
το Gain του αντικειμένου στην καρτέλα [General] και κάντε κλικ στο [Calculation]. Στη
συνέχεια θα εμφανιστεί το παρακάτω πεδίο διαλόγου.

Εισάγετε εδώ το χρονικό διάστημα για την τιμή ελεγκτή και τερματικού. Η λειτουργία
υπολογίζει τις σωστές τιμές για τις παραμέτρους Offset και Gain. 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Οι λειτουργίες αύξησης και μείωσης επηρεάζουν την τιμή καταχωρητή για το κινητό
αντικείμενο, όχι όμως και την τιμή ένδειξης.

10591AEN
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Πρόσβαση

Στο [Access] καθορίζετε εάν θα πρόκειται για ένα κινητό αντικείμενο. Ακριβώς δίπλα
εισάγετε την ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή. Επιπλέον μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο
ασφαλείας για το αντικείμενο. Τα επίπεδα ασφαλείας μπορούν να οριστούν στο
[Functions] / [Passwords]. Βλέπε κεφάλαιο «Κωδικοί πρόσβασης» (σελίδα 222).

Μήνυμα Το πεδίο διαλόγου [Message] εμφανίζεται ως εξής.

Δηλώστε το [Input range] για το πρώτο και το τελευταίο κείμενο της περιοχής. Στην
κανονική λειτουργία μπορεί να μετακινηθεί μία περιοχή με έως και 64 κείμενα.

11526AEN

11555AEN
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7.6.2 Αντικείμενα κειμένου
Δυναμικά αντικείμενα κειμένου

Σύμβολο Αντικείμενο Περιγραφή

Αναλογικό αριθμητικό Παρουσιάζει την τιμή σε αριθμητική μορφή.

Ψηφιακό ρολόι Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας.

Ψηφιακό κείμενο Αλλάζει, ανάλογα με την κατάσταση ενός ψηφιακού σήματος, 
μεταξύ 2 κειμένων.

Πολλαπλή επιλογή
Συνδέεται με έναν καταχωρητή δεδομένων, ο οποίος μπορεί να δεχθεί 
8 διαφορετικές καταστάσεις. Σε κάθε κατάσταση μπορεί να εκχωρηθεί 
ένα κείμενο με έως και 30 χαρακτήρες.

Μετάβαση Μετάβαση σε ένα άλλο μπλοκ.

Διάγραμμα μπαρών Απεικονίζει τιμές με τη μορφή ενός διαγράμματος μπαρών.

ASCII Ελέγχει τις ακολουθίες χαρακτήρων ASCII.

Μήνυμα Αντικείμενο που εμφανίζει κείμενο από μία βιβλιοθήκη μηνυμάτων.
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7.6.3 Χειρισμός μπλοκ κειμένου

Ένα μπλοκ κειμένου αποτελείται από σειρές κειμένου με στατικά και δυναμικά
αντικείμενα. Τα δυναμικά αντικείμενα εμφανίζουν την τρέχουσα κατάσταση των
σημάτων με τα οποία είναι συνδεδεμένα τα αντικείμενα. Συγκεκριμένα δυναμικά
αντικείμενα προσφέρουν τη δυνατότητα κίνησης. Η κατάστασή τους μπορεί να
τροποποιηθεί κατά την κανονική λειτουργία.
Για να τροποποιήσετε ένα κινητό αντικείμενο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους και
οδηγήστε το δείκτη επάνω από το αντικείμενο που επιθυμείτε. Τα μπλοκ κειμένου
μπορούν να μετακινηθούν κατακόρυφα, όχι όμως και οριζόντια.

Ψηφιακά 
αντικείμενα

Ο χειρισμός των ψηφιακών αντικειμένων πραγματοποιείται με την επιλογή του
επιθυμητού αντικειμένου. Πιέστε στη συνέχεια το πλήκτρο εισαγωγής (Enter) για να
αλλάξετε την κατάσταση του αντικειμένου.

Αναλογικά 
αντικείμενα

Αναλογικά αντικείμενα και αντικείμενα ημερομηνίας/ώρας
Για το χειρισμό αυτών των αντικειμένων φέρτε το δείκτη επάνω από το αντικείμενο που
θέλετε. Εισάγετε στη συνέχεια τη νέα τιμή. Τερματίστε τη διαδικασία με το πλήκτρο
εισαγωγής (Enter). Πριν πιέσετε το πλήκτρο Enter, μπορείτε να απορρίψετε τις αλλαγές.
Για το σκοπό αυτό εγκαταλείψτε το πεδίο με [Å] ή [Ç]. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείτε την
αρχική τιμή.

Αντικείμενα κειμένου
Για το χειρισμό ενός αντικειμένου κειμένου επιλέξτε το και πιέστε το πλήκτρο εισαγωγής
(Enter). Στη συνέχεια θα εμφανιστεί ένα πεδίο εισαγωγής. Το πεδίο εισαγωγής θα
εμφανιστεί είτε στην πρώτη είτε στην τελευταία γραμμή, ανάλογα με τη θέση του
αντικειμένου στην οθόνη. Εάν το κείμενο υπερβαίνει το πλάτος της οθόνης, τότε το πεδίο
εισαγωγής θα προσφέρει τη δυνατότητα κύλισης. Πιέστε το πλήκτρο Enter, για να
ολοκληρώσετε την εισαγωγή.

Αντικείμενα μηνυμάτων
Για το χειρισμό ενός αντικειμένου μηνύματος οδηγήστε το δείκτη με τη βοήθεια των
πλήκτρων βέλους στο επιθυμητό αντικείμενο και πιέστε το πλήκτρο Enter. Στη συνέχεια
εμφανίζεται στην οθόνη μία λίστα επιλογής με όλες τις διαθέσιμες καταστάσεις. Επιλέξτε
την επιθυμητή κατάσταση και πιέστε το πλήκτρο Enter. Στη συνέχεια τροποποιείται το
αναλογικό σήμα με το οποίο έχει συσχετισθεί το αντικείμενο.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Τα αντικείμενα στα μπλοκ κειμένου δεν μπορούν να ελεγχθούν στα τερματικά με οθόνη
αφής.
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Αντικείμενα πολλαπλής επιλογής
Για το χειρισμό ενός αντικειμένου πολλαπλής επιλογής οδηγήστε το δείκτη με τη βοήθεια
των πλήκτρων βέλους στο επιθυμητό αντικείμενο και πιέστε το πλήκτρο Enter. Στη
συνέχεια εμφανίζεται στην οθόνη μία λίστα επιλογής με όλες τις διαθέσιμες καταστάσεις.
Επιλέξτε την επιθυμητή κατάσταση και πιέστε το πλήκτρο Enter. Στη συνέχεια
τροποποιείται το αναλογικό σήμα με το οποίο έχει συσχετισθεί το αντικείμενο.

Αντικείμενα μετάβασης
Επιλέξτε το επιθυμητό αντικείμενο και πιέστε το πλήκτρο Enter.

Αντικείμενα μπάρας
Οι δείκτες για την ελάχιστη και μέγιστη τιμή μπορούν να οριστούν στην τρέχουσα τιμή
για το αντικείμενο μπάρας. Για το σκοπό αυτό, μαρκάρετε το αντικείμενο και πιέστε το
πλήκτρο Enter.

7.7 Μεταφορά έργων
Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ένα έργο στο τερματικό, θα πρέπει να το
μεταφέρετε από τον υπολογιστή στο τερματικό. 
Συνδέστε τον υπολογιστή με το λογισμικό διαμόρφωσης στο τερματικό χειρισμού μέσω
ενός καλωδίου PCS11B (βλέπε σελίδα 32) ή μέσω ETHERNET (βλέπε σελίδα 37).

7.7.1 Ρύθμιση τερματικού

Κανονικά, η ρύθμιση του τερματικού δεν είναι απαραίτητη. Η μεταφορά του έργου
ελέγχεται από το HMI-Builder. Εάν χρειαστεί, οι παράμετροι μεταφοράς ρυθμίζονται στο
τερματικό στην κατάσταση διαμόρφωσης στο μενού [Setup] / [Port parameters] /
[HMI-Builder].

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Οι ρυθμίσεις επικοινωνίας για το HMI-Builder και το τερματικό θα πρέπει να
συμφωνούν μεταξύ τους.
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7.7.2 Χαρακτηριστικά μεταφοράς

Η μεταφορά ελέγχεται από το HMI-Builder. Το HMI-Builder σας προσφέρει τη
δυνατότητα να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις μεταφοράς στο [Transfer] / [Project].

11247AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Percent complete Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δείχνει το ποσοστό του έργου που έχει ήδη μεταφερθεί.

Bytecounter (kB) Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δείχνει τα kB που έχουν ήδη μεταφερθεί.

Time elapsed Δείχνει το χρόνο που έχει περάσει από την εκτέλεση των λειτουργιών Αποστολή, Λήψη ή Έλεγχος.

Status Δείχνει την κατάσταση μεταφοράς και το τμήμα του έργου που μεταφέρεται εκείνη τη στιγμή, π.χ. 
ιδιότητες, μεμονωμένα μπλοκ, ομάδες συναγερμού, μεμονωμένα σύμβολα και πλήκτρα λειτουργιών.

Information Δείχνει το καθορισμένο πρόγραμμα οδήγησης που πρέπει να μεταβιβαστεί στο τερματικό.

Retries Εάν παρουσιαστούν προβλήματα στη μεταφορά, το HMI-Builder διεξάγει εκ νέου προσπάθειες 
μεταφοράς πριν διακόψει τη διαδικασία.

Terminal verion Αφού αποκατασταθεί η σύνδεση με το τερματικό, εμφανίζεται εδώ ο τρέχων τύπος τερματικού και ο 
αριθμός έκδοσης του προγράμματος του συστήματος.

Test project on send Με αυτή την επιλογή το έργο ελέγχεται αυτόματα πριν από τη μεταφορά.

Automatic terminal 
RUN/TRANSFER switching

Εάν έχετε ενεργοποιήσει αυτό το πλαίσιο ελέγχου, το τερματικό περνά αυτόματα στη λειτουργία 
μεταφοράς. Μετά τη μεταφορά το τερματικό επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση.

Check terminal version Με αυτήν την επιλογή πραγματοποιείται μία σύγκριση της έκδοσης του προγράμματος συστήματος του 
τερματικού με την επιλεγμένη έκδοση έργου στο HMI-Builder.

Send complete project Καθορίστε εάν θα αποσταλεί ολόκληρο το έργο.
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Partial send options Block

None Στο τερματικό δε μεταφέρεται κανένα μπλοκ.

All Στο τερματικό μεταφέρονται όλα τα μπλοκ.

From to Εισάγετε την ακολουθία μπλοκ που θέλετε να μεταφέρετε στο τερματικό.

Alarms Καθορίστε εάν πρέπει να μεταφερθούν συναγερμοί στο τερματικό.

Data logger Καθορίστε εάν πρέπει να μεταφερθούν πρωτόκολλα δεδομένων στο 
τερματικό.

Symbols Καθορίστε εάν πρέπει να μεταφερθούν σύμβολα στο τερματικό.

Time channels Καθορίστε εάν πρέπει να μεταφερθούν δίαυλοι χρόνου στο τερματικό.

LEDs Καθορίστε εάν πρέπει να μεταφερθούν φωτοδίοδοι στο τερματικό.

Μacros Καθορίστε εάν πρέπει να μεταφερθούν μακροεντολές στο τερματικό.

Fonts Καθορίστε εάν πρέπει να μεταφερθούν γραμματοσειρές στο τερματικό.

Message library Καθορίστε εάν πρέπει να μεταφερθεί η βιβλιοθήκη μηνυμάτων στο τερματικό.

Setup Καθορίστε εάν πρέπει να μεταφερθούν οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης (από το 
Properties) στο τερματικό.

Function keys Καθορίστε εάν πρέπει να μεταφερθούν τα πλήκτρα λειτουργιών στο 
τερματικό.

Passwords Καθορίστε εάν πρέπει να μεταφερθούν κωδικοί πρόσβασης στο τερματικό.

Data exchange Καθορίστε εάν πρέπει να μεταφερθεί η ανταλλαγή δεδομένων στο τερματικό.

Delete Trend data Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή αν πρέπει να διαγραφούν όλα τα δεδομένα 
τάσης που έχουν αποθηκευτεί στο τερματικό.

Recipe data Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή αν πρέπει να διαγραφούν όλα τα δεδομένα 
συνταγών που έχουν αποθηκευτεί στο τερματικό.

Download driver No Ενεργοποιήστε αυτήν τη επιλογή αν δε θέλετε να γίνεται ποτέ λήψη 
προγραμμάτων οδήγησης.

Always Ενεργοποιήστε αυτήν τη επιλογή αν θέλετε να γίνεται πάντοτε λήψη 
προγραμμάτων οδήγησης.

Αutomatic Ενεργοποιήστε αυτήν τη επιλογή αν θέλετε το πρόγραμμα οδήγησης να 
μεταφέρεται αυτόματα στο τερματικό, όταν τα προγράμματα οδήγησης στο 
τερματικό και στο τρέχον έργο δεν συμφωνούνμεταξύ τους ή δεν είναι της 
ίδιας έκδοσης.

Set terminal clock Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή αν θέλετε να μεταφερθεί η ρύθμιση ώρας του Η/Υ στο τερματικό.

Force files to be deleted in 
the terminal

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή αν πρέπει να διαγραφούν όλα τα αρχεία στο τερματικό και να 
αντικατασταθούν με νέα (δηλ. εντελώς νέα αρχειοθέτηση).

Send Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να στείλετε το έργο στο τερματικό με τις καθορισμένες ρυθμίσεις.

Receive Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να φορτώσετε το έργο που υπάρχει στο τερματικό.
Με αυτόν τον τρόπο αντικαθίσταται το τρέχον έργο στο HMI-Builder.
Στο HMI-Builder θα πρέπει να υπάρχει ένα ενεργό έργο προκειμένου να είναι δυνατή η φόρτωση ενός 
έργου από το τερματικό.

Stop Κάντε κλικ σ' αυτό το πλήκτρο για να διακόψετε τη μεταφορά που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Settings Διαμορφώστε εδώ τις παραμέτρους μεταφοράς. Αυτές θα πρέπει να συμφωνούν με τις τιμές στο 
τερματικό. 

Παράμετροι Περιγραφή
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Οι παράμετροι επικοινωνίας καλούνται από το [Transfer] / [Communication properties]
ή κάνοντας κλικ στο πλήκτρο [Settings] στο πεδίο διαλόγου [Project transfer].

Ρυθμίσεις στο πεδίο διαλόγου παραμέτρων επικοινωνίας

11490AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Use TCP/IP transfer Καθορίστε εάν το έργο θα μεταφερθεί μέσω TCP/IP.
Βλέπε κεφάλαιο «Μεταφορά TCP/IP» στη σελίδα 189.

Use serial transfer Καθορίστε εάν το έργο θα μεταφερθεί σειριακά.
Βλέπε κεφάλαιο «Σειριακή μεταφορά» στη σελίδα 190.

Use modem transfer Καθορίστε εάν το έργο θα μεταφερθεί μέσω μόντεμ.
Βλέπε κεφάλαιο «Μεταφορά μέσω μόντεμ» στη σελίδα 192.

Port Επιλέξτε μία θύρα επικοινωνίας για τον υπολογιστή.

Baud rate Καθορίστε την ταχύτητα μετάδοσης (bps).

Timeout (ms) Καθορίστε το χρονικό διάστημα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου ανάμεσα σε 
2 προσπάθειες μεταφοράς.

Quantity Εισάγετε τον αριθμό των προσπαθειών μεταφοράς πριν από τη διακοπή της 
διαδικασίας.

Speed set manually Χρησιμοποιείται μόνο σε παλαιότερες εκδόσεις τερματικών για την 
επικοινωνία μέσω μόντεμ.
Η ταχύτητα μεταφοράς θα πρέπει να οριστεί στο τερματικό και στο HMI-
Builder χειροκίνητα στην ίδια τιμή.
Το τερματικό θα πρέπει να τεθεί χειροκίνητα στην κατάσταση μεταφοράς.

Parity Επιλέξτε τον τύπο ελέγχου της ισοτιμίας.

Data bits Αριθμός των bit δεδομένων για τη μεταφορά. Η τιμή θα πρέπει να είναι 8.

Stop bits Επιλέξτε τα bit διακοπής για τη μεταφορά.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Εάν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ενός έργου εκτελούνται άλλες εφαρμογές των
Windows, τότε ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα επικοινωνίας. Κλείστε όλα τα
άλλα προγράμματα για να αποκλείσετε αυτή την αιτία σφαλμάτων.
Κατά τη μεταφορά των μπλοκ λαμβάνονται υπόψη και οι υπάρχοντες συσχετισμοί με
σύμβολα.
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7.7.3 Μεταφορά TCP/IP

Για να εκτελέσετε μία μεταφορά μέσω TCP/IP, επιλέξτε [Transfer] / [Communication
properties] στην επιλογή [Use TCP/IP Transfer]. Εάν κάνετε κλικ στο πλήκτρο [Send]
του πεδίου διαλόγου [Project transfer] θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο:

11566AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Host address Εισάγετε τη διεύθυνση IP για το τερματικό προορισμού.

Terminal control port Περιέχει τον αριθμό θύρας TCP/IP για την εναλλαγή RUN/Transfer. Αυτή η 
τιμή δεν πρέπει κανονικά να τροποποιηθεί. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 
6001.

Transfer port Περιέχει τον αριθμό θύρας TCP/IP για τη μεταφορά (διακομιστής μεταφοράς 
έργου). Αυτή η τιμή δεν πρέπει κανονικά να τροποποιηθεί. Η προεπιλεγμένη 
ρύθμιση είναι 6000.

User ID Εισάγετε εδώ ένα όνομα χρήστη το οποίο θα χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο 
της εναλλαγής RUN/Transfer. Το όνομα χρήστη δεν χρησιμοποιείται όταν το 
τερματικό βρίσκεται ήδη στη λειτουργία μεταφοράς.

Password Εισάγετε εδώ έναν κωδικό πρόσβαση ο οποίος θα χρησιμοποιείται κατά τον 
έλεγχο της εναλλαγής RUN/Transfer. Ο κωδικός πρόσβασης δεν 
χρησιμοποιείται όταν το τερματικό βρίσκεται ήδη στη λειτουργία μεταφοράς. 
Αυτός είναι σημαντικός μόνο όταν είναι ενεργοποιημένος ο έλεγχος 
εξουσιοδότησης στο [Setup] / [Network] / [Services] / [Terminal controller] και 
όταν έχουν οριστεί οι χρήστες στο [Setup] / [Network] / [Accounts].

save password in project Ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να αποθηκεύσετε τον κωδικό 
πρόσβασης και το όνομα χρήστη. Έτσι δεν θα χρειάζεται να καταχωρείτε κάθε 
φορά αυτά τα δύο στοιχεία.
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7.7.4 Σειριακή μεταφορά

Για να εκτελέσετε μία σειριακή μεταφορά, επιλέξτε στο [Transfer] / [Communication
properties] την επιλογή [Use serial transfer]. Για να μεταφερθεί το έργο στο τερματικό,
κάντε κλικ στο πλήκτρο [Send] του πεδίου διαλόγου [Project transfer].

7.7.5 Ενημέρωση έργων με εξωτερική κάρτα μνήμης

Για να αντιγράψετε ένα έργο σε μια κάρτα μνήμης Compact Flash ή μια μονάδα USB,
επιλέξτε το [Transfer] / [Export project transfer file] από το HMI-Builder.

Προτεινόμενες 
μνήμες USB για 
DOP11B

Το τεχνικό προσωπικό της εταιρίας μας έχει διεξάγει ελέγχους σε διάφορες κάρτες
μνήμης USB. Οι κάρτες μνήμης που παρατίθενται παρακάτω προτείνονται για τη χρήση
με τα τερματικά χειρισμού DOP11B:

Οι προτάσεις μας αφορούν αποκλειστικά τους αναφερόμενους τύπους και μεγέθη.

Φόρτωση έργου 
από την κάρτα 
μνήμης

Αποθηκεύστε το έργο στη βιβλιθήκη "BACKUP/PROJECTS" στην εξωτερική κάρτα
μνήμης. Η δομή των αρχείων δημιουργείται αυτόματα κατά τη μορφοποίηση της κάρτας
στο τερματικό. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο ένα τερματικό, η δομή της βιβλιοθήκης πρέπει
να δημιουργηθεί με το χέρι.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
• Η μονάδα USB πρέπει να υποστηρίζει το πρότυπο USB Storage Class driver.

Αν είναι απαραίτητος ένας ειδικός οδηγός προγράμματος USB του κατασκευαστή,
η λειτουργία με ένα DOP11B δεν είναι δυνατή.

• Η μνήμη USB πρέπει να είναι μορφοποιημένη σε FAT ή FAT 32.
• Οι κάρτες μνήμης Compact Flash υποστηρίζονται μόνο από το DOP11B-50.

Μάρκα και τύπος της κάρτας μνήμης USB Χωρητικότητα

Scandisk Cruzer Micro USB 2.0 Μνήμη Flash 1 GB

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 Μνήμη Flash 1 GB

Beijer Electronics, USB 256 MB

11608AXX
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Αυτόματο 
φόρτωμα έργου 
κατά την 
αναγνώριση

Αποθηκεύστε το αρχείο του έργου στο βασικό κατάλογο της εξωτερικής κάρτας μνήμης.
Μέσα στο βασικό κατάλογο επιτρέπεται να υπάρχει ένα μόνο έργο, καθώς σε
διαφορετική περίπτωση η αυτόματη αναγνώριση έργου και το αυτόματο φόρτωμά του
δεν θα λειτουργεί. Οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά του έργου προς στο τερματικό
πραγματοποιούνται στο μενού [Setup] / [Terminal options].

Ρυθμίσεις κάρτας 
μνήμης

11604AEN

Ρύθμιση Περιγραφή

Confirmation prompt before loading Εδώ καθορίζετε εάν και πότε, κατά το φόρτωμα ενός έργου στο 
τερματικό, θα εμφανιστεί η ερώτηση επιβεβαίωσης.

If project on memory card is older Η ερώτηση επιβεβαίωσης εμφανίζεται όταν το έργο είναι 
παλαιότερο από το ήδη υπάρχον έργο στο τερματικό.

Always Η ερώτηση επιβεβαίωσης εμφανίζεται πάντα μόλις βρεθεί ένα 
έργο στην εξωτερική κάρτα μνήμης.

Never Το έργο στην εξωτερική κάρτα μνήμης διαβιβάζεται αυτόματα και 
χωρίς ερώτηση στο τερματικό.
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7.7.6 Μεταφορά μέσω μόντεμ

Για να εκτελέσετε μία μεταφορά μέσω μόντεμ, επιλέξτε στο [Transfer] / [Communication
properties] την επιλογή [Use modem transfer]. Για να μεταφερθεί το έργο στο τερματικό
κάντε κλικ στο πλήκτρο [Send] του πεδίου διαλόγου [Project transfer].

Ρυθμίσεις μόντεμ Στο μόντεμ που έχει συνδεθεί στο τερματικό πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ρυθμίσεις:
AT &F &D0 &K0 &C1 E0 Q0 V1 S0=1 &W

Στο μόντεμ που έχει συνδεθεί στον υπολογιστή πρέπει να γίνουν οι παρακάτω
ρυθμίσεις:
AT &F &D0 &K0 &C1 E0 Q0 V1 S0=1 &W

Οι εντολές του μόντεμ επεξηγούνται στον πίνακα που ακολουθεί.

Εντολή Περιγραφή

AT Ενημερώνει το μόντεμ για μια είσοδο σήματος.
Πριν από κάθε εντολή εμφανίζεται το AT.

&F Επαναφέρει το μόντεμ στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις.

&E0 Απενεργοποιεί την ηχώ.

Q1 Εμποδίζει τα επιστρεφόμενα μηνύματα.

&D0 Το μόντεμ αγνοεί το σήμα DTR.

&K0 Χωρίς έλεγχο ροής.

&W Αποθηκεύει τις ρυθμίσεις.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Το μόντεμ θα πρέπει να ρυθμιστεί στη λειτουργία "autoanswer" (αυτόματη απάντηση)
για να μπορεί να πραγματοποιηθεί η μεταφορά.
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Ρυθμίσεις 
επικοινωνίας

1. Ρυθμίστε το μόντεμ.
2. Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις επικοινωνίας στο HMI-Builder στο [Transfer] /

[Communication properties]. Επιλέξτε [Use modem transfer].

3. Καθορίστε μία θύρα και ρυθμίστε τα [Baudrate], [Parity] και [Stop bits].
4. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα [DOP Tools] / [DOP Modem Connect] για να

πραγματοποιήσετε τη σύνδεση.
5. Στη συνέχεια καλέστε στο HMI-Builder την καταχώρηση μενού [Transfer].

6. Επιλέξτε [Automatic terminal RUN/TRANSFER switching] και κάντε κλικ στο
πλήκτρο [Send].

11567AEN
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7.7.7 Μεταφορά μέσω μόντεμ GSM

Κατά τη μεταφορά μέσω μόντεμ GSM απαιτείται η διεξαγωγή μίας ειδικής διαδικασίας.
Το τερματικό χειρισμού θα πρέπει να τεθεί χειροκίνητα στην κατάσταση μεταφοράς και
λειτουργίας.
Στο Information Designer, επιλέξτε τις ιδιότητες επικοινωνίας για τη μεταφορά μέσω
μόντεμ (βλέπε περιγραφή στην προηγούμενη ενότητα).
Στο τερματικό χειρισμού, καλέστε το μενού Σέρβις ρυθμίζοντας τους διακόπτες
λειτουργίας στην πίσω πλευρά του τερματικού χειρισμού στη θέση 1000. Για
πληροφορίες σχετικά με τους διακόπτες λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
υλικολογισμικού και εγκατάστασης του τερματικού χειρισμού.

Επιλέξτε στο μενού Σέρβις την επιλογή Enter Transfer Mode. Απενεργοποιήστε το
τερματικό χειρισμού, ρυθμίστε τους διακόπτες λειτουργίας στη θέση 0000 και
ενεργοποιήστε ξανά το τερματικό χειρισμού. Το τερματικό χειρισμού εκκινείται τώρα στη
κατάσταση μεταφοράς.
Μεταφέρετε το έργο στο τερματικό χειρισμού, κάνοντας κλικ στην επιλογή Send
(αποστολή) στο πεδίο διαλόγου Project transfer του Information Designer.
Καλέστε το μενού Σέρβις, ρυθμίζοντας τους διακόπτες λειτουργίας στη θέση «1000». 
Επιλέξτε στο μενού Σέρβις την επιλογή «Enter Run Mode».
Απενεργοποιήστε το τερματικό χειρισμού, ρυθμίστε τους διακόπτες λειτουργίας στη
θέση «0000» και ενεργοποιήστε ξανά το τερματικό χειρισμού. Το τερματικό χειρισμού
εκκινείται τώρα στην κατάσταση λειτουργίας.
Το έργο που έχει ληφθεί εκτελείται τώρα στο τερματικό χειρισμού.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Το μενού Σέρβις εμφανίζεται επίσης (χωρίς αλλαγή της ρύθμισης των διακοπτών
λειτουργίας) όταν ενεργοποιηθεί ένα άδειο τερματικό χειρισμού. 
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7.8 Διευθυνσιοδότηση ευρετηρίου
Χωρίς διευθυνσιοδότηση ευρετηρίου ένα αντικείμενο είναι πάντοτε συσχετισμένο με τον
ίδιο καταχωρητή (μεταβλητή IPOS ή αριθμός παραμέτρου). Συνεπώς το αντικείμενο
μπορεί να απεικονίσει μόνο την τιμή αυτού του καταχωρητή. 
Ωστόσο, με τη διευθυνσιοδότηση ευρετηρίου μπορείτε να επιλέξετε, κατά τη διάρκεια
της κανονικής λειτουργίας, τον καταχωρητή από τον οποίο το αντικείμενο θα διαβάζει
την τιμή ένδειξης. Η τιμή στον καταχωρητή ευρετηρίου μπορεί να προστεθεί στη
διεύθυνση για τον καταχωρητή, ο οποίος απεικονίζει ένα αναλογικό σήμα στο
αντικείμενο. Γενικότερα ισχύει το εξής: 

Τιμή ένδειξης = Περιεχόμενο στον καταχωρητή (διεύθυνση αντικιεμένου +
περιεχόμενο στον καταχωρητή ευρετηρίου)

Εάν το περιεχόμενο του καταχωρητή ευρετηρίου είναι 2 και η διεύθυνση του καταχωρητή
που είναι δηλωμένη στο αντικείμενο είναι 100, τότε η τιμή που απεικονίζει το αντικείμενο
διαβάζεται από τον καταχωρητή 102. Εάν η τιμή στον καταχωρητή ευρετηρίου αλλάξει
σε 3, τότε η τιμή για το αντικείμενο διαβάζεται από τον καταχωρητή 103.
Ο καταχωρητής ευρετηρίου καθορίζεται ξεχωριστά σε κάθε έργο. Αυτή η ρύθμιση
πραγματοποιείται στο [Setup] / [Index register]. Σε κάθε έργο μπορούν να
χρησιμοποιηθούν έως και 8 καταχωρητές ευρετηρίου. Κάθε καταχωρητής ευρετηρίου
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερα από ένα αντικείμενα.
Στα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στο έργο δηλώνεται εάν θα χρησιμοποιηθεί μία
διευθυνσιοδότηση ευρετηρίου και ποιός καταχωρητής θα λειτουργεί ως καταχωρητής
ευρετηρίου. Στο πεδίο διαλόγου για το αντικείμενο, στη δεξιά πλευρά και δίπλα από το
δηλωμένο αναλογικό σήμα, επιλέγετε το αντικείμενο I1 έως I8.

11569AEN
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Στην παρακάτω εφαρμογή ένα μπλοκ πρόκειται να ελέγξει 3 κινητήρες. Τα στοιχεία του
κινητήρα για τη ροπή στρέψης και την ταχύτητα έχουν αποθηκευτεί σε 6 διαφορετικούς
καταχωρητές. Σε ένα μπλοκ επιλέγεται ένας από τους κινητήρες. Στο μπλοκ εμφανίζεται
η τρέχουσα ροπή και ταχύτητα του επιλεγμένου κινητήρα. Με την επιλογή ενός άλλου
κινητήρα πρέπει να προβληθούν η τιμές της τρέχουσας ροπής και ταχύτητας για τον
άλλο κινητήρα. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με τη διευθυνσιοδότηση ευρετηρίου. 

Ο καταχωρητής D0 ορίζεται στο [Setup] / [Index registers] ως [Index register 1]. Η τιμή
του καταχωρητή ελέγχει για ποιον κινητήρα πρέπει να προβάλλεται η ροπή στρέψης και
η ταχύτητα. 

Κινητήρας 1 Κινητήρας 2 Κινητήρας 3

Ροπή στρέψης στον καταχωρητή 
D101
Ταχύτητα στον καταχωρητή D201

Ροπή στρέψης στον καταχωρητή 
D102
Ταχύτητα στον καταχωρητή D202

Ροπή στρέψης στον καταχωρητή 
D103
Ταχύτητα στον καταχωρητή D203

11570AEN
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Εάν η τιμή στο D0 είναι 1, θα απεικονίζεται η ροπή και η ταχύτητα για τον κινητήρα 1.
Εάν η τιμή είναι 2 ή 3, τότε θα απεικονίζονται οι παράμετροι για τον κινητήρα 2 ή 3
αντίστοιχα. Η τιμή στον καταχωρητή D0 ελέγχεται από ένα αντικείμενο πολλαπλής
επιλογής, όπου εμφανίζονται τα κείμενα Κινητήρας 1, Κινητήρας 2 και Κινητήρας 3.
Αυτές οι 3 επιλογές δημιουργούνται επιπλέον με τη δυνατότητα κίνησης.

Η ροπή και η ταχύτητα απεικονίζονται με τη μορφή δύο αριθμητικών αντικειμένων. Στο
αντικείμενο της ροπής καταχωρείται το "D100" ως αναλογικό σήμα και το "I1" ως
καταχωρητής ευρετηρίου.

11571AEN

11569AEN
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Στο αντικείμενο της ταχύτητας το D200 δηλώνεται ως αναλογικό σήμα και το I1 ως
καταχωρητής ευρετηρίου. Το κινητό αντικείμενο πολλαπλών επιλογών επιτρέπει την
προβολή των επιλογών Κινητήρας 1, Κινητήρας 2 και Κινητήρας 3 στην κατάσταση
κανονικής λειτουργίας. Ανάλογα με την επιλογή αποθηκεύονται στον καταχωρητή D0 οι
τιμές 1, 2 ή 3. Η τιμή στον καταχωρητή D0 αθροίζεται με τις διευθύνσεις των
αντικειμένων, τα οποία απεικονίζουν τη ροπή στρέψης και την ταχύτητα. Αυτές μπορούν
να απεικονίζουν τις τιμές στους καταχωρητές D101, D102 και D103 ή αντίστοιχα D201,
D202 ή D203.

10452AXX

[1] Αντικείμενα πολλαπλής επιλογής – Αναλογικό σήμα D0
[2] Αριθμητικό αντικείμενο – Αναλογικό σήμα D100, καταχωρητής ευρετηρίου D0
[3] Αριθμητικό αντικείμενο – Αναλογικό σήμα D200, καταχωρητής ευρετηρίου D0

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Δίπλα από τον καταχωρητή ευρετηρίου μπορούν να δηλωθούν και άλλα προθέματα.
Όταν χρησιμοποιούνται καταχωρητές 32 bit, ο καταχωρητής ευρετηρίου δεν μετριέται
δύο φορές.
Εάν το τερματικό έχει συνδεθεί σε ένα δίκτυο BDTP θα πρέπει να δηλωθεί ο ίδιος
καταχωρητής ευρετηρίου τόσο στο διακομιστή όσο και στο πρόγραμμα-πελάτη, επειδή
η διευθυνσιοδότηση πραγματοποιείται στο πρόγραμμα οδήγησης του διακομιστή.
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8 Λειτουργίες συσκευής
8.1 Βιβλιοθήκη μηνυμάτων

Με τη λειτουργία [Message library] δημιουργείτε πίνακες κειμένων όπου οι τιμές μεταξύ
0 και 65535 συσχετίζονται με κείμενα. Η λειτουργία [Message library] χρησιμοποιείται,
εκτός των άλλων, και για την απεικόνιση κάθε βήματος αλληλουχίας σε έναν σειριακό
έλεγχο. Ένα άλλο πεδίο εφαρμογής είναι η απεικόνιση των κωδικών σφαλμάτων. Ένα
αναλογικό σήμα παράγει κωδικούς σφαλμάτων, οι οποίοι συσχετίζονται με κείμενα ενός
μπλοκ κειμένων. Η λειτουργία χρησιμοποιείται επίσης για την ταξινόμηση
συγκεκριμένων τιμών σε αναλογικά σήματα που εξαρτώνται από τα επιλεγμένα κείμενα.
Η βιβλιοθήκη μηνυμάτων αποτελείται από έναν ή περισσότερους πίνακες κειμένου οι
οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν έως και 512 ακολουθίες χαρακτήρων κειμένου. Κάθε
ακολουθία χαρακτήρων κειμένου μπορεί να περιλαμβάνει έως και 40 χαρακτήρες.
Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή στο [Functions] / [Message library].

Μπορείτε να επεξεργαστείτε μία βιβλιοθήκη μηνυμάτων, μαρκάροντας τη βιβλιοθήκη και
κάνοντας κλικ στο [Edit]. Μπορούν να προβληθούν ταυτόχρονα περισσότερα
παράθυρα επεξεργασίας.

Παράδειγμα
Για την επεξήγηση αυτής της λειτουργίας αναφέρεται παρακάτω ένα απλό παράδειγμα.
Στο σειριακό έλεγχο κάθε βήμα αλληλουχίας απεικονίζεται με ένα κείμενο.

Παράμετροι Περιγραφή

Library Καθορίστε έναν αριθμό για τη βιβλιοθήκη μηνυμάτων.

Name Καθορίστε ένα όνομα για τη βιβλιοθήκη μηνυμάτων.

Παράμετροι Περιγραφή

Text no. Εισάγετε τον αριθμό για το κείμενο (0 - 65535).

Text Κείμενο που θα εμφανίζεται μόλις το τρέχον σήμα λάβει τον 
κατάλληλο αριθμό κειμένου.

54131AXX

[1] Τοποθέτηση αντικειμένου στον ταινιόδρομο μεταφοράς.

[2] Συναρμολόγηση τεμαχίου X

[3] Συναρμολόγηση τεμαχίου Y

[4] Απομάκρυνση αντικειμένου από τον ταινιόδρομο μεταφοράς

D0=0

D0=1

D0=2

D0=3

[1]

[2]

[3]

[4]
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Ξεκινήστε δημιουργώντας μία βιβλιοθήκη μηνυμάτων με το όνομα "Maskin2".
1. Επιλέξτε την εντολή του μενού [Functions] / [Message library].
2. Εκχωρήστε στη βιβλιοθήκη έναν αριθμό (σ' αυτή την περίπτωση "2") και ένα όνομα

("Maskin2").
3. Κάντε κλικ στο [Add].

Τώρα έχετε δημιουργήσει μία βιβλιοθήκη μηνυμάτων με το όνομα "Maskin2". Στη
συνέχεια πρέπει να καθορίσετε τα διάφορα κείμενα στη βιβλιοθήκη. 

4. Μαρκάρετε τη βιβλιοθήκη και κάντε κλικ στο [Edit].
Σ' αυτό το πεδίο διαλόγου πρέπει να καθορίσετε τον αριθμό του κειμένου και το
κείμενο. Ο αριθμός κειμένου περιγράφει την τιμή για το αναλογικό σήμα το οποίο
είναι συσχετισμένο με το αντικείμενο μηνύματος. Στο Text βρίσκεται το κείμενο που
θα εμφανίζεται στο αντικείμενο μηνύματος.
Μετά τη δημιουργία της βιβλιοθήκης μηνυμάτων θα πρέπει να δημιουργηθεί στην
εφαρμογή ένα αντικείμενο μηνύματος. Η βιβλιοθήκη μηνυμάτων μπορεί να
δημιουργηθεί τόσο στο μπλοκ κειμένου, όσο και στο μπλοκ γραφικών.

5. Επιλέξτε το αντικείμενο [Message] από τη μπάρα εργαλείων. Μετακινήστε το δείκτη
στο σημείο που θέλετε να τοποθετηθεί το αντικείμενο και κάντε κλικ με το ποντίκι. 

6. Καθορίστε ένα αναλογικό σήμα που θα ελέγχει την ένδειξη κειμένου.
7. Στο πεδίο [Library] μπορείτε να επιλέξετε τη βιβλιοθήκη μηνυμάτων από την οποία

θα καλείται το κείμενο.
8. Επιλέξτε εάν θέλετε να είναι κινητό το αντικείμενο και ποια κείμενα θα προβάλλει

εναλλάξ κατά το χειρισμό.
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8.2 Διαχείριση συναγερμών
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τη διαχείριση συναγερμών. Επιστείνει την προσοχή του
χειριστή σε καταστάσεις λειτουργίας που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση. Οι συναγερμοί
μπορούν να ταξινομηθούν σε ομάδες κατά προτεραιότητα. Οι γραμμές συναγερμών
μπορούν να εμφανίσουν κείμενα και δυναμικά δεδομένα στη διαχείριση συναγερμών.
Το αντικείμενο Alarm-Banner μπορεί να υποδείξει ένα συναγερμό σε ένα οποιοδήποτε
μπλοκ εφαρμογής.

8.2.1 Ομάδες συναγερμών

Στο τερματικό οι συναγερμοί μπορούν να ταξινομηθούν σε διαφορετικές ομάδες, για να
φαίνεται π.χ. η αντίστοιχη προτεραιότητά τους. Ανάλογα με το μέγεθος χαρακτήρων
που θα επιλεχθεί, μπορούν να δημιουργηθούν έως και 16 ομάδες. Σε κάθε ομάδα
μπορούν να αντιστοιχιθούν διάφορα χαρακτηριστικά χρώματος. Οι συναγερμοί
μπορούν να ταξινομηθούν στο μπλοκ συναγερμών σε ομάδες. Ο καθορισμός των
ομάδων συναγερμών δεν είναι υποχρεωτικός.

Καθορισμός 
ομάδων 
συναγερμών

Οι ομάδες συναγερμών ορίζονται στην Διαχείριση έργου στον κατάλογο [Alarms] στο
[Alarm groups]. Στο παράθυρο διαλόγου που ακολουθεί καθορίζονται οι ιδιότητες της
ομάδας συναγερμού.

11573AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Group name Όνομα ελεύθερης επιλογής για την ομάδα συναγερμού

Summary 
notification

Active Ψηφιακό σήμα που ορίζεται σε 1 σε περίπτωση ενεργού 
συναγερμού στην ομάδα.

Unacknowledge Ψηφιακό σήμα που ορίζεται σε 1 σε περίπτωση μη 
επιβεβαιωμένων συναγερμών στην ομάδα.

Remote acknowlege Ψηφιακό σήμα, το οποίο κατά την ενεργοποίησή του 
επιβεβαιώνει ταυτόχρονα όλους τους συναγερμούς στην 
ομάδα.

Colors Καθορίστε τα χρώματα για τους ενεργούς, τους επιβεβαιωμένους και τους 
ανενεργούς συναγερμούς, καθώς και για τους συναγερμούς της κανονικής 
κατάστασης.
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8.2.2 Συναγερμοί
Τα μηνύματα συναγερμών ορίζονται στην Διαχείριση έργου στον κατάλογο [Alarms] στο
[Alarms]. 

11574AEN

Πλήκτρο Περιγραφή

Import Βλέπε κεφάλαιο «Εισαγωγή συναγερμών» στη σελίδα 207.

Copy Αντιγραφή συναγερμού

Νew alarm Ορισμός νέου συναγερμού

Delete Διαγραφή συναγερμού

Properties Εμφάνιση των ιδιοτήτων μεμονωμένων συναγερμών
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Ορισμός 
συναγερμών

Ένας νέος συναγερμός ορίζεται στο πεδίο διαλόγου [Alarms] κάνοντας κλικ στο [New
alarm]. Συνιστάται ένας μέγιστος αριθμός 300 συναγερμών.

11575AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Alarm text Πρόσθετα επιλεγόμενο κείμενο συναγερμού που εμφανίζεται στη σελίδα 
συναγερμών. Συνολικά το πολυ 78 χαρακτήρες. Μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής 
αντικείμενα:

Ψηφιακό κείμενο Κάνοντας κλικ σε αυτό το πλήκτρο εισάγετε 
μέσα στο κείμενο συναγερμού ένα ψηφιακό 
αντικείμενο κειμένου. Εμφανίζεται το κείμενο 
που αντιστοιχεί στην τιμή του ψηφιακού 
σήματος τη στιγμή του συναγερμού.

Αναλογικό 
αριθμητικό

Κάνοντας κλικ σε αυτό το πλήκτρο εισάγετε 
μέσα στο κείμενο συναγερμού ένα αναλογικό 
αριθμητικό αντικείμενο. Εμφανίζεται η 
αναλογική τιμή τη στιγμή του συναγερμού.

ASCII Κάνοντας κλικ σε αυτό το πλήκτρο εισάγετε 
μέσα στο κείμενο συναγερμού ένα αντικείμενο 
ASCII. Εμφανίζεται το κείμενο ASCII τη στιγμή 
του συναγερμού.

Signal Εδώ δηλώνετε το σήμα (αναλογικό ή ψηφιακό), το οποίο θα διεγείρει το συναγερμό 
κατά τη μετάβαση στην καθορισμένη κατάσταση.
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Trigger alarm if Το ψηφιακό σήμα είναι:

On / Off Επιλέξτε [On], εάν κατά την ενεργοποίηση του σήματος θα 
εκδηλώνεται ένας συναγερμός. Επιλέξτε [Off], εάν κατά την 
απενεργοποίηση του σήματος θα εκδηλώνεται ένας συναγερμός.

Το αναλογικό σήμα είναι:

Equal to Εκδηλώνεται ένας συναγερμός εάν η τιμή του καθορισμένου 
αναλογικού σήματος συμφωνεί με την τιμή που έχει εισαχθεί στο 
παρακάτω πεδίο.

Not equal 
to

Εκδηλώνεται ένας συναγερμός εάν η τιμή του καθορισμένου 
αναλογικού σήματος δε συμφωνεί με την τιμή που έχει εισαχθεί στο 
παρακάτω πεδίο.

Lower than Εκδηλώνεται ένας συναγερμός εάν η τιμή του καθορισμένου 
αναλογικού σήματος είναι μικρότερη από την τιμή που έχει εισαχθεί 
στο παρακάτω πεδίο.

Greater 
than

Εκδηλώνεται ένας συναγερμός εάν η τιμή του καθορισμένου 
αναλογικού σήματος είναι μεγαλύτερη από την τιμή που έχει εισαχθεί 
στο παρακάτω πεδίο.

Acknowledge notify Ψηφιακό σήμα το οποίο επηρεάζεται κατά την επιβεβαίωση του συναγερμού. 
Κανονικά το σήμα αυτό ορίζεται σε 1.

Reset Με την ενεργοποίηση του πλαισίου ελέγχου [Reset], το προαναφερόμενο σήμα 
απενεργοποιείται με την επιβεβαίωση του συναγερμού.

Remote 
acknowledge

Ψηφιακό σήμα, το οποίο επιβεβαιώνει με την ενεργοποίησή του τον συναγερμό.

Alarm group Δηλώνει την ομάδα συναγερμού για τον καθορισμό (συναγερμός).

Info block Εδώ δηλώνεται ένας αριθμός ή ένα όνομα μπλοκ για το μπλοκ κειμένου ή το μπλοκ 
γραφικών. Κατά αυτόν τον τρόπο εμφανίζεται μια σελίδα βοήθειας για το χειριστή, η 
οποία περιέχει π.χ. στοιχεία για τους συναγερμούς και τα αντίστοιχα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν. Σε ένα κενό πεδίο δεν συσχετίζεται κανένα μπλοκ με το 
συναγερμό. Βλέπε κεφάλαιο «Συναγερμοί στο τερματικό» (σελίδα 208) και 
«Πρόγραμμα-πελάτης SMTP» (σελίδα 281).

Mail to address Οι συναγερμοί μπορούν να αποσταλλούν ως μήνυμα E-Mail σε έναν 
προκαθορισμένο παραλήπτη. Σ' αυτό το μήνυμα περιλαμβάνεται το κείμενο 
συναγερμού. Βλέπε κεφάλαιο «Ιδιότητες συναγερμών» (σελίδα 205) και 
«Πρόγραμμα-πελάτης SMTP» (σελίδα 281).

Αcknowledgement 
required

Δηλώνει εάν ο συναγερμός πρέπει να επιβεβαιωθεί ή όχι. Όταν το πλαίσιο ελέγχου 
είναι ενεργοποιημένο, ο συναγερμός πρέπει να επιβεβαιωθεί. Όταν το πλαίσιο 
ελέγχου είναι απενεργοποιημένο, τότε ο συναγερμός λειτουργεί μόνο ως 
συναγερμός συμβάντος, δηλ. ως υπόδειξη.

History Δείχνει πότε θα διαγραφεί ο συναγερμός από τη λίστα συναγερμών. Ένα 
ενεργοποιημένο πλαίσιο ελέγχου σημαίνει ότι ο συναγερμός θα παραμένει στη 
λίστα μέχρι αυτή να γεμίσει. Όταν το πλαίσιο ελέγχου είναι απενεργοποιημένο, ο 
συναγερμός διαγράφεται από τη λίστα μόλις επιβεβαιωθεί και δεν είναι πλέον 
ενεργός. Εάν το πλαίσιο ελέγχου [Acknowledgment required] δεν είναι επιλεγμένο, 
ο συναγερμός διαγράφεται από τη λίστα όταν δεν θα είναι πλέον ενεργός.

To printer Όταν το πλαίσιο ελέγχου είναι ενεργοποιημένο, το μήνυμα συναγερμού 
μεταφέρεται απευθείας στον εκτυπωτή μόλις αλλάξει η κατάσταση συναγερμού.

Repeat counter Όταν το πλαίσιο ελέγχου είναι ενεργοποιημένο, στη Διαχείριση συναγερμών 
εμφανίζεται ένας μετρητής που μετρά τη συχνότητα εμφάνισης του συναγερμού. 
Για να είναι δυνατή η απεικόνιση του συναγερμού ως νέου μηνύματος συναγερμού 
στη λίστα, θα πρέπει προηγουμένως να επιβεβαιωθεί.

Παράμετροι Περιγραφή

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η τιμή που έχει καθοριστεί για ένα αναλογικό σήμα συναγερμού δεν μπορεί να ελεγχθεί
μέσω ενός καταχωρητή. Ο συναγερμός καταγράφεται με μια σταθερή τιμή, δεν είναι
δυνατή μια καταγραφή ανά διαστήματα. Υποστηρίζονται μόνο τιμές 16 Bit.
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8.2.3 Ιδιότητες συναγερμού

Κάντε δεξί κλικ στη Διαχείριση έργου στον κατάλογο [Alarms] και επιλέξτε το [Properties]
για να διεξάγετε γενικές ρυθμίσεις για τους συναγερμούς και τις λίστες συναγερμών.
Οι συναγερμοί καταλαμβάνουν διαφορετικό χώρο στις λίστες συναγερμών, ανάλογα με
το μήκος του κειμένου συναγερμού και τον αριθμό των αντικειμένων. Ο χώρος που
καταλαμβάνει ένας συναγερμός υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο.
S = 42 + NC
S = Αριθμός Bytes
NC = Αριθμός χαρακτήρων στο κείμενο του συναγερμού

11576AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Aktive signal Δείχνει το ψηφιακό σήμα το οποίο στέλνεται από το τερματικό όταν ενεργοποιείται 
ένας συναγερμός.

Unacknowledged 
signal

Δείχνει το ψηφιακό σήμα το οποίο στέλνεται από το τερματικό όταν υπάρχει ένας μη 
επιβεβαιωμένος συναγερμός.

List erase signal Δείχνει το ενεργοποιημένο ψηφιακό σήμα, το οποίο όταν έχει οριστεί σε 1 διαγράφει 
από τη λίστα συναγερμών τους μη ενεργοποιημένους συναγερμούς.

Reset Όταν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι ενεργοποιημένο, τότε κατά τη διαγραφή της 
διαχείρισης συναγερμών το σήμα που είναι καταχωρημένο στο πεδίο [List erase 
signal] επαναφέρεται στην αρχική του τιμή.

List size (KB) Δίνει πληροφορίες για το μέγεθος της λίστας σε KB.
Επισήμανση: Εάν το σύστημα διαθέτει την ίδια χωρητικότητα μνήμης με εκείνην 
που έχει δηλωθεί για το μέγεθος της λίστας, τότε διπλασιάζεται το καταχωρημένο 
μέγεθος λίστας. Η αποδοτικότητα του έργου επηρεάζεται αρνητικά εάν το μέγεθος 
λίστας είναι μεγαλύτερο από 10 KB.
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Η λίστα συναγερμών εγγράφεται εκ νέου όταν γεμίσει. Διαγράφεται το 25% του
περιεχομένου. Συνεπώς διατηρείται το 75% του προηγούμενου περιεχομένου. 
Παράδειγμα:
Το μήκος του κειμένου συναγερμού ανέρχεται σε 38 χαρακτήρες. Κάθε συναγερμός
καταλαμβάνει επομένως 80 Byte στη λίστα συναγερμών. Από εδώ προκύπτει 1024
(μέγεθος λίστας = 1 KB) / 80 = το πολύ 12 συναγερμοί στη λίστα. Με την εκδήλωση του
13ου συναγερμού η λίστα συναγερμών δημιουργείται εκ νέου και περιλαμβάνει μόνο
τους τελευταίους 9 συναγερμούς.

Enable alarm signal Ψηφιακό σήμα, κατά την ενεργοποίηση του οποίου εμφανίζεται η διαχείριση 
συναγερμών στο τερματικό. Αυτή η παράμετρος επιτρέπει την ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση της διαχείρισης συναγερμών στο τερματικό. Αυτή η παράμετρος 
δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί εάν η διαχείριση συναγερμών πρέπει να είναι μόνιμα 
ενεργοποιημένη.

Default font Δείχνει το προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς για τη λίστα συναγερμών. 
Το τυπικό μέγεθος γραμματοσειράς για τη λίστα συναγερμών εμφανίζεται πάντοτε 
μετά την εκκίνηση ή την επανεκκίνηση, καθώς και κατά την εναλλαγή μεταξύ των 
καταστάσεων λειτουργίας.

Alarm symbol Δείχνει πότε θα εμφανίζεται το σύμβολο συναγερμού. Στο μπλοκ κειμένου 
εμφανίζεται η λέξη "ALARM" και στο μπλοκ γραφικών ένα κουδούνι στην επάνω 
δεξιά γωνία της οθόνης.

No Το σύμβολο συναγερμού δεν εμφανίζεται ποτέ.

Unacknowledged Το σύμβολο συναγερμού εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν μη 
επιβεβαιωμένοι συναγερμοί στη λίστα συναγερμών.

Active Το σύμβολο συναγερμού εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν 
ενεργοί συναγερμοί στη λίστα συναγερμών.

All Το σύμβολο συναγερμού εμφανίζεται όταν υπάρχουν ενεργοί 
και/ή μη επιβεβαιωμένοι συναγερμοί στη λίστα συναγερμών.

Send e-Mail Καθορίζει πότε θα αποστέλλονται τα μηνύματα συναγερμών με E-Mail.

Always Ένας συναγερμός θα αποστέλλεται πάντοτε ως μήνυμα E-
Mail όταν θα αλλάζει η κατάστασή του.

Active Ένας συναγερμός θα αποστέλλεται ως μήνυμα E-Mail όταν 
ενεργοποιείται.

Inactive Ένας συναγερμός θα αποστέλλεται ως μήνυμα E-Mail όταν 
απενεργοποιείται.

Acknowledge Ένας συναγερμός θα αποστέλλεται ως μήνυμα E-Mail όταν 
επιβεβαιώνεται.

Backlicht Καθορίστε εάν κατά τη διάρκεια ενός συναγερμού θα αλλάζει ο εσωτερικός 
φωτισμός. 

On Σημαίνει ότι ο φωτισμός θα ενεργοποιηθεί όταν εμφανιστεί το 
σύμβολο συναγερμού (βασική ρύθμιση).

OFF Ο εσωτερικός φωτισμός δεν επηρεάζεται από το συναγερμό.

Timer Ο φωτισμός ενεργοποιείται όταν εκδηλωθεί ένας νέος 
συναγερμός. 
Ο φωτισμός απενεργοποιείται όταν περάσει ο χρόνος 
προφύλαξης της οθόνης.

Alarm cursor Καθορίστε το χρώμα δείκτη στη λίστα συναγερμών.

Repeat count time Store first Σημαίνει ότι κατά την επιβεβαίωση του συναγερμού 
αποθηκεύεται η ώρα για τον πρώτο ενεργοποιημένο 
συναγερμό στη διαχείριση συναγερμού.

Store last Σημαίνει ότι κατά την επιβεβαίωση του συναγερμού 
αποθηκεύεται στη διαχείριση συναγερμού η ώρα για τον 
τελευταίο ενεργοποιημένο συναγερμό.

Παράμετροι Περιγραφή
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8.2.4 Εισαγωγή συναγερμών

Τα κείμενα συναγερμών μπορούν να εισαχθούν από λίστες ονομάτων οι οποίες
δημιουργήθηκαν με το λογισμικό διαμόρφωσης HMI-Builder για τον ελεγκτή. Το έργο
στο HMI-Builder θα πρέπει να συσχετισθεί με μια λίστα ονομάτων πριν από την
εισαγωγή των συναγερμών. Επιλέξτε το αντίστοιχο αρχείο ονομάτων από το [View ] /
[Name list]. Στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στη Διαχείριση έργου στον κατάλογο [Alarms]
και κάντε κλικ στο [Import] για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για την εισαγωγή συναγερμών.

11989AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Start Ι/Ο Εισάγετε τη διεύθυνση για το I/O έναρξης κατά την εισαγωγή από το αρχείο 
ονομάτων. Το I/O έναρξης μπορεί να είναι ένα αναλογικό ή ψηφιακό σήμα.

End Ι/Ο Εισάγετε τη διεύθυνση για το τελικό I/O κατά την εισαγωγή από το αρχείο 
ονομάτων. Το τελικό I/O πρέπει να είναι του ίδιου τύπο με το I/O έναρξης.

Alarm properties Όλοι οι συναγερμοί (I/O έναρξης έως I/O τερματισμού) που εισάγονται με κλικ 
στο πλήκτρο [Import] λαμβάνουν τις ιδιότητες που καθορίστηκαν στις ιδιότητες 
συναγερμών. Μία περιγραφή των μεμονωμένων παραμέτρων θα βρείτε στο 
κεφάλαιο «Συναγερμοί» στη σελίδα 202.
Οι παράμετροι Τύπος σήματος, Αναλογικός/Ψηφιακός και Ομάδα συναγερμών 
πρέπει να καθοριστούν πριν την εισαγωγή του συναγερμού.
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8.2.5 Ετικέτα συναγερμών

8.2.6 Συναγερμοί στο τερματικό

Στο μπλοκ γραφικών αναβοσβήνει, σε περίπτωση συναγερμού, ένα κουδούνι στην
επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Η ένδειξη αυτή μπορεί να απενεργοποιηθεί στη
Διαχείριση έργου με δεξί κλικ στον κατάλογο [Alarms] και κατόπιν επιλογή του
[Properties].
Οι συναγερμοί εμφανίζονται σε μία λίστα συναγερμών με προκαθορισμένα κείμενα
συναγερμού. Η λίστα συναγερμών περιέχει τους τελευταίους συναγερμούς που έχουν
διεγερθεί και ταξινομείται κατά ομάδες συναγερμών σύμφωνα με τους προσδιορισμούς
που πραγματοποιήθηκαν. Ο πιο πρόσφατος συναγερμός εμφανίζεται στην πρώτη θέση
της λίστας. Η λίστα μπορεί να ταξινομηθεί από πάνω προς τα κάτω. Περισσότερες
πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο «Ετικέτα συναγερμών» στη σελίδα 208. Το
μέγεθος της λίστας συναγερμών μπορεί να καθοριστεί στη Διαχείριση έργου με δεξί κλικ
στον κατάλογο [Alarms] και κατόπιν επιλογή του [Properties]. Με μια μετάβαση στο
μπλοκ συναγερμών (μπλοκ συστήματος 990) εμφανίζεται η λίστα συναγερμών.
Σε κάθε συναγερμό απεικονίζονται τα εξής: Ο αριθμός των εκδηλωμένων συναγερμών
(εάν έχει επιλεχθεί), η κατάσταση συναγερμού και η χρονική στιγμή εκδήλωσής του, η
απενεργοποίηση ή η επιβεβαίωση στην επιλεγμένη μορφή ένδειξης.
Ο μετρητής για το συναγερμό στη διαχείριση συναγερμών εμφανίζεται σύμφωνα με τον
ακόλουθο πίνακα, με την προϋπόθεση ότι το πλαίσιο ελέγχου [No. of repetitions] για το
συναγερμό, είναι ενεργοποιημένο στο πεδίο διαλόγου Συναγερμοί.

Οι συναγερμοί μπορούν να λάβουν τις εξής καταστάσεις:

Οι χρονικές στιγμές συναγερμών μπορούν να απεικονιστούν με την εξής μορφή:

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο Alarm-Banner (ετικέτα συναγερμών),
ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Γραφική απεικόνιση και έλεγχος» (σελίδα 163).

Μορφή ενδείξεων Περιγραφή

(12) Σημαίνει ότι ο συναγερμός εκδηλώθηκε 12 φορές. Για να είναι δυνατή η απεικόνιση 
του συναγερμού ως νέου μηνύματος συναγερμού στη λίστα, θα πρέπει 
προηγουμένως να επιβεβαιωθεί.

>999) Σημαίνει ότι ο συναγερμός εκδηλώθηκε πάνω από 999 φορές χωρίς ενδιάμεση 
επιβεβαίωση. Ο μετρητής καταγράφει έως και 999 συναγερμούς.

Σύμβολο Κατάσταση

* Μη ενεργός, μη επιβεβαιωμένος

$ Ανενεργός, μη επιβεβαιωμένος

– Ενεργός, επιβεβαιωμένος

<empty> Μη ενεργός, επιβεβαιωμένος

Μορφή ενδείξεων Περιγραφή

S Χρονική στιγμή ενεργοποίησης συναγερμού. Για επαναλαμβανόμενους 
συναγερμούς εμφανίζεται ο χρόνος της πρώτης ενεργοποίησης του συναγερμού.

E Χρονική στιγμή απενεργοποίησης συναγερμού. Για επαναλαμβανόμενους 
συναγερμούς εμφανίζεται ο χρόνος της τελευταίας απενεργοποίησης του 
συναγερμού.

A Χρονική στιγμή επιβεβαίωσης συναγερμού.
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Για να προσπελάσετε το μπλοκ συναγερμών, μπορείτε να καθορίσετε σε ένα μπλοκ μία
μετάβαση προς το μπλοκ συστήματος 990, να πιέσετε <LIST> ή να ζητήσετε από τον
ελεγκτή να εμφανίσει τη λίστα για το μπλοκ 990 μέσω του σήματος ένδειξης.
Για να επιβεβαιώσετε ένα συναγερμό, οδηγήστε το δείκτη επάνω από την αντίστοιχη
γραμμή του συναγερμού και πιέστε <ACK>, ή επιβεβαιώστε με ένα πλήκτρο
λειτουργιών. 
Εάν υπάρχει συνδεδεμένος εκτυπωτής μπορείτε να εκτυπώσετε απευθείας το
συναγερμό, ανάλογα με τη σειρά ή την εναλλαγή της κατάστασης. Αυτό καθορίζεται
στον προσδιορισμό του συναγερμού. 
Ο συναγερμός εκτυπώνεται με τα εξής στοιχεία: 
• Συχνότητα εμφάνισης
• Ημερομηνία
• Ώρα
• Κατάσταση
• Κείμενο συναγερμού

Για να διαγράψετε ανενεργούς επιβεβαιωμένους συναγερμούς από το ιστορικό,
πατήστε <Ä> (πλήκτρο επιστροφής). Με εισαγωγή της εντολής «DD» στη γραμμή
εντολών (διπλό κλικ στη Διαχείριση έργου στον κατάλογο [Setup] και στο [System
signals]) η λειτουργία απενεργοποιείται.
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μπλοκ, πιέστε στο τερματικό <PREV> ή <ESC>
σε μία οθόνη αφής.
Με την εξαγωγή του σήματος εκτύπωσης για το μπλοκ 990 μπορείτε να εκτυπώσετε το
αντίστοιχο περιεχόμενο της λίστας συναγερμών.

Συσχετισμοί 
μπλοκ με 
συναγερμούς

Τα μπλοκ κειμένων ή γραφικών μπορούν να συσχετισθούν με συναγερμούς. Εάν ο
χρήστης πιέσει στο <INFO> για ένα συναγερμό της λίστας, τότε εμφανίζεται το μπλοκ
με το οποίο είναι συσχετισμένος ο συναγερμός. Αυτό το μπλοκ μπορεί να περιέχει
πληροφορίες για το συναγερμό και κατάλληλες υποδείξεις για τη λήψη μέτρων. Το
πλήκτρο <INFO> μπορεί να πατηθεί μόνον εάν ο αντίστοιχος συναγερμός έχει
συσχετισθεί με ένα μπλοκ. Για να επιστρέψετε στη λίστα συναγερμών πιέστε <PREV>.
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8.2.7 Σελίδα συναγερμών με προβολή γραφικών

Αυτή η σελίδα προβάλλεται με γραφικά και μπορεί να δεχθεί επεξεργασία από το
χρήστη. Τα πλήκτρα λειτουργίας ή αφής μπορούν να συσχετισθούν με λειτουργίες
μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης του κειμένου στη σελίδα συναγερμών και για την περιήγηση
στις σελίδες. Εκτός αυτού, μπορεί να επιλεχθεί εάν θα εμφανίζονται οι ενδείξεις
ημερομηνίας και ώρας. Οι συναγερμοί μπορούν να ταξινομηθούν και να εμφανιστούν
κατά ομάδες. 
Η κατάσταση παρουσιάζεται με τα χρώματα που ορίστηκαν κατά την ρύθμιση της
ομάδας συναγερμών. 

8.3 Διαχείριση συνταγών
Η λειτουργία [Recipe management] προσφέρει τη δυνατότητα αποθήκευσης όλων των
δυναμικών δεδομένων ενός ή περισσοτέρων μπλοκ (δηλ. σήματα και τιμές αυτών) σε
ένα αρχείο, από την κατάσταση κανονικής λειτουργίας. 
Ο χρήστης μπορεί να μεταφέρει το αρχείο στον ελεγκτή, όπου μπορεί να επεξεργαστεί
περαιτέρω τις φορτωμένες τιμές. Με τη βοήθεια της λειτουργίας διαχείρισης συνταγών
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν εκτεταμένες διαμορφώσεις παραμέτρων. Έτσι ο
χρήστης μπορεί να δημιουργήσει έναν κατάλογο συνταγών, ο οποίος θα αποτελείται
από αρχεία με διαφορετικές ρυθμίσεις παραμέτρων. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την
αποτελεσματική διαμόρφωση παραγωγικών διαδικασιών με στενά χρονικά πλαίσια,
όπου απαιτείται η γρήγορη αλλαγή προϊόντος, π.χ. στην κατασκευή ίδιων προϊόντων με
διαφορετικό τύπο χρώματος. 
Τα αρχεία συνταγών μπορούν να δημιουργηθούν σε ένα τερματικό, σε έναν ελεγκτή ή
έναν υπολογιστή με το λογισμικό DOP Tools.
Τα αρχεία συνταγών αποθηκεύονται στο τερματικό. Για να χρησιμοποιήσετε τη
διαχείριση συνταγών, θα πρέπει να έχετε συσχετίσει τις λειτουργίες αποθήκευσης,
φόρτωσης, διαγραφής και προσθήκης των συνταγών με τα πλήκτρα λειτουργιών ή
αφής. Βλέπε κεφάλαιο «Πλήκτρα λειτουργιών» στη σελίδα 238.
Τα αρχεία συνταγών μπορούν να αποσταλούν από τα τερματικά ως συνημμένα
μηνυμάτων E-Mail.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η σελίδα συναγερμών με προβολή γραφικών (λίστα συναγερμών) εκτυπώνεται σε
μορφή κειμένου.
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Το παρακάτω σχήμα επεξηγεί την αρχή της διαχείρισης συνταγών.

63685AXX

[1] Για τον προγραμματισμό του τερματικού χρησιμοποιείται ο υπολογιστής. Μέσω του προγράμματος 
FTP ο υπολογιστής μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αντιγραφή ασφαλείας των συνταγών 
ή για τη δημιουργία νέων συνταγών.

[2] Αποθηκεύστε τα αρχεία συνταγών με τη λειτουργία [Save recipe].

[3] Μεταφέρετε τη συνταγή στον ελεγκτή με τη λειτουργία [Load recipe].

DOP11B 

M100  1
M102  0
D0  25
D1  100
D102  12
D103  1123

[1]

[2]

[3]
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8.3.1 Υπολογισμός μεγέθους συνταγών

Για τον υπολογισμό του μεγέθους συνταγών στη μνήμη έργου εφαρμόζεται ο παρακάτω
τύπος. (Λόγω της πολυπλοκότητας του συστήματος αρχείων στο τερματικό, ο τύπος δεν
δίνει πάντοτε ακριβή αποτελέσματα.)

S = Σ (IOW × 10)
S = Αριθμός των byte. Εάν η τιμή υπολογισμού S είναι μικρότερη από 360, τότε θα 

πρέπει για το S να οριστεί η τιμή 360.
Σ = αριθμός των σειρών Ι/Ο
IOW = αριθμός λέξεων σε κάθε σειρά Ι/Ο. Για τις τιμές που είναι μικρότερες από 16 Bit
υπολογίζεται επίσης μία λέξη μνήμης.

Παράδειγμα
Η συνταγή αποτελείται από 3 σειρές I/O H0-H109 (=110 διπλές λέξεις) και H200-H299
(=100 διπλές λέξεις) και H600.0 έως H609.0 (=10 λέξεις).
Από εδώ προκύπτει ο παρακάτω υπολογισμός:
S = ((110 × 2) × 10) + ((100 × 2) × 10) + (10 × 10)
S = 4300 Bytes (ανά συνταγή)

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Κατά τη χρήση της λειτουργίας [Δημιουργία και μεταφορά συνταγών με το πρόγραμμα
ελεγκτή], ο μέγιστος αριθμός I/O σε μια συνταγή περιορίζεται σε 100.
Κατά τη χρήση της λειτουργίας [Δημιουργία συνταγών στο τερματικό], ο μέγιστος
αριθμός I/O περιορίζεται μόνο από το διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης στο τερματικό
χειρισμού.
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8.3.2 Ιδιότητες συνταγών και κατάλογοι συνταγών

Κάντε διπλό κλικ στη Διαχείριση έργου στο [Recipe] για να καθορίσετε τις ιδιότητες της
διαχείρισης συνταγών και να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε
καταλόγους συνταγών.

11577AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Recipe control block Μπλοκ ελέγχου για την αποθήκευση, την ανάγνωση και τη διαγραφή συνταγών 
μέσω του ελεγκτή. Βλέπε κεφάλαιο «Δημιουργία και μεταφορά συνταγών με το 
πρόγραμμα ελεγκτή» στη σελίδα 218.

Current recipe 
register

Εδώ εισάγετε τον πρώτο από τους 4 ή 16 καταχωρητές των 16 bit, στους οποίους 
το τερματικό αποθηκεύει το όνομα της συνταγής η οποία φορτώθηκε τελευταία στον 
ελεγκτή. Αυτό το όνομα μπορεί να απεικονιστεί στη συνέχεια ως αντικείμενο ASCII. 
Η λειτουργία καταλαμβάνει 4 καταχωρητές (8 χαρακτήρες) ή 16 (32 χαρακτήρες) .

Εnable directories Με την ενεργοποίηση της επιλογής μπορείτε να δημιουργήσετε καταλόγους 
συνταγών στο τερματικό. Βλέπε ενότητα «Κατάλογος συνταγών» στη σελίδα 214.

Current directory 
register

Εδώ εισάγετε τον πρώτο από τους 4 ή 16 καταχωρητές των 16 bit, στους οποίους 
το τερματικό αποθηκεύει το όνομα της συνταγής, το οποίο δηλώθηκε για το μπλοκ. 
Αυτό το όνομα μπορεί να απεικονιστεί στη συνέχεια ως αντικείμενο ASCII. 
Η λειτουργία καταλαμβάνει 4 καταχωρητές (8 χαρακτήρες) ή 16 (32 χαρακτήρες).
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Κατάλογος 
συνταγών

Με τη βοήθεια της λειτουργίας [Save recipe on memory card] που καλείται μέσω
πλήκτρου λειτουργίας ή αφής, μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία σε μια κάρτα compact
flash ή σε μια μονάδα USB flash. Η χρήση καταλόγων συνταγών επιτρέπει τη
διαμόρφωση μίας κατανοητής δομής και μία απλούστερη διαχείριση των συνταγών σε
εφαρμογές που διαθέτουν πολλές συνταγές. Ανά επίπεδο μπορούν να δημιουργηθούν
έως και 32 κατάλογοι συνταγών. 
Οι κατάλογοι συνταγών δημιουργούνται στο βασικό κατάλογο της μνήμης του
τερματικού στον κατάλογο [RECIPE]. Ένας κατάλογος συνταγών συσχετίζεται με ένα ή
περισσότερα μπλοκ στο [Block properties]. Όλες οι συνταγές που δημιουργούνται σε
ένα μπλοκ αποθηκεύονται στον επιλεγμένο κατάλογο συνταγών.
Για πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση μεμονωμένων συνταγών σε μια εξωτερική
κάρτα μνήμης βλέπε κεφάλαιο «Αποθήκευση μεμονωμένων συνταγών σε εξωτερική
κάρτα μνήμης κατά τη λειτουργία» στη σελίδα 221.
Η δημιουργία, η επεξεργασία και η διαγραφή καταλόγων συνταγών πραγματοποιείται
στη Διαχείριση έργου με διπλό κλικ στο [Create recipe signals]. Οι καθορισμένοι
κατάλογοι συνταγών εμφανίζονται σε μία λίστα η οποία αντιστοιχεί στη δομή της
βιβλιοθήκης. Με πάτημα στο [Add directory] προσθέτετε ένα νέο κατάλογο συνταγών.
Το όνομα του καταλόγου συνταγών πρέπει να αποτελείται από 1 έως 32 χαρακτήρες. Ο
πρώτος χαρακτήρας πρέπει να είναι ένα γράμμα ή ένας αριθμός. Οι επιτρεπόμενοι
χαρακτήρες είναι οι A ... Z, 0 ... 9 και _ (κάτω παύλα). Κατά τη χρήση της εντολής
MCRD# μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ο χαρακτήρας #.
Βλέπε κεφάλαιο «Αποθήκευση μεμονωμένων συνταγών σε εξωτερική κάρτα μνήμης
κατά τη λειτουργία» στη σελίδα 221.
Για να αλλάξετε έναν κατάλογο συνταγών, μαρκάρετέ τον και κάντε κλικ στο [Edit]. Με
το [Delete] διαγράφετε τον μαρκαρισμένο κατάλογο συνταγών.

Κατάλογοι 
συνταγών στην 
κατάσταση 
κανονικής 
λειτουργίας

Στην κατάσταση κανονικής λειτουργίας μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαγράψετε
καταλόγους συνταγών με τις λειτουργίες [Create recipe directory] και [Delete recipe
directory] Οι λειτουργίες συσχετίζονται με τα πλήκτρα λειτουργιών ή τα πλήκτρα αφής. 
Με τη λειτουργία [Change recipe directory] για τα πλήκτρα λειτουργίας ή τα πλήκτρα
αφής, μπορείτε στην κατάσταση λειτουργίας να τροποποιήσετε και να επιλέξετε τους
καταλόγους συνταγών για το τρέχον μπλοκ. Πιέζοντας το πλήκτρο λειτουργίας ή το
πλήκτρο αφής για το [Change recipe directory] ανοίγει μία λίστα επιλογής με τους
διαθέσιμους καταλόγους συνταγών. Επιλέξτε ένα αρχείο και πιέστε το πλήκτρο Enter.
Στη συνέχεια, οι συνταγές του μπλοκ αποθηκεύονται στον επιλεγμένο κατάλογο
συνταγών. Βλέπε κεφάλαιο «Πλήκτρα λειτουργιών» στη σελίδα 238.

Η διαχείριση συνταγών μεταξύ του τερματικού και του υπολογιστή πραγματοποιείται με
τη βοήθεια των εφαρμογών [DOP Tools] / [DOP File Transfer] και [DOP Tools] / [DOP
FTP Transfer]. Βλέπε κεφάλαιο «Χρήση συνταγών στον υπολογιστή» στη σελίδα 217.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Οι κατάλογοι συνταγών που έχουν δημιουργηθεί στο HMI-Builder δεν μπορούν να
διαγραφούν μέσω πλήκτρων λειτουργίας ή αφής, τα οποία έχουν συσχετιστεί με τη
λειτουργία [Delete recipe directory]. Οι κατάλογοι συνταγών που έχουν δημιουργηθεί
στο τερματικό δεν περιλαμβάνονται στο έργο του τερματικού όταν γίνεται μεταφορά του
έργου από το τερματικό στο HMI-Builder (μέσω της λειτουργίας λήψης στο πεδίο
διαλόγου [Project transfer]).
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8.3.3 Δημιουργία συνταγών στο τερματικό

Κατά τον προγραμματισμό της εφαρμογής καθορίζεται το ή τα μπλοκ που θα
χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση της συνταγής. Στην κατάσταση κανονικής
λειτουργίας είναι διαθέσιμη επίσης η λειτουργία [Append recipe]. Στο μπλοκ συνταγών
καθορίζονται όλα τα σήματα τα οποία θα συμπεριληφθούν στη συνταγή. Όλες οι
δυναμικές τιμές του μπλοκ αποθηκεύονται στο αρχείο της συνταγής. Εκτός από τα
αντικείμενα τάσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παράμετροι συνταγής όλα τα
ψηφιακά και αναλογικά αντικείμενα.
Στην κατάσταση λειτουργίας πραγματοποιείται μία μετάβαση στο μπλοκ που
περιλαμβάνει την παράμετρο της συνταγής. Εισάγετε τις τιμές που επιθυμείτε στα
δυναμικά αντικείμενα και πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας ή αφής που έχει συσχετισθεί με
τη λειτουργία [Save recipe]. Το όνομα επιτρέπεται να αποτελείται από έως και 32
χαρακτήρες. Ο πρώτος χαρακτήρας θα πρέπει να είναι γράμμα ή αριθμός. Οι
επιτρεπόμενοι χαρακτήρες για το όνομα είναι A ... Z, 0 ... 9 και _ (κάτω παύλα). Κατά τα
άλλα ισχύουν οι προϋποθέσεις ονομασίας αρχείων για το MS-DOS.
Το αρχείο συνταγής αποθηκεύεται στο τερματικό, είτε στον κατάλογο συνταγών που έχει
δηλωθεί για το μπλοκ, είτε στον ίδιο κατάλογο συνταγών εάν στο [Setup] / [Recipe
settings] δεν δημιουργήθηκαν αποκλειστικοί κατάλογοι συνταγών.

Περιορίστε το μήκος των ονομάτων και των καταλόγων συνταγών που αποθηκεύονται στον ελεγκτή.

Ορισμένα προγράμματα ελεγκτή έχουν διαμορφωθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να
υποστηρίζουν το πολύ 8 χαρακτήρες κατά την αποθήκευση ονομάτων και καταλόγων
συνταγών στον ελεγκτή. Εάν χρησιμοποιηθούν, κατά λάθος, ονόματα με έως και 32
χαρακτήρες, ενδέχεται να διαγραφούν σημαντικές πληροφορίες στον ελεγκτή. Για να
αποφύγετε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή SCRR
(SchortCurrentRecipeRegister). Επιλέξτε το [Setup] / [System signals] και εισάγετε στη
γραμμή εντολών την εντολή «SCCR».
Κατά τη χρήση αυτής της εντολής, στο τερματικό χειρισμού μπορούν να εισαχθούν έως
και 8 χαρακτήρες για ονόματα και καταλόγους συνταγών.
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8.3.4 Επισύναψη συνταγής

Η λειτουργία [Επισύναψη συνταγής] μπορεί να συσχετισθεί με τα πλήκτρα λειτουργίας
και αφής. Με τη βοήθεια αυτής της λειτουργίας μπορείτε, στην κατάσταση κανονικής
λειτουργίας, να επισυνάψετε σε μία υπάρχουσα συνταγή τα σήματα και τις αντίστοιχες
τιμές του τρέχοντος μπλοκ. Έτσι ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει τα σήματα και τις
αντίστοιχες τιμές από διαφορετικά μπλοκ σε μία κοινή συνταγή. Επισυνάπτονται τα νέα
σήματα. Τα ήδη υπάρχοντα σήματα ενημερώνονται κατά την εκτέλεση της λειτουργίας. 
Μετά το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας ή αφής για το [Append recipe] πρέπει να
εισαχθεί το όνομα της συνταγής, στην οποία θα επισυναφθούν τα τρέχοντα σήματα
μπλοκ και οι αντίστοιχες τιμές. Εάν κατά την εκτέλεση της λειτουργίας δεν έχει
αποθηκευτεί καμία συνταγή στο τερματικό, τότε δημιουργείται μία νέα συνταγή στο
τερματικό. Μία νέα συνταγή δημιουργείται επίσης, όταν δεν έχει δηλωθεί ο ίδιος
κατάλογος συνταγών για τα μπλοκ. 
Για να προσθέσετε σήματα από ένα άλλο μπλοκ σε μία συνταγή, θα πρέπει να δηλωθεί
για τα δύο μπλοκ ο ίδιος ή κανένας κατάλογος συνταγής.

8.3.5 Μεταφορά συνταγών στον ελεγκτή

Στην κατάσταση λειτουργίας, η συνταγή μεταφέρεται στον ελεγκτή με τη λειτουργία
[Load recipe]. Τα σήματα και οι τιμές που έχουν αποθηκευτεί στα αρχεία μεταβιβάζονται
μ' αυτήν τη λειτουργία στον ελεγκτή. Πιέζοντας το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο
αφής για το [Load recipe] ανοίγει μία λίστα επιλογής με τα διαθέσιμα αρχεία συνταγών.
Επιλέξτε ένα αρχείο και πιέστε το πλήκτρο Enter. Ο ελεγκτής θα λειτουργήσει στη
συνέχεια με τις φορτωμένες τιμές.

8.3.6 Διαγραφή συνταγής

Στην κατάσταση λειτουργίας μπορείτε να διαγράψετε τη συνταγή από τη μνήμη του
τερματικού με τη λειτουργία [Delete recipe]. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας ή αφής που
έχει συσχετιστεί με τη λειτουργία [Delete recipe]. Στη συνέχεια εμφανίζεται μία λίστα
επιλογής με όλα τα διαθέσιμα αρχεία συνταγών. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να
διαγράψετε και πιέστε το πλήκτρο εισαγωγής (Enter). Επιβεβαιώστε τη διαδικασία
διαγραφής με το πλήκτρο Enter ή πιέστε το <PREV>, για να διακόψετε την ενέργεια.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Εάν προστεθεί στον κατάλογο μία νέα ακολουθία χαρακτήρων για μία υπάρχουσα
συνταγή που περιλαμβάνει ήδη μία ακολουθία χαρακτήρων, θα πρέπει να διαχωρίσετε
μεταξύ τους τις ακολουθίες χαρακτήρων με διαχωριστικό διευθύνσεων, διαφορετικά θα
επεκταθεί η προηγούμενη ακολουθία χαρακτήρων.
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8.3.7 Χρήση συνταγών στον υπολογιστή

Με το πρόγραμμα [DOP Tools File Transfer] (εικονίδιο στην ομάδα προγραμμάτων DOP
Tools), το οποίο είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή, το τερματικό λειτουργεί ως μία
συσκευή οδήγησης υπολογιστή. Έτσι ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων του τερματικού (π.χ. αρχεία
συνταγών). Έτσι μπορείτε να δημιουργήσετε νέες συνταγές στον υπολογιστή και να τις
μεταφέρετε στο τερματικό.
Το αρχείο συνταγής αποθηκεύεται στον υπολογιστή σε μορφή SKV και μπορεί να
ανοίξει στην εφαρμογή Excel. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα αρχεία στην εφαρμογή
Excel και στη συνέχεια να τα χρησιμοποιήσετε εκ νέου στην εγκατάσταση. Κλείστε το
αρχείο με την εντολή «END». 
Παράδειγμα
P100;3
P102;0
H50;12
END

Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε αρχεία συνταγών μεταξύ του τερματικού και του
υπολογιστή μέσω FTP. Χρησιμοποιήστε για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα [DOP Tools] /
[DOP FTP Transfer] (τυπικό πρόγραμμα-πελάτης FTP).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Όταν χρησιμοποιείται το πρότυπο Unicode υπάρχουν περιορισμοί για τα αρχεία
συνταγών σε μορφή SKV. 
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8.3.8 Δημιουργία και μεταφορά συνταγών με το πρόγραμμα ελεγκτή

Από ένα μπλοκ ελέγχου στον ελεγκτή μπορούν να δημιουργηθούν, να μεταφερθούν και
να διαγραφούν αρχεία συνταγών στο τερματικό. Τα αρχεία που δημιουργούνται με το
πρόγραμμα του ελεγκτή είναι συμβατά με τα αρχεία συνταγών του τερματικού.
Επομένως τα αρχεία που έχουν δημιουργηθεί με το πρόγραμμα του ελεγκτή μπορούν
να ληφθούν από το τερματικό και αντίστροφα. 
Το μπλοκ ελέγχου διαμορφώνεται ως εξής:

54249AEL

Τερματικό

Αρχείο συνταγής 1

n

n+1

n+2

-

-

-

n+m

n

n+1

n+2

-

-

-

n+m

123

53447

0

76789

Αρχείο συνταγής x

89

7699

1

76789

Ελεγκτής

Αποθήκευση συνταγής

Λήψη συνταγής

Διαγραφή συνταγής

Όνομα αρχείων συνταγών

0

1

-

-

-

n+1

123

53447

Καταχωρητής

Καταχωρητής

ΚαταχωρητήςΤιμή

Τιμή

Τιμή

n

n+2 0

-

-

n+m 265346

-

-

Καταχ. ελ. 0

Καταχ. ελ. 1

Καταχ. ελ. 7

Πρόγραμμα 

στον ελεγκτή

Συνταγή

Καταχωρητής

Μπλοκ 

ελέγχου

Δεδομένα

Έλεγχ

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η λειτουργία αυτή επεξεργάζεται μόνο τιμές 16 Bit. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
άλλες μορφές.
Κατά τη δημιουργία μίας συνταγής με το μπλοκ ελέγχου αποθηκεύεται μόνο η λέξη Low
της κάθε μεταβλητής.
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Κατά τη χρήση 
ονομάτων 
συνταγών με έως 
και 8 χαρακτήρες

Με διπλό κλικ στη Διαχείριση έργου στο [Recipe] μπορεί να οριστεί ο πρώτος
καταχωρητής ελέγχου στο [Recipe control block]. Αυτός ο καταχωρητής και οι επόμενοι
7 χρησιμοποιούνται ως καταχωρητές ελέγχου. Το μπλοκ ελέγχου περιγράφεται στον
πίνακα που ακολουθεί.

Καταχωρητής Περιεχόμενο Περιγραφή

Καταχωρητής 
ελέγχου 0

Εντολή Ο καταχωρητής εντολών καθορίζεται από τον 
ελεγκτή. 
Διαθέσιμες εντολές:
0. Καμία εντολή
1. Αποθήκευση συνταγής στο τερματικό
2. Λήψη συνταγής από το τερματικό
3. Διαγραφή συνταγής στο τερματικό
4. Δημιουργία καταλόγου συνταγών
5. Τροποποίηση καταλόγου συνταγών
6. Διαγραφή καταλόγου συνταγών

Καταχωρητής 
ελέγχου 1

Αναγνώριση 
(Handshake)

Καταχωρητής αναγνώρισης (Handshake) που 
καθορίζεται από το τερματικό
0. Ετοιμότητα για νέα εντολή
1. OK
2. Σφάλμα εγγραφής στο αρχείο συνταγής
3. Το αρχείο συνταγής δε βρέθηκε

Καταχωρητής 
ελέγχου 2

Χαρακτήρες ονόματος 
αρχείου 1-2

Όνομα του αρχείου συνταγής ή του καταλόγου 
συνταγών στο τερματικό.

Καταχωρητής 
ελέγχου 3

Χαρακτήρες ονόματος 
αρχείου 3-4

Καταχωρητής 
ελέγχου 4

Χαρακτήρες ονόματος 
αρχείου 5-6

Καταχωρητής 
ελέγχου 5

Χαρακτήρες ονόματος 
αρχείου 7-8

Καταχωρητής 
ελέγχου 6

Καταχωρητής 
δεδομένων εκκίνησης

Ο πρώτος καταχωρητής δεδομένων που 
φορτώνεται από το αρχείο συνταγής ή που 
αποθηκεύεται σ' αυτό.

Καταχωρητής 
ελέγχου 7

Αριθμός καταχωρητών Αριθμός των καταχωρητών που φορτώνονται από 
το αρχείο συνταγής ή που αποθηκεύονται σ' αυτό.
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Κατά τη χρήση 
ονομάτων 
συνταγών 
με έως και 
32 χαρακτήρες

Με διπλό κλικ στη Διαχείριση έργου στο [Recipe] μπορεί να οριστεί ο πρώτος
καταχωρητής ελέγχου στο [Recipe control block]. Αυτός ο καταχωρητής και οι επόμενοι
15 χρησιμοποιούνται ως καταχωρητές ελέγχου. Το μπλοκ ελέγχου περιγράφεται στον
πίνακα που ακολουθεί.

Καταχωρητής Περιεχόμενο Περιγραφή

Καταχωρητής ελέγχου 0 Εντολή Ο καταχωρητής εντολών καθορίζεται από τον 
ελεγκτή. 
Διαθέσιμες εντολές:
10. Καμία εντολή
11. Αποθήκευση συνταγής στο τερματικό
12. Λήψη συνταγής από το τερματικό
13. Διαγραφή συνταγής στο τερματικό
14. Δημιουργία καταλόγου συνταγών
15. Τροποποίηση καταλόγου συνταγών
16. Διαγραφή καταλόγου συνταγών

Καταχωρητής ελέγχου 1 Αναγνώριση (Handshake) Καταχωρητής αναγνώρισης (Handshake) που 
καθορίζεται από το τερματικό
0. Ετοιμότητα για νέα εντολή
1. OK
2. Σφάλμα εγγραφής στο αρχείο συνταγής
3. Το αρχείο συνταγής δε βρέθηκε

Καταχωρητής ελέγχου 2 Χαρακτήρες ονόματος 
αρχείου 1-2

Όνομα του αρχείου συνταγής ή του καταλόγου 
συνταγών στο τερματικό.

Καταχωρητής ελέγχου 3 Χαρακτήρες ονόματος 
αρχείου 3-4

Καταχωρητής ελέγχου 4 Χαρακτήρες ονόματος 
αρχείου 5-6

Καταχωρητής ελέγχου 5 Χαρακτήρες ονόματος 
αρχείου 7-8

Καταχωρητής ελέγχου 6 Χαρακτήρες ονόματος 
αρχείου 9-10

Καταχωρητής ελέγχου 7 Χαρακτήρες ονόματος 
αρχείου 11-12

Καταχωρητής ελέγχου 8 Χαρακτήρες ονόματος 
αρχείου 13-14

Καταχωρητής ελέγχου 9 Χαρακτήρες ονόματος 
αρχείου 15-16

Καταχωρητής ελέγχου 10 Χαρακτήρες ονόματος 
αρχείου 17-18

Καταχωρητής ελέγχου 11 Χαρακτήρες ονόματος 
αρχείου 19-20

Καταχωρητής ελέγχου 12 Χαρακτήρες ονόματος 
αρχείου 21-22

Καταχωρητής ελέγχου 13 Χαρακτήρες ονόματος 
αρχείου 23-24

Καταχωρητής ελέγχου 14 Χαρακτήρες ονόματος 
αρχείου 25-26

Καταχωρητής ελέγχου 15 Χαρακτήρες ονόματος 
αρχείου 27-28

Καταχωρητής ελέγχου 16 Χαρακτήρες ονόματος 
αρχείου 29-30

Καταχωρητής ελέγχου 17 Χαρακτήρες ονόματος 
αρχείου 31-32

Καταχωρητής ελέγχου 18 Καταχωρητής δεδομένων 
εκκίνησης

Ο πρώτος καταχωρητής δεδομένων που 
φορτώνεται από το αρχείο συνταγής ή που 
αποθηκεύεται σ' αυτό.

Καταχωρητής ελέγχου 19 Αριθμός καταχωρητών Αριθμός των καταχωρητών που φορτώνονται από 
το αρχείο συνταγής ή που αποθηκεύονται σ' αυτό.
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Διαδικασία 1. Ο καταχωρητής κωδικού αποτελέσματος θα πρέπει να έχει την τιμή 0.
Σε διαφορετική περίπτωση, ορίστε τον καταχωρητή εντολών στην τιμή 0 ή 10.

2. Ορίστε την εντολή στον καταχωρητή εντολών (π.χ. 11).
3. Περιμένετε το σήμα ετοιμότητας ή τον κωδικό σφάλματος στον καταχωρητή κωδικού

αποτελέσματος.
4. Ορίστε τον καταχωρητή εντολών στην τιμή 0 ή 10. Στη συνέχεια ο καταχωρητής

αποτελέσματος ορίζεται από το τερματικό στο 0.

Περιορισμοί Οι συνταγές που έχουν δημιουργηθεί στον ελεγκτή μπορούν να περιέχουν έως και 1000
καταχωρητές. Μπορούν να αποθηκευτούν μόνο μεγέθη λέξης.
Στο όνομα συνταγής επιτρέπονται οι χαρακτήρες A ... Z, 0 ... 9 και _ (κάτω παύλα).
Κατά τη χρήση της εντολής MCRD# μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ο χαρακτήρας #.

8.3.9 Αποθήκευση μεμονωμένων συνταγών σε εξωτερική κάρτα μνήμης κατά τη λειτουργία

Με τη βοήθεια της λειτουργίας [Save recipe on memory card] που καλείται μέσω
πλήκτρου λειτουργίας ή αφής, μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία σε μια κάρτα compact
flash ή σε μια μονάδα USB flash. Μεταφέρεται ολόκληρος ο κατάλογος συνταγών από
το τερματικό στην κάρτα μνήμης.
Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι χρήσιμο να αποθηκευτούν ορισμένες μόνο
από τις συνταγές σε μια εξωτερική κάρτα μνήμης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται η
εντολή MCRD#. Η αποθήκευση μεμονωμένων συνταγών σε μια εξωτερική κάρτα
μνήμης περιγράφεται στο παρακάτω παράδειγμα.

Ρυθμίσεις στο HMI-Builder
1. Επιλέξτε το [Setup] / [System signals] και εισάγετε στη γραμμή εντολών την εντολή

MCRD#. Κάντε κλικ στο [ΟΚ].
2. Ενεργοποιήστε στο πεδίο διαλόγου [Recipe properties] το πλαίσιο ελέγχου [Activate

directories]. Κάντε κλικ στο [ΟΚ].

Ρυθμίσεις στο τερματικό
1. Δημιουργήστε με την εντολή [Create recipe directory] (δημιουργία καταλόγου

συνταγών) ένα φάκελο, π.χ. #RECIPES_EXTERNAL. Ο χαρακτήρας # πρέπει να
βρίσκεται πριν από το όνομα του καταλόγου.

2. Χρησιμοποιήστε την εντολή [Change recipe directory] (αλλαγή καταλόγου
συνταγών) για να περάσετε στο νέο φάκελο.

3. Αν πατήσετε π.χ. ένα πλήκτρο αφής με τη λειτουργία [Save recipe], οι τρέχουσες
συνταγές θα αποθηκευτούν στον κατάλογο RECIPES_EXTERNAL στην εξωτερική
κάρτα μνήμης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Οι κατάλογοι συνταγών, οι οποίοι δημιουργήθηκαν στο λογισμικό προγραμματισμού
HMI-Builder, δεν μπορούν να διαγραφούν στην κατάσταση κανονικής λειτουργίας.
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8.4 Κωδικοί πρόσβασης
Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σύστημα ασφαλείας για την
εγκατάσταση. Για κάθε χρήστη μπορεί μ' αυτόν τον τρόπο να δοθεί εύκολα μία ειδική
εξουσιοδότηση για τη χρήση του συστήματος.
Για τα αντικείμενα που ακολουθούν μπορεί να οριστεί ένα επίπεδο ασφαλείας:
• Μπλοκ
• Πλήκτρα λειτουργιών
• Πλήκτρα αφής
• Κινητά αντικείμενα

Κάθε επίπεδο ασφαλείας προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Για να είναι δυνατή η
πρόσβαση σε κάθε ένα από τα επίπεδα, ο χρήστης θα πρέπει να διαθέτει έναν κωδικό
πρόσβασης για το τρέχον επίπεδο ή για ένα υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας. Αυτή η
λειτουργία είναι προαιρετική.

8.4.1 Καθορισμός επιπέδων ασφαλείας

Στο πεδίο διαλόγου του αντίστοιχου αντικειμένου, το οποίο εμφανίζεται στην καρτέλα
[Access], μπορείτε να καθορίσετε ένα επίπεδο ασφαλείας (0-8), εάν έχει ενεργοποιηθεί
η είσοδος. Εάν οριστεί το επίπεδο ασφαλείας 0, όλοι οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στο
αντικείμενο. Σ' αυτή την περίπτωση δεν γίνεται επιβεβαίωση του κωδικού πρόσβασης.
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8.4.2 Καθορισμός κωδικών πρόσβασης

Στο [Functions] / [Passwords] καθορίζονται οι κωδικοί πρόσβασης για τα επίπεδα
ασφαλείας 1-8.

8.4.3 Σύνδεση
Όταν το πλαίσιο ελέγχου [Automatic login] στο [Functions] / [Passwords] δεν είναι
ενεργοποιημένο, τότε η σύνδεση πραγματοποιείται είτε με το πλήκτρο λειτουργίας ή
αφής, είτε με το ψηφιακό σήμα του ελεγκτή (σήμα σύνδεσης). Πιέζοντας το πλήκτρο
λειτουργίας που είναι συσχετισμένο με τη λειτουργία [Login to specified security level]
του καθορισμένου επιπέδου ασφαλείας, ή ενεργοποιώντας το ψηφιακό σήμα,
εμφανίζεται το πεδίο εισαγωγής για την εγγραφή. Εδώ πληκτρολογείτε τον κωδικό
πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης συσχετίζεται με ένα επίπεδο ασφαλείας. Βλέπε
κεφάλαιο «Καθορισμός επιπέδων ασφαλείας» στη σελίδα 222.

Παράμετροι Περιγραφή

Password 1-8 Εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης για τα επίπεδα ασφαλείας 1-8.

Confirm question1-8 Εισάγετε μία ερώτηση επιβεβαίωση με έως και 20 χαρακτήρες, η οποία θα πρέπει 
να απαντηθεί από το χρήστη, πριν αυτός μπορέσει να χρησιμοποιήσει ένα 
αντικείμενο με ένα συγκεκριμένο επίπεδο ασφαλείας. 
Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν έχει οριστεί ένα επίπεδο ασφαλείας 
για ένα πλήκτρο λειτουργίας ή αφής.

Comment 1-8 Εισάγετε εδώ ένα σχόλιο ή μία περιγραφή του κωδικού πρόσβασης ή του 
επιπέδου ασφαλείας. Αυτή η παράμετρος δεν είναι υποχρεωτική.

Login signal Εδώ δηλώνεται το ψηφιακό σήμα, με την ενεργοποίηση του οποίου δημιουργείται 
ένα πεδίο εισαγωγής για την εγγραφή. Το πεδίο εισαγωγής για την εγγραφή 
μπορεί επίσης να συσχετισθεί με ένα πλήκτρο λειτουργίας ή αφής.

Logout signal Εδώ δηλώνεται ένα ψηφιακό σήμα, με την ενεργοποίηση του οποίου 
αποσυνδέεται ο χρήστης. Αυτή η λειτουργία μπορεί επίσης να συσχετισθεί με ένα 
πλήκτρο λειτουργίας ή αφής. Βλέπε κεφάλαιο «Πλήκτρα λειτουργιών» στη 
σελίδα 238.

Login level reg. Σ' αυτό το σημείο μπορείτε να δηλώσετε έναν καταχωρητή του ελεγκτή, ο οποίος 
αναλαμβάνει τον έλεγχο του επιπέδου ασφαλείας. Ο καταχωρητής ελέγχει το 
επίπεδο ασφαλείας όλων των αντικειμένων, στα οποία εκχωρήθηκε ένα επίπεδο 
ασφαλείας (κωδικός πρόσβασης). Η τιμή του καταχωρητή καθορίζει το τρέχον 
επίπεδο ασφαλείας: Τιμή 0 = κανένα επίπεδο ασφαλείας, 1 = επίπεδο ασφαλείας 
1 κλπ.

Current level reg. Εδώ δηλώνετε έναν καταχωρητή, από τον οποίο θα μπορεί το τερματικό να 
λαμβάνει τα δεδομένα για την απεικόνιση του τρέχοντος επιπέδου ασφαλείας 
(0-8).

Login timeout Εδώ δηλώνεται σε λεπτά το χρονικό διάστημα αδράνειας ενός τερματικού, μετά 
τη λήξη του οποίου θα αποσυνδέεται αυτόματα ο χρήστης. Εάν εισάγετε την τιμή 
0 δεν θα πραγματοποιηθεί η αποσύνδεση.

Password RUN / 
PROG

Σ' αυτό το σημείο μπορείτε να καταχωρήσετε έναν κωδικό πρόσβασης, ο οποίος 
θα πρέπει να πληκτρολογηθεί για τη χειροκίνητη αλλαγή από την κατάσταση 
RUN στην κατάσταση PROG. Αυτή η λειτουργία δε χρησιμοποιείται στη μετάβαση 
από το PROG στο RUN ή εάν οριστεί μία αυτόματη αλλαγή του τερματικού 
RUN/TRANSFER στο HMI-Builder.

Automatic login Εδώ καθορίζεται εάν το παράθυρο εγγραφής θα προβάλλεται αυτόματα όταν 
πρόκειται να γίνει χειρισμός των μπλοκ, των αντικειμένων ή των πλήκτρων που 
προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο για τα 
τερματικά με οθόνη αφής καθώς και για τα πλήκτρα λειτουργίας όλων των άλλων 
τερματικών, αφού δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση του δείκτη επάνω σε 
αντικείμενα που προστατεύονται με κωδικό, χωρίς ο χρήστης να έχει συνδεθεί 
στο αντίστοιχο επίπεδο ασφαλείας του αντικειμένου.
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8.4.4 Κωδικός πρόσβασης για τη μεταφορά έργου

Στη γραμμή εντολών, στο [Setup] / [System signals], μπορείτε να εισάγετε την εντολή
«PDxxxxxxxx». Μ' αυτήν την εντολή απαιτείται η πληκτρολόγηση ενός κωδικού
πρόσβασης (xxxxxxxx), προκειμένου ο χρήστης να μπορεί να έχει πρόσβαση στις
λειτουργίες του μενού [Transfer] του τερματικού. Κατά τη μεταφορά του έργου από το
HMI-Builder στο τερματικό, αυτός ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να πληκτρολογηθεί
στο τερματικό.

8.4.5 Κωδικός πολλαπλής πρόσβασης

Στη γραμμή εντολών, στο [Setup] / [System signals], μπορείτε να εισάγετε την εντολή
«PSxxxxxxxx». Ο κωδικός (xxxxxxxx) που έχει εισαχθεί επιτρέπει την πρόσβαση σε
όλες τις λειτουργίες του τερματικού. Αυτή η εντολή χρησιμοποιείται π.χ. σε εργασίες
υποστήριξης και συντήρησης. Στη γραμμή εντολών μπορείτε να πληκτρολογήσετε μόνο
κεφαλαίους χαρακτήρες.

8.4.6 Αλλαγή κωδικών πρόσβασης κατά τη διάρκεια λειτουργίας

Με τη βοήθεια της λειτουργίας [Change login password] μπορείτε να αλλάξετε τους
κωδικούς πρόσβασης για τα πλήκτρα λειτουργίας και αφής κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας. Πιέζοντας το πλήκτρο λειτουργίας ή αφής που έχει συσχετισθεί με το
[Change login password], εμφανίζεται ένα πεδίο διαλόγου στο οποίο μπορεί να
τροποποιηθεί ο κωδικός πρόσβασης για το αντίστοιχο επίπεδο ασφαλείας. Βλέπε
κεφάλαιο «Πλήκτρα λειτουργιών» στη σελίδα 238.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για το μπλοκ [0] δεν μπορείτε να δηλώσετε κανένα επίπεδο ασφαλείας.
Μετά την αποσύνδεση απενεργοποιείται το πλήκτρο <PREV> και η λειτουργία [Return
to previous block] των πλήκτρων λειτουργιών και αφής, για να αποτραπεί η πρόσβαση
στα μπλοκ που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένους
χρήστες.
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8.5 Εκτύπωση αναφορών
Για την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας μπορείτε να δημιουργήσετε
διάφορες αναφορές (π.χ. ημερήσιες αναφορές ή αναφορές συμβάντων) με απλό τρόπο.
Η εικόνα που ακολουθεί, παρουσιάζει τον τρόπο δημιουργίας των ημερήσιων
αναφορών.

8.5.1 Σύνδεση εκτυπωτή

Ο εκτυπωτής πρέπει να διαθέτει μια σειριακή σύνδεση ή μια σύνδεση USB. Οι σειριακοί
εκτυπωτές θα πρέπει να υποστηρίζουν το σετ χαρακτήρων IBM (850). Οι εκτυπωτές
USB θα πρέπει να υποστηρίζουν την κατηγορία εκτυπωτών USB και τουλάχιστον
PCL 5. Για την εκτύπωση μέσω ETHERNET ο εκτυπωτής δικτύου πρέπει να
χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες δικτύου των Windows. Οι ρυθμίσεις του εκτυπωτή
πραγματοποιούνται στο [Setup] / [Peripherals]. Πληροφορίες για τη διαμόρφωση του
εκτυπωτή θα βρείτε στο εγχειρίδιό του.
Παράδειγμα εκτυπωτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
Σειριακός εκτυπωτής = Panasonic KX-P1092
Εκτυπωτής USB = HP Laser Inkjet

= HP Laser Deskjet

8.5.2 Εκτύπωση έργων

Επιλέξτε το πεδίο [File] / [Print] για να εκτυπώσετε ένα έργο. Ενεργοποιώντας το
πλαίσιο ελέγχου, καθορίζετε τα τμήματα του έργου που θέλετε να εκτυπωθούν. Κάντε
κλικ στο [Setup], για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή. Κάντε κλικ στο [Preview] για να
προβάλλετε μία προεπισκόπηση της εκτύπωσης.

8.5.3 Εκτύπωση μπλοκ κειμένων

Οι αναφορές συντάσσονται ως μπλοκ κειμένου με στατικό και δυναμικό κείμενο.
Το μέγιστο μέγεθος αναφοράς ανέρχεται σε 150 χαρακτήρες. Στο μπλοκ κειμένου
μπορείτε να εισάγετε ένα κείμενο που επιθυμείτε, π.χ. την κεφαλή του πίνακα ή ένα άλλο
στατικό κείμενο, το οποίο θα εκτυπώνεται κάθε φορά. Για την εξαγωγή τιμών διεργασίας
θα πρέπει να οριστούν δυναμικά αντικείμενα, τα οποία απεικονίζουν την τιμή για το
σήμα, με το οποίο είναι συσχετισμένο το αντικείμενο.
Η χρονική στιγμή εκτύπωσης της αναφοράς καθορίζεται π.χ. με χρονικούς διαύλους.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Εάν χρησιμοποιηθεί το Unicode τα μπλοκ κειμένου δεν μπορούν να εκτυπωθούν.
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8.5.4 Εκτύπωση μπλοκ γραφικών

Τα μπλοκ γραφικών μπορούν να εκτυπωθούν με τη βοήθεια ενός διακομιστή Η/Υ μέσω
ETHERNET. Επίσης, ο εκτυπωτής μπορεί να συνδεθεί στο τερματικό μέσω μιας
σύνδεσης USB. Ο εκτυπωτής USB πρέπει να υποστηρίζει τις παρακάτω γλώσσες
εκτυπωτή: HP PCL5, PCL5C, PCL6. Τα μπλοκ γραφικών μπορούν να εκτυπωθούν
μόνον όταν απεικονίζονται στην οθόνη. Οι εντολές μπορούν να πληκτρολογηθούν στη
γραμμή εντολών. Για αυτό το σκοπό στη Διαχείριση έργου κάντε διπλό κλικ στο φάκελο
[Setup] στο [System signals]. 
Εάν εισαχθεί η εντολή NHD στη γραμμή εντολών, το μπλοκ γραφικών τυπώνεται από
τον εκτυπωτή λέιζερ χωρίς την κεφαλή του μπλοκ (που περιλαμβάνει το όνομα του
μπλοκ, τον αριθμό του μπλοκ, την ημερομηνία και την ώρα).

8.5.5 Ορισμός εκτυπώσεων

Η εκτύπωση ορίζεται στο πεδίο διαλόγου [Block properties] στην καρτέλα [Printout].
Το πεδίο διαλόγου ανοίγει με δεξί κλικ επάνω στο μπλοκ και επιλογή του [Properties].
Η παράμετρος Print signal (σήμα εκτύπωσης) καθορίζει το ψηφιακό σήμα το οποίο
ενεργοποιεί την εκτύπωση του μπλοκ. Εδώ καθορίζεται και το ψηφιακό σήμα
τερματισμού, το οποίο ενεργοποιείται από το τερματικό αφού ολοκληρωθεί η εκτύπωση.
Το σήμα μηδενίζεται με την επιλογή [Reset].

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για να είναι εφικτή η εκτύπωση μπλοκ γραφικών, θα πρέπει η προσωρινή μνήμη του
εκτυπωτή να ανέρχεται τουλάχιστον στα 5 MB.
Το μπλοκ συναγερμού, δηλαδή το μπλοκ γραφικών με τη λίστα συναγερμών,
εκτυπώνεται σε μορφή κειμένου.
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8.5.6 Ιδιότητες εκτυπωτή

Για να καθορίσετε τις ιδιότητες του εκτυπωτή, κάντε διπλό κλικ στη Διαχείριση έργου στο
[Peripherals]. Κάντε στη συνέχεια δεξί κλικ στο [Printer] και επιλέξτε το [Properties].
Περισσότερες πληροφορίες για τον εκτυπωτή θα βρείτε στο εγχειρίδιό του. Ο εκτυπωτής
θα πρέπει να υποστηρίζει το εκτεταμένο σετ χαρακτήρων IBM ASCII. Για την εκτύπωση
μπλοκ γραφικών πρέπει ο εκτυπωτής να υποστηρίζει τις λειτουργίες γραφικών HP
PCL5, HP PCL5C ή HP PCL6.

11578AEN

Παράμετροι Περιγραφή
Printer signals Deactivate Το ψηφιακό σήμα που διακόπτει τη διαδικασία εκτύπωσης εάν 

ενεργοποιηθεί. Η θύρα του εκτυπωτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
τώρα για μια άλλη μεταφορά δεδομένων (π.χ. για τη λειτουργία 
διαφάνειας).

Page break 
alarm

Σήμα που στέλνει μια εντολή προώθησης σελίδας στον 
εκτυπωτή. Κατά τη χρήση της εντολής συναγερμού To printer, το 
σήμα προώθησης σελίδας στέλνεται μόνο στο τέλος της σελίδας 
(δηλ. όχι μετά από κάθε ένα μεμονωμένο συναγερμό). Μόνο για 
εκτυπωτές λέιζερ και ακτίνας μελάνης.

Printer type Επιλέξτε τον στάνταρ εκτυπωτή κειμένου ή τον εγκατεστημένο εκτυπωτή 
(εκτυπωτή ακτίνας μελάνης PCL ή λέιζερ PCL).

Page length Εδώ καθορίζετε τον αριθμό σειρών μετά τις οποίες θα προωθείται η σελίδα. Στο 
μήκος σελίδας 0 δεν πραγματοποιείται προώθηση της σελίδας.

Paper type Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού ανάλογα με τις δυνατότητες εκτύπωσης του 
εγκατεστημένου εκτυπωτή.

Graphic orientation Καθορίζει εάν η εκτύπωση των γραφικών θα γίνει σε οριζόντιο ή κατακόρυφο 
προσανατολισμό.

Text orientation Καθορίστε εάν η εκτύπωση της αναφοράς σε έναν εκτυπωτή PCL5 θα 
πραγματοποιηθεί σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό.

Network path Δείχνει τη διαδρομή αναζήτησης για τον εκτυπωτή δικτύου.

User name Το όνομα χρήστη στο διακομιστή εκτύπωσης.

Password Ο κωδικός πρόσβασης στο διακομιστή εκτύπωσης.

Handshake Καθορίστε εάν η αναγνώριση μεταξύ εκτυπωτή και τερματικού θα 
πραγματοποιείται μέσω XON/XOFF ή CTS/RTS.

New line character Καθορίστε το χαρακτήρα για τη σήμανση του τέλους γραμμής: CR/LF, CR, LF ή 
κανένας.

Color / monochrome Καθορίστε εάν η εκτύπωση του κειμένου θα γίνει ασπρόμαυρη ή με χρώματα.
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8.5.7 Εγκατάσταση θύρας επικοινωνίας

Για την επιλογή της θύρας επικοινωνίας του συνδεδεμένου εκτυπωτή κάντε κλικ στο
[Setup] / [Peripherals] και με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού στο [Printer] και επιλέξτε
[Connection]. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τώρα τη θύρα επικοινωνίας στην οποία είναι
συνδεδεμένος ο εκτυπωτής. Πληροφορίες για τη σωστή εγκατάσταση της θύρας
επικοινωνίας και του συνδεδεμένου εκτυπωτή θα βρείτε στο εγχειρίδιο του αντίστοιχου
εκτυπωτή.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Πληροφορίες για εκτυπωτές θα βρείτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή.

11579AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Baud rate Καθορίστε την ταχύτητα επικοινωνίας (σε Baud). Αυτή θα πρέπει να συμφωνεί με 
το ρυθμό Baud των εξωτερικών συσκευών.

Parity Καθορίστε την ισοτιμία. Αυτή θα πρέπει να συμφωνεί με την ισοτιμία των 
εξωτερικών συσκευών.

Data bits Καθορίστε τα bit δεδομένων. Αυτά θα πρέπει να συμφωνούν με τα bit δεδομένων 
των εξωτερικών συσκευών.

Stop bits Καθορίστε τα bit διακοπής. Αυτά θα πρέπει να συμφωνούν με τα bit διακοπής 
των εξωτερικών συσκευών.
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8.5.8 Κωδικοί ελέγχου για τον εκτυπωτή

Εισάγετε τους κωδικούς ελέγχου για τον εκτυπωτή σε ένα μπλοκ κειμένου.
Πληκτρολογήστε "%%" και εισάγετε έναν αριθμό μεταξύ 1 και 31. Οι αριθμοί 1 έως 31
αποτελούν τους κωδικούς ελέγχου για τον εκτυπωτή. Πληκτρολογήστε π.χ. "%%12".
Αυτό το στοιχείο αναφέρεται στην προώθηση σελίδας. Μία περιγραφή των κωδικών
ελέγχου θα βρείτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή. Μετά από μία εντολή θα πρέπει να
ακολουθεί ένα κενό διάστημα. Η προώθηση σελίδας ("%%12") θα πρέπει να εισαχθεί
στο τέλος της γραμμής. Ο χαρακτήρας "%%" δεν πρέπει να περιέχεται στο κείμενο. Σε
μία γραμμή μπορεί να υπάρχουν περισσότερες εντολές.

8.5.9 Κατάσταση εκτυπωτή

Η κατάσταση του συνδεδεμένου εκτυπωτή μπορεί να διαβαστεί με χρήση ενός
καταχωρητή εκτυπωτή. Αυτός ο καταχωρητής δηλώνεται στο [Setup] / [System signals]. 

8.6 Χρονικός έλεγχος
Η λειτουργία [Time control] επιτρέπει την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ψηφιακών
σημάτων ανάλογα με το ρολόι πραγματικού χρόνου. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται
όταν το τερματικό ελέγχει συμβάντα διεργασίας σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές
(π.χ. κατά την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κινητήρων). Οι χρονικοί δίαυλοι
αντικαθιστούν τα χρονορελέ και τους εβδομαδιαίους χρονοδιακόπτες.

8.6.1 Καθορισμός διαύλων χρόνου

Οι δίαυλοι χρόνου μπορούν να οριστούν στο [Functions] / [Time channels].

11580AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Interval text Εισάγετε ένα κείμενο της αρεσκείας σας για το δίαυλο χρόνου.

Signal Καθορίστε ένα ψηφιακό σήμα, το οποίο θα ενεργοποιείται κατά τα δηλωμένα χρονικά 
διαστήματα.

Interval Καθορίστε τις ημέρες και τις ώρες του χρονικού διαστήματος. Για κάθε δίαυλο χρόνου 
μπορείτε να ορίσετε 4 διαφορετικά χρονικά διαστήματα.
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8.6.2 Απεικόνιση στην κατάσταση λειτουργίας

Η σελίδα με τους διαύλους χρόνου προβάλλεται όταν ενεργοποιηθεί το μπλοκ
συστήματος 991. Αυτό πραγματοποιείται με ένα αντικείμενο μετάβασης ή με ένα
ψηφιακό σήμα που συνδέεται με το μπλοκ. Οι τιμές του διαύλου χρόνου μπορούν να
διαβαστούν ή να τροποποιηθούν. Για να αλλάξετε τις τιμές του δίαυλου χρόνου στην
κατάσταση λειτουργίας, θα πρέπει στο πεδίο του μενού [Setup] / [Online properties] να
μαρκάρετε την επιλογή [Time channels].
Για να διαβάσετε ή να αλλάξετε τις τιμές για έναν δίαυλο χρόνου, μετακινήστε το δείκτη
στη γραμμή που θέλετε και πιέστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε επίσης να δείξετε με το
δάκτυλό σας τη γραμμή που επιθυμείτε, εάν το τερματικό διαθέτει μία οθόνη αφής.
Πιέστε [OK], για να ολοκληρώσετε τον ορισμό του διαύλου χρόνου. Κλείστε το μενού
διαύλων χρόνου με το πλήκτρο <PREV> ή πιέστε <CANCEL>, αν το τερματικό διαθέτει
μία οθόνη αφής. Στη συνέχεια εμφανίζεται το μπλοκ το οποίο ενεργοποίησε το μπλοκ
διαύλου χρόνου.

8.7 Διαχείριση γλωσσών
Το λογισμικό προγραμματισμού υποστηρίζει πολύγλωσσες εφαρμογές για τα τερματικά
της σειράς DOP. Προτείνουμε να δημιουργήσετε ολόκληρη την εφαρμογή με το
λογισμικό προγραμματισμού στην ίδια γλώσσα. Με την πολύγλωσση υποστήριξη
μπορείτε να μεταφράσετε αργότερα όλα τα κείμενα της εφαρμογής σε άλλες γλώσσες.
Η μετάφραση μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας στο λογισμικό προγραμματισμού.
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εξαγωγής όλων των κειμένων σε ένα αρχείο κειμένου και
μετάφρασής του σε ένα άλλο λογισμικό. Το μεταφρασμένο αρχείο επανεισάγεται στο
λογισμικό προγραμματισμού. Σε κάθε εφαρμογή μπορούν να εγκατασταθούν έως και
10 γλώσσες.
Σε κάθε κείμενο της εφαρμογής εκχωρείται ένα ευρετήριο. Για τη βελτιστοποίηση της
λειτουργίας και τη μείωση των κειμένων, μπορεί να αντιγραφεί και να χρησιμοποιηθεί εκ
νέου ένα κείμενο που χρησιμοποιείται επανειλημμένα στην εφαρμογή. Αυτά τα κείμενα
συνδέονται με το ίδιο ευρετήριο.
Η γλώσσα εφαρμογής περιέχει επίσης κείμενα του χρήστη και μπορεί να συσχετιστεί με
τη γλώσσα συστήματος, η οποία περιέχει τα κείμενα συστήματος. Τα κείμενα χρήστη
είναι κείμενα που εισάγονται κατά τον προγραμματισμό του έργου. Τα κείμενα
συστήματος είναι κείμενα τα οποία υπάρχουν ήδη κατά τη δημιουργία ενός νέου έργου,
καθώς και κείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα συστήματος του
τερματικού.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Ορισμένες γραμματοσειρές, και ιδιαίτερα οι ασιατικές, απαιτούν πάρα πολύ χώρο
μνήμης. Αυτό μειώνει το χώρο μνήμης για το ίδιο το έργο και πρέπει να ληφθεί υπόψη
κατά τη μετάφραση του έργου. Ο συνολικός χώρος μνήμης για ένα έργο και τις
αντίστοιχες γραμματοσειρές ανέρχεται στα 12 MB.
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8.7.1 Unicode στο τερματικό

Το Unicode είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο κωδικοποίησης χαρακτήρων στο οποίο
χρησιμοποιούνται τιμές 16 bit για την απεικόνιση γραμματοσειρών διαφορετικών
γλωσσών. Τα τερματικά χειρισμού DOP11B υποστηρίζουν αποκλειστικά τα σετ
χαρακτήρων Unicode. Οι χαρακτήρες Unicode μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε έργα
και σε κείμενα συστήματος.
Τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows XP και Windows 2000 υποστηρίζουν το
πρότυπο Unicode.
Το λογισμικό HMI-Builder χρησιμοποιεί ένα σετ χαρακτήρων Unicode για την προβολή
χαρακτήρων Unicode στα πεδία διαλόγου.

8.7.2 Δημιουργία πολλαπλών γλωσσών εφαρμογής

Επιλέξτε [Setup] / [Multi Language] / [New Language]. Αυτή η λειτουργία ανοίγει ένα
βοηθητικό πρόγραμμα για τη δημιουργία πολλαπλών γλωσσών εφαρμογής.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στο αντίστοιχο πεδίο διαλόγου και επιλέξτε ή πληκτρολογήστε
τις τιμές παραμέτρων ή το όνομα που θέλετε.

11990AEN
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Καθορίστε εάν όλα τα κείμενα μίας υπάρχουσας γλώσσας (δηλαδή μίας γλώσσας που
έχει ήδη δημιουργηθεί) θα αντιγραφούν. Η γλώσσα 1 είναι η γλώσσα στην οποία
δημιουργήθηκε η εφαρμογή (βασική γλώσσα).

Καθορίστε τον αριθμό των γλωσσών που θα χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή. Κάντε
κλικ στο [Next] (Συνέχεια). 

Το λογισμικό προτείνει διάφορα ονόματα γλωσσών. Αυτά τα ονόματα μπορούν να
τροποποιηθούν από το χρήστη.
Στο [Character table] επιλέξτε το σετ χαρακτήρων που θα χρησιμοποιηθεί στο τερματικό
και τους εθνικούς ειδικούς χαρακτήρες που θα είναι διαθέσιμοι. Βλέπε ενότητα
«Χώρα/Γλώσσα» στη σελίδα 124.
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Στο [System language] μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ [Integrated] ή [User-defined].
Επιλέγοντας το [Integrated], τα κείμενα συστήματος προβάλλονται στο τερματικό στην
επιλεγμένη γλώσσα. Επιλέγοντας [User-defined], μπορείτε να μεταφράσετε μία
ενσωματωμένη γλώσσα συστήματος και να τη συσχετίσετε με τη γλώσσα συστήματος
για τη γλώσσα εφαρμογής (προϋποθέτει ότι το τερματικό είναι συνδεδεμένο με έναν
υπολογιστή).

Εδώ καθορίζεται ο καταχωρητής ελέγχου γλωσσών. Η τιμή του (0 ... 9) καθορίζει ποιά
γλώσσα εφαρμογής (0 ... 9) θα χρησιμοποιηθεί στο τερματικό.
Κάντε κλικ στο [Finish] για να τερματίσετε το βοηθητικό οδηγό. Στη συνέχεια εμφανίζεται
μία δομή καταλόγου με όλες τις γλώσσες που έχουν δημιουργηθεί.
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8.7.3 Μετάφραση και επεξεργασία κειμένων στο λογισμικό προγραμματισμού

Επιλέξτε [Setup] / [Multi-language] / [Edit].

Εισάγετε εδώ τη μετάφραση της γλώσσας σε ένα κελί του πίνακα. Με τη βοήθεια των
πλήκτρων βέλους μετακινήστε το δείκτη στις γραμμές και τις στήλες. Με το [Edit] /
[Search] μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στη λίστα κειμένων.
Οι γλώσσες εφαρμογής μπορούν επίσης να εξαχθούν ως αρχείο κειμένου και να
μεταφραστούν σε ένα άλλο πρόγραμμα (π.χ. Excel ή Notepad). Στη συνέχεια, το αρχείο
κειμένου εισάγεται πάλι στην εφαρμογή. Βλέπε κεφάλαια «Εξαγωγή» και «Εισαγωγή»
στη σελίδα 236.
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8.7.4 Ιδιότητες της γλώσσας εφαρμογής

Επιλέξτε [Setup] / [Multi-language] / [Setup].

Κάντε δεξί κλικ στο [User language] και επιλέξτε [Properties] για να αλλάξετε τον
καταχωρητή ελέγχου της ένδειξης γλώσσας.
Κάνοντας δεξί κλικ στο όνομα γλώσσας μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις εξής
ρυθμίσεις:

Κάντε δεξί κλικ στο [Character set], για να αλλάξετε το σετ χαρακτήρων για τη γλώσσα.
Κάντε κλικ στο [System language], για να αλλάξετε την επιλεγμένη γλώσσα συστήματος.

8.7.5 Γλώσσα συστήματος που ορίζεται από το χρήστη

Για να δημιουργήσετε μία γλώσσα συστήματος που ορίζεται από το χρήστη, μαρκάρετε
το [User defined], επιλέξτε τη γλώσσα προέλευσης και κάντε κλικ στο [Receive]. Στη
συνέχεια θα εμφανιστεί το πεδίο διαλόγου [Language transfer]. Κάντε κλικ στο [Receive]
για να φορτώσετε τις ενσωματωμένες γλώσσες συστήματος από το τερματικό. Στο
[Setup] / [Multi-language] / [Edit] μπορείτε έτσι να επεξεργαστείτε επίσης τα κείμενα
συστήματος. Μπορείτε ακόμη να εξάγετε τα κείμενα ως αρχεία κειμένου και να τα
επεξεργαστείτε σε ένα άλλο πρόγραμμα.
Όλα τα κείμενα συστήματος στο τερματικό (κωδικοί πρόσβασης, δίαυλοι χρόνου κλπ.)
υποστηρίζουν πολύγλωσσες εφαρμογές. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι
προκαθορισμένες γλώσσες συστήματος ή να δημιουργηθούν προσωπικές (νέες)
γλώσσες. Για τη γλώσσα εφαρμογής είναι διαθέσιμοι όλοι οι χαρακτήρες του
επιλεγμένου σετ χαρακτήρων. Μία ακολουθία χαρακτήρων κειμένου μπορεί να
συσχετιστεί με περισσότερα αντικείμενα. Ο μέγιστος αριθμός ακολουθιών χαρακτήρων
κειμένου για κάθε γλώσσα εξαρτάται από τη διαθέσιμη μνήμη έργου στο τερματικό. 
Στην αριστερή κάτω περιοχή του πεδίου διαλόγου για τη γλώσσα εφαρμογής υπάρχουν
πληροφορίες για το μέγεθος μνήμης της επιλεγμένης γλώσσας (αρχείο γλώσσας). Αυτά
τα στοιχεία παρουσιάζονται σε μορφή X/Y, όπου το Χ δηλώνει την κατειλημμένη και το
Y την ελεύθερη μνήμη για κάθε γλώσσα, π.χ. μέγεθος 7/128.

11995AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Νew language Χρησιμοποίηση της επιλεγμένης γλώσσας

Character set Επιλογή / αλλαγή σετ χαρακτήρων

System language Επιλογή / αλλαγή γλώσσα συστήματος

Delete language Διαγραφή τρέχουσας γλώσσας

Rename Αλλαγή ονόματος της τρέχουσας γλώσσας

Features Καθορισμός καταχωρητών δεδομένων, οι οποίοι καθορίζουν την τιμή ένδειξης 
της γλώσσας
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8.7.6 Εξαγωγή

Μπορείτε να εξάγετε τις γλώσσες (π.χ. στο Excel), για να τις μεταφράσετε εκεί και στη
συνέχεια να τις επανεισάγετε στο λογισμικό προγραμματισμού.
Επιλέξτε [Setup] / [Multi-language] / [Export]. Επιλέξτε τα κείμενα χρήστη (ή τα κείμενα
συστήματος). Στο εμφανιζόμενο πεδίο διαλόγου εισάγετε το όνομα του αρχείου
εξαγωγής και επιλέξτε για τη μορφή Unicode.

8.7.7 Εισαγωγή

Επιλέξτε [Setup] / [Multi-language] / [Import] ή κάντε κλικ στη γραμμή συμβόλων
γλώσσας στο πλήκτρο [Import].
Επιλέξτε τα [User texts] (ή [System texts]). Στη συνέχεια εμφανίζεται το πεδίο διαλόγου
[Import multi-language texts]. Εδώ εισάγετε το όνομα του αρχείου κειμένου που θέλετε
να εισάγετε. Η γλώσσα έργου έχει τη μορφή Unicode.

8.7.8 Εμφάνιση ευρετηρίου

Κάθε αντικείμενο που απεικονίζει κείμενο σε μια εφαρμογή με πολύγλωσση
υποστήριξη, συσχετίζεται με ένα ευρετήριο. Ένα ευρετήριο μπορεί να συσχετιστεί με
διάφορα αντικείμενα που περιέχουν το ίδιο κείμενο. Επιλέξτε τη λειτουργία [Setup] /
[Multi Language] / [Show index] για να εμφανίσετε τους αριθμούς ευρετηρίου για τα
κείμενα αντικειμένων. 

8.7.9 Παραπομπή

Επιλέξτε [Setup] / [Multi-language] / [Cross reference]. Στη λίστα παραπομπών που
εμφανίζεται μπορείτε να επεξεργαστείτε τα αντικείμενα κάνοντας δεξί κλικ πάνω σ' αυτά.
Η λίστα παραπομπών υποστηρίζει κατά την εισαγωγή αριθμών ευρετηρίου το βηματικό
αλγόριθμο αναζήτησης.

8.7.10 Επαναχρησιμοποίηση ευρετηρίου

Επιλέξτε [Setup] / [Multi-language] / [Reuse index]. Όταν η λειτουργία [Reuse index]
είναι ενεργή κατά την αντιγραφή ενός αντικειμένου, τότε στο αντίγραφο εκχωρείται το
ίδιο ευρετήριο. Μ' αυτόν τον τρόπο, τα αντικείμενα του ίδιου ευρετηρίου θα πρέπει να
μεταφράζονται μόνο μία φορά. Οι αλλαγές σε ένα κείμενο επηρεάζουν όλα τα κείμενα με
τον ίδιο αριθμό ευρετηρίου.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Κατά τη διαγραφή ενός αντικειμένου, για το οποίο υπάρχουν αντίγραφα με τον ίδιο
αριθμό ευρετηρίου, διαγράφεται μόνο το μαρκαρισμένο αντικείμενο.
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8.7.11 Επιλογή γραμματοσειράς Unicode

Εδώ επιλέγετε μία γραμματοσειρά Unicode, εάν απαιτείται ένα εκτεταμένο σετ
χαρακτήρων για τη δημιουργία της γλώσσας εφαρμογής.

8.7.12 Γλώσσες εφαρμογής στην κατάσταση λειτουργίας

Η γλώσσα εφαρμογής μπορεί να τροποποιηθεί στο τερματικό κατά τη διάρκεια
λειτουργίας. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί η τιμή (0-9) στο δηλωμένο
καταχωρητή ελέγχου γλώσσας. Λάβετε υπόψη ότι το τερματικό ενημερώνει την
απεικόνιση ολόκληρου του μπλοκ όταν επιλέξετε μία νέα γλώσσα στην κατάσταση
λειτουργίας (RUN). Εάν το τερματικό διαθέτει ένα δείκτη, τότε μετά την αλλαγή αυτός
τοποθετείται στο πρώτο κινητό αντικείμενο του τρέχοντος μπλοκ.

8.7.13 Πρότυπα γραμματοσειρών

Με το πρότυπο γραμματοσειράς καθορίζεται ποιά γραμματοσειρά θα εκχωρηθεί στα
αντικείμενα κειμένου και τις γλώσσες. Επιλέξτε [Edit] / [Font templates] για να καλέσετε
μία λίστα των γραμματοσειρών που χρησιμοποιούνται στο έργο. Κατά τη
χρησιμοποίηση μίας γλώσσας που περιέχει χαρακτήρες που δεν περιέχονται στις
γραμματοσειρές True-Type των Windows όπως Arial ή Times New Roman, η
γραμματοσειρά πρέπει να εκχωρηθεί στη γλώσσα. Οι αλλαγές στο πρότυπο της
γραμματοσειράς έχουν επιπτώσεις σε όλα τα αντικείμενα κειμένου που έχουν συνδεθεί
με την αντίστοιχη γραμματοσειρά.

11996AEN

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Το μέγεθος των αρχείων γραμματοσειρών λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό
της κατειλημμένης μνήμης έργου.
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8.8 Ενδεικτικές λυχνίες LED
Ισχύει μόνο για τα τερματικά με ενδεικτικές λυχνίες LED.
Το τερματικό διαθέτει ενσωματωμένες λυχνίες LED, οι οποίες συσχετίζονται με έναν
καταχωρητή. Αυτός καθορίζεται στο [Functions] / [LED]. Το περιεχόμενο του
καταχωρητή καθορίζει το χρώμα και την ενδεχόμενη λειτουργία αναλαμπής της LED,
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

8.9 Πλήκτρα λειτουργιών
Ένα πλήκτρο λειτουργίας συσχετίζεται με ένα σήμα εάν η διεύθυνσή του δηλωθεί
σύμφωνα με το πλήκτρο ή εάν επιλεχθεί η αντίστοιχη λειτουργία από τη λίστα επιλογής.
Το σήμα που έχει συσχετιστεί με το πλήκτρο λειτουργίας ενεργοποιείται ανάλογα με τη
λειτουργία που έχει δηλωθεί κατά τον καθορισμό του πλήκτρου λειτουργίας.

Το τερματικό διαθέτει διαφορετικά πλήκτρα λειτουργίας, ανάλογα με το μοντέλο.

Τιμή καταχωρητή 
(δεκαεξαδική)

Τιμή καταχωρητή 
(δεκαδική)

Συχνότητα 
αναλαμπής (Hz)

Χρώμα

00 0 - Καμία

01 1 - Πράσινο

02 2 - Κόκκινο

11 17 5 Πράσινο

12 18 5 Κόκκινο

21 33 2,5 Πράσινο

22 34 2,5 Κόκκινο

31 49 1,2 Πράσινο

32 50 1,2 Κόκκινο

41 65 0,6 Πράσινο

42 66 0,6 Κόκκινο

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Μπορούν να διεγερθούν ταυτόχρονα μόνο 2 σήματα που έχουν συσχετιστεί με
πλήκτρα λειτουργιών. Εάν πατηθούν ταυτόχρονα περισσότερα από 2 πλήκτρα
λειτουργιών, θα ενεργοποιηθούν μόνο τα σήματα των δύο πρώτων πλήκτρων.
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8.9.1 Καθορισμός πλήκτρων λειτουργίας

Ο καθορισμός των πλήκτρων λειτουργίας πραγματοποιείται με 2 τρόπους:
• Καθολικά
• Τοπικά

Καθολικός καθορισμός
• Τα καθολικά πλήκτρα λειτουργίας καθορίζονται και χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη

την εφαρμογή και ισχύουν για όλα τα μπλοκ. 
• Ένας καθολικός καθορισμός είναι πάντοτε διαθέσιμος στην κατάσταση κανονικής

λειτουργίας, εφ' όσον το μπλοκ που εμφανίζεται στην οθόνη δεν διαθέτει τοπικούς
καθορισμούς για το τρέχον πλήκτρο λειτουργίας.

• Αυτά καθορίζονται στο [Functions] / [Function keys]. 

Τοπικός καθορισμός
• Τα τοπικά πλήκτρα λειτουργιών καθορίζονται και χρησιμοποιούνται για ένα μπλοκ. 
• Οι τοπικοί καθορισμοί διαθέτουν μεγαλύτερη προτεραιότητα από τους καθολικούς

καθορισμούς.
• Τα τοπικά πλήκτρα λειτουργιών ορίζονται στο πεδίο διαλόγου ιδιοτήτων του

τρέχοντος μπλοκ στην καρτέλα [Local function keys].
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Λειτουργία Περιγραφή

IO Το σήμα που ενεργοποιείται από το πλήκτρο λειτουργίας. (Το πεδίο που 
ακολουθεί χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των πιθανών καταχωρητών 
ευρετηρίου και των μορφών σήματος.)

Event Με τη λειτουργία συμβάντος IO μπορείτε να καθορίσετε την επίδραση του 
πλήκτρου στο καθορισμένο σήμα. 
Για το συμβάν (event) είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές: 

Short-term Το σήμα ενεργοποιείται όση ώρα πατιέται το πλήκτρο.

Toggle Το σήμα ενεργοποιείται και/ή επαναφέρεται με το πάτημα του 
πλήκτρου.

Set Το σήμα ενεργοποιείται με το πάτημα του πλήκτρου και 
παραμένει σ' αυτή την κατάσταση. 

Reset Το σήμα επαναφέρεται με το πάτημα του πλήκτρου και 
παραμένει σ' αυτή την κατάσταση.

Grouped Όλα τα σήματα που ανήκουν σε ένα πλήκτρο λειτουργίας με 
τρέχοντα αριθμό ομάδας, μηδενίζονται. Ο αριθμός ομάδας 
δηλώνεται στο πεδίο [Group]. Σε μία ομάδα ανήκουν το πολύ 
8 πλήκτρα λειτουργίας.

Set analog Με την επιλογή [Set analog] καταχωρείται στο αναλογικό σήμα 
που είναι συσχετισμένο με το πλήκτρο λειτουργίας η τιμή που 
έχει εισαχθεί στο πεδίο [Value].

Inc. analog Εδώ το αναλογικό σήμα που είναι συσχετισμένο με το πλήκτρο 
λειτουργίας αυξάνεται κατά την τιμή που έχει εισαχθεί στο 
πεδίο [Value].

Dec. analog Εδώ το αναλογικό σήμα που είναι συσχετισμένο με το πλήκτρο 
λειτουργίας μειώνεται κατά την τιμή που έχει εισαχθεί στο 
πεδίο [Value]. 

Set analog object to Αντιστοιχεί την τιμή που έχετε εισάγει στο κινητό αναλογικό αντικείμενο που 
έχετε επιλέξει με τη βοήθεια του δείκτη.

Increment analog object 
by, or set digital object

Αυξάνει την τιμή του επιλεγμένου κινητού αναλογικού αντικειμένου κατά την 
τιμή που έχετε εισάγει ή ενεργοποιεί ένα επιλεγμένο κινητό ψηφιακό 
αντικείμενο.

Decrement analog object 
by, or reset digital object

Μειώνει την τιμή του επιλεγμένου κινητού αναλογικού αντικειμένου κατά την 
τιμή που έχετε εισάγει ή επαναφέρει ένα επιλεγμένο κινητό ψηφιακό 
αντικείμενο.

Set digital object 
temporarily

Ενεργοποιεί ένα επιλεγμένο ψηφιακό αντικείμενο, για όση ώρα πατηθεί το 
πλήκτρο.

Jump to block Μεταβαίνει στο μπλοκ με το αντίστοιχο όνομα ή το δηλωμένο αριθμό.

Other functions Τα πλήκτρα λειτουργιών ή αφής συσχετίζονται με λειτουργίες της λίστας 
επιλογής. 
Βλέπε πρόσθετο πίνακα «Άλλες λειτουργίες των πλήκτρων λειτουργιών και 
αφής» στη σελίδα 241.

Μacro Εκτελείται η επιλεγμένη μακροεντολή. Με το πλήκτρο [Edit macro] μπορείτε να 
αλλάξετε το όνομα της επιλεγμένης μακροεντολής ή να τροποποιήσετε το 
συμβάν της μακροεντολής για το μαρκαρισμένο συμβάν.

Security level Για τα πλήκτρα λειτουργίας μπορούν να οριστούν επίπεδα ασφαλείας. Για να 
είναι δυνατή η χρήση του πλήκτρου λειτουργίας, ο χρήστης θα πρέπει να 
συνδεθεί για αυτό ή για ένα άλλο επίπεδο ασφαλείας με τη βοήθεια ενός 
κωδικού πρόσβασης.

00

I



8Λειτουργίες συσκευής
Πλήκτρα λειτουργιών

 Εγχειρίδιο συστήματος  –  Τερματικά χειρισμού DOP11B 241

Άλλες λειτουργίες των πλήκτρων λειτουργιών και αφής

Λειτουργία Περιγραφή

Load recipe Καλεί τη συνταγή από τη μνήμη του τερματικού.

Save recipe Αποθηκεύει τη συνταγή στη μνήμη του τερματικού.

Delete recipe Διαγράφει τη συνταγή από τη μνήμη του τερματικού.

Append recipe Επισυνάπτει τα σήματα και τις τιμές τους από το τρέχον μπλοκ σε μία υπάρχουσα συνταγή.
Βλέπε κεφάλαιο «Διαχείριση συνταγών» στη σελίδα 210.

Login to specified security levele Εκτελεί τη σύνδεση πρόσβασης. Βλέπε κεφάλαιο «Κωδικοί πρόσβασης» στη σελίδα 222.

Logoff Αποσυνδέει από την πρόσβαση.

Change login password Αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης.

Scroll one page up Μετακινεί προς τα πάνω κατά μία σελίδα στη Διαχείριση συναγερμών.

Scroll one page down Μετακινεί προς τα κάτω κατά μία σελίδα στη Διαχείριση συναγερμών.

Enlarge text Αυξάνει το μεγέθους του κειμένου στη Διαχείριση συναγερμών.

Minimize text Μειώνει το μεγέθος του κειμένου στη Διαχείριση συναγερμών.

Save recipe on memory card Αποθηκεύει τη συνταγή στην κάρτα μνήμης που καθορίστηκε για την αντιγραφή ασφαλείας.

Load recipe from memory card Φορτώνει τη συνταγή από μια κάρτα μνήμης που καθορίστηκε για την αντιγραφή 
ασφαλείας.

Delete recipe on memory card Διαγράφει τη συνταγή από μια κάρτα μνήμης που καθορίστηκε για την αντιγραφή 
ασφαλείας.

Load project from memory card Φορτώνει το έργο από μια κάρτα μνήμης που καθορίστηκε για την αντιγραφή ασφαλείας.

Acknowledge alarm Επιβεβαιώνει το συναγερμό στη λίστα συναγερμών.

Display alarm list Εμφανίζει τη Διαχείριση συναγερμών (μπλοκ 990).

Jump to info block linked with alarm Μεταβαίνει στο μπλοκ που έχει συνδεθεί με το συναγερμό. Αναφέρεται στην τρέχουσα 
γραμμή συναγερμού ή στη Διαχείριση συναγερμών. 

List alarm groups Καθορίζει από ποιά ομάδα συναγερμών θα εμφανίζεται ο συναγερμός στη Διαχείριση 
συναγερμών.

Return to the previous block Εμφανίζει το προηγούμενο μπλοκ. Μπορούν να πραγματοποιηθούν επιστροφές έως και 
9 επίπεδα. Κατά την ένδειξη του μπλοκ 0 δεν μπορείτε με αυτήν τη λειτουργία να μεταβείτε 
στο προηγούμενο μπλοκ. Δεν μπορεί να γίνει μετάβαση των μπλοκ με αυτήν τη λειτουργία, 
εάν απαιτείται μία σύνδεση πρόσβασης σε ένα υψηλότερο από το τρέχον επίπεδο.

Display object info Δείχνει τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές για τα αναλογικά αντικείμενα στο μπλοκ κειμένου 
κατά την κατάσταση κανονικής λειτουργίας.

Input Αντιστοιχεί στο πάτημα του πλήκτρου Enter.

Display diagnostics page Εμφανίζει τη σελίδα πληροφοριών του τερματικού. 

Connect TCP/IP Δημιουργεί τη σειριακή σύνδεση TCP/IP.

Disconnect TCP/IP Αποσυνδέει τη σειριακή σύνδεση TCP/IP.

Change recipe directory Γίνεται επεξεργασία του καταλόγου συνταγών στο τερματικό.

Create recipe directory Δημιουργεί κατάλογο συνταγών στο τερματικό.

Delete recipe directory Διαγράφει ένα κατάλογο συνταγών από το τερματικό.
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8.9.2 Μετάβαση στο μπλοκ με τα πλήκτρα λειτουργιών

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη μετάβαση στα μπλοκ με τη βοήθεια των πλήκτρων
λειτουργίας, χωρίς τη χρήση σήματος απεικόνισης. Στον καθορισμό των πλήκτρων
(τοπικά ή καθολικά), επιλέξτε [Jump to block] στη λίστα επιλογής.
Μία αλλαγή του μπλοκ μπορεί να γίνει ταχύτερα με τη χρήση των πλήκτρων λειτουργίας.
Εδώ δεν καταλαμβάνεται κανένα ψηφιακό σήμα του ελεγκτή.

8.10 Τάσεις
8.10.1 Tάση εξέλιξης

Σ' αυτή τη λειτουργία ο ελεγκτής καταγράφει τις αναλογικές τιμές και τις προβάλλει κατά
τη διάρκεια λειτουργίας σε ένα αντικείμενο τάσης. Η απεικόνιση πραγματοποιείται με
καμπύλες. Οι τιμές καταγραφής αποθηκεύονται στη μνήμη έργου του τερματικού.
Εδώ μπορούν να καθοριστούν περισσότερες, ανεξάρτητες μεταξύ τους, καμπύλες
τάσης στο ίδιο ή σε διαφορετικά μπλοκ. Ο αριθμός περιορίζεται από το μέγεθος και τη
χωρητικότητα της μνήμης του έργου.
Στο αντικείμενο τάσης καθορίζεται εκτός των άλλων και η χρονική περιοχή μεταξύ των
καταγραφών των δεδομένων, καθώς και ο αριθμός των τιμών.

Υπολογισμός 
μεγέθους τάσης

Για τον υπολογισμό του μεγέθους δεδομένων τάσης στη μνήμη του έργου
χρησιμοποιείται ο παρακάτω τύπος:

S = TOG + AK (28 + (645 x ((AS / 100) + 1)))

Τα αντικείμενα τάσης μπορούν να δηλωθούν ως τιμές 32 Bit, τόσο signed (με πρόσημο)
όσο και unsigned (χωρίς πρόσημο). Στη μορφή των 32 Bit, οι καμπύλες τάσης
χρειάζονται περισσότερο χώρο μνήμης απ’ ότι στη μορφή 16 Bit.

TOG Μέγεθος αντικειμένου τάσης
(εάν τροποποιηθούν όλες οι παράμετροι του αντικειμένου τάσης, τότε η τιμή ανέρχεται σε TOG = 
320 Bytes.)

AK Αριθμός των καμπύλων που έχουν καθοριστεί στο αντικείμενο τάσης

AS Αριθμός δειγμάτων τα οποία στρογγυλοποιούνται στο αμέσως επόμενο εκατοστό κλάσματος

S Αριθμός των byte

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Και η μνήμη RAM μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των τάσεων σε ένα αντικείμενο.
Αυτός ο περιορισμός εξαρτάται από τα άλλα αντικείμενα και τις λειτουργίες που
εφαρμόζονται στο έργο.
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Απεικόνιση στην 
κατάσταση 
λειτουργίας

Οι καμπύλες τάσης μπορούν να εμφανίσουν στην κατάσταση κανονικής λειτουργίας
δεδομένα εξέλιξης. Επιλέξτε το επιθυμητό αντικείμενο τάσης και πιέστε το πλήκτρο
εισαγωγής (Enter). Στη συνέχεια προβάλλεται ένα πεδίο διαλόγου. Επιλέξτε μία χρονική
περιοχή και ημερομηνία για τα δεδομένα που θέλετε να προβληθούν. Στην κάτω πλευρά
του πεδίου διαλόγου εμφανίζεται το "Ιστορικό". Για να επιστρέψετε στην ένδειξη
πραγματικού χρόνου, πιέστε εκ νέου το πλήκτρο Enter. Τα δεδομένα τάσης
αποθηκεύονται σε αρχεία. Το όνομα καθορίζεται κατά τον προσδιορισμό του
αντικειμένου τάσης.

8.10.2 Καθορισμός αντικειμένων τάσης

Τα αντικείμενα τάσης μπορούν να καθοριστούν σε ένα μπλοκ όπως και όλα τα άλλα
δυναμικά αντικείμενα. Το αντικείμενο μπορούν να συνδεθεί με έως και 6 αναλογικά
σήματα.
Σε αντίθεση με άλλα αντικείμενα, το όνομα του αντικειμένου τάσης πρέπει να δηλωθεί
με 1-8 χαρακτήρες. Ο πρώτος χαρακτήρας θα πρέπει να είναι ένα γράμμα ή ένας
αριθμός. Το όνομα τάσης μπορεί να περιέχει τους χαρακτήρες A-Z, 0-9 και _ . Κατά τα
άλλα ισχύουν οι προϋποθέσεις ονομασίας αρχείων για το MS-DOS.
Για το αντικείμενο τάσης μπορούν να οριστούν οι παρακάτω παράμετροι. Στο [Setup] /
[Terminal options] μπορείτε να καθορίσετε εάν θα αποθηκεύονται μόνον οι αλλαγές
τάσης ή όλες.

11604AEN

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα τάσης, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο «Γραφική απεικόνιση και έλεγχος» (σελίδα 159).
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8.10.3 Μεταφορά δεδομένων τάσης

Εάν έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή το πρόγραμμα [DOP Tools] [DOP File
Transfer], μπορείτε να μεταφέρετε από και προς τον υπολογιστή τα δεδομένα τάσης, τις
συνταγές και τις λίστες συναγερμών για στατιστικούς υπολογισμούς, για την απεικόνιση
ή για την αποθήκευση.
Επίσης προσφέρεται η δυνατότητα μεταφοράς των παρακάτω δεδομένων μεταξύ
υπολογιστή και τερματικού μέσω FTP: 
• Δεδομένα τάσης
• Συνταγές
• Λίστες συναγερμών
• Αρχεία HTML
• Γραφικά Bitmap

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή ένα πρόγραμμα-
πελάτης FTP. Η ομάδα προγραμμάτων DOP Tools περιλαμβάνει την εφαρμογή DOP
FTP Client, η οποία λειτουργεί ως τυπική εφαρμογή προγράμματος-πελάτη FTP.
Τα αρχεία τάσης μπορούν να ανοιχθούν απευθείας π.χ. από το Excel για στατιστικούς
υπολογισμούς.

Αρχεία τάσης Τα ονόματα των αρχείων τάσης δηλώνονται για κάθε τάση όταν καθορίζεται το
αντικείμενο τάσης. Το αρχείο λαμβάνει την επέκταση SKV. 
Η μορφή γραμμής για το αρχείο τάσης είναι: 
DDDD;TTTT;AAAA;BBBB;CCCC;DDDD;EEEE;FFFF:

Η παλαιότερη τιμή εμφανίζεται στην πρώτη γραμμή του αρχείου ενώ η πιο πρόσφατη
τιμή στην τελευταία γραμμή του αρχείου. Η μορφή SKV μπορεί να εισαχθεί απευθείας
στο Microsoft Excel. Ο βοηθός διαγράμματος στο Excel χρησιμοποιείται για τη
δημιουργία στατιστικών διαγραμμάτων. Δεν προσφέρεται η δυνατότητα τροποποίησης
των αρχείων και η αποστολή τους στο τερματικό.

Μορφή Περιγραφή

DDDD Μορφή ημερομηνίας που έχει καθοριστεί στο Setup

TTTT Μορφή ώρας που έχει καθοριστεί στο Setup

AAAA Καμπύλη τάσης 1

BBBB Καμπύλη τάσης 2 (εάν έχει οριστεί)

CCCC Καμπύλη τάσης 3 (εάν έχει οριστεί)

DDDD Καμπύλη τάσης 4 (εάν έχει οριστεί)

EEEE Καμπύλη τάσης 5 (εάν έχει οριστεί)

FFFF Καμπύλη τάσης 6 (εάν έχει οριστεί)
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8.10.4 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων τάσης

Αρχεία με δεδομένα τάσης μπορούν να αντιγραφούν από την κανονική μνήμη του έργου
στο τερματικό σε μια εξωτερική κάρτα μνήμης που χρησιμοποιείται από το τερματικό. Η
εξωτερική κάρτα μνήμης στο τερματικό πρέπει να είναι μορφοποιημένη ως κάρτα
αντιγραφής ασφαλείας (Backup). Η κάρτα μπορεί να συνδεθεί σε ένα οποιοδήποτε
τερματικό. Στη συνέχεια, τα δεδομένα επάνω στην κάρτα μπορούν να μεταφερθούν
μέσω FTP σε έναν Η/Υ και να συνεχιστεί η επεξεργασία τους. Τα αρχεία τάσης από τα
οποία έγινε η αντιγραφή ασφαλείας βρίσκονται στο τερματικό στον κατάλογο
(βιβλιοθήκης) "Backup". Για τη μεταφορά αρχείων τάσης ανάμεσα στο τερματικό και τον
Η/Υ πρέπει να έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή ένα πρόγραμμα-πελάτης FTP (DOP
FTP Client).
Η αντιγραφή ασφαλείας των αρχείων τάσης από τη μνήμη έργου του τερματικού στην
εξωτερική κάρτα μνήμης στο τερματικό, γίνεται με τη βοήθεια της εντολής TBUP και μιας
θέσης μνήμης που καταχωρείται στη γραμμή εντολών του λογισμικού διαμόρφωσης.
Στη Διαχείριση έργου κάντε διπλό κλικ στον κατάλογο [Setup] στο [System signals].

11582AEN

Παράμετροι Περιγραφή

TBUP Trend-Backup. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας 
αρχείων τάσης σε εξωτερικές κάρτες μνήμης.

TESOSn Κατά την ενεργοποίηση του σήματος [Activate] αποθηκεύεται μόνο ένα δείγμα 
τάσης. Σε n=* η ρύθμιση ισχύει για όλα τα αντικείμενα τάσης. Σε n=T η ρύθμιση 
ισχύει μόνο για τα αντικείμενα τάσης που αρχίζουν από T.

TMBx Trend-Multi-Backup. Χρησιμοποιείται μαζί με την εντολή συστήματος TBUP για 
τη δημιουργία περισσοτέρων βιβλιοθηκών αντιγραφής αρχείων σε μια κάρτα 
μνήμης. (x είναι ο αριθμός των βιβλιοθηκών με αρχεία αντιγραφής ασφαλείας 
επάνω στην κάρτα. Κατά την υπέρβαση του αριθμού η εγγραφή γίνεται 
αυτόματα επάνω από την πιο παλιά βιβλιοθήκη. Η προκαθορισμένη τιμή 
είναι 1.)
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Εισάγετε την εντολή TBUP και προσθέστε στη σειρά ένα ψηφιακό σήμα (π.χ. M10).
Το ψηφιακό σήμα μπορεί τώρα να συσχετισθεί με ένα πλήκτρο λειτουργίας ή αφής. Εάν
το ψηφιακό σήμα ενεργοποιηθεί με ένα πάτημα πλήκτρου, αποθηκεύονται όλα τα
αρχεία τάσης από τη μνήμη έργου του τερματικού στην εξωτερική κάρτα μνήμης. Μετά
την ολοκλήρωση της αντιγραφής ασφαλείας, το τερματικό απενεργοποιεί το ψηφιακό
σήμα που δηλώθηκε στη γραμμή εντολών.

8.11 Μακροεντολές
Σε μία μακροεντολή συνοψίζονται περισσότερα συμβάντα του τερματικού σε μία και
μοναδική εντολή. Εάν εκτελείτε συχνά την ίδια εντολή ή τις ίδιες ρυθμίσεις στο τερματικό,
μπορείτε να αυτοματοποιήσετε αυτές τις διαδικασίες δημιουργώντας μία μακροεντολή.
Μία μακροεντολή ενεργοποιείται από τοπικά ή καθολικά πλήκτρα λειτουργιών και
πλήκτρα αφής. Η λειτουργία [Macros] ανοίγει από το [Functions] / [Macros].

8.11.1 Προσθήκη μακροεντολής

Κάνοντας κλικ με το ποντίκι στο πεδίο [Add macro] εμφανίζεται ο διάλογος επιλογής. 

Εδώ μπορείτε να εισάγετε ένα όνομα για τη μακροεντολή. Το όνομα θα πρέπει να είναι
μοναδικό. Κάνοντας κλικ στο [OK] εμφανίζεται στη λίστα η μακροεντολή με το όνομα.
Ο αριθμός των μακροεντολών που μπορούν να καθοριστούν είναι απεριόριστος.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Στην εξωτερική κάρτα μνήμης μπορεί να αποθηκευτεί σε κάθε βιβλιοθήκη μια μόνο
έκδοση μιας τάσης. Κατά τη δημιουργία του αντιγράφου ασφαλείας μιας ήδη
αντιγραμμένης τάσης, αυτή αντικαθίσταται. Η δημιουργία περισσοτέρων βιβλιοθηκών
γίνεται μέσω της εντολής TMBx.

11998AEN
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8.11.2 Εισαγωγή / επισύναψη συμβάντος 

Κάνοντας κλικ με το ποντίκι στο πεδίο [Insert event] ή [Add event] εμφανίζεται ο
ακόλουθος διάλογος επιλογής:

Κάθε μακροεντολή μπορεί να περιέχει έως και 8 διαφορετικά συμβάντα (γραμμές).

11583AEN

Παράμετροι Περιγραφή
Ι/Ο Εδώ καθορίζετε το σήμα το οποίο θα συσχετισθεί με ένα συμβάν της μακροεντολής. 

Στο πεδίο [Event] επιλέγετε το συμβάν που θα συσχετισθεί με το σήμα στη 
μακροεντολή. 
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα παρακάτω συμβάντα:
Set Το ψηφιακό σήμα ενεργοποιείται με το πάτημα του πλήκτρου 

μακροεντολής και παραμένει σ' αυτήν την κατάσταση.
Decrement analog Εδώ το αναλογικό σήμα μειώνεται κατά την τιμή που έχει δηλωθεί 

στο πεδίο [Value] όταν ενεργοποιηθεί η μακροεντολή με το πάτημα 
του πλήκτρου.

Reset Το ψηφιακό σήμα απενεργοποιείται με το πάτημα του πλήκτρου 
μακροεντολής και παραμένει σ' αυτήν την κατάσταση.

Sets analog Εδώ εκχωρείται στο αναλογικό σήμα η τιμή που έχει δηλωθεί στο 
πεδίο [Value] όταν ενεργοποιηθεί η μακροεντολή με το πάτημα του 
πλήκτρου.

Toggle Το ψηφιακό σήμα ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται εναλλάξ με το 
πάτημα του πλήκτρου της μακροεντολής.

Increment analog Εδώ το αναλογικό σήμα αυξάνεται κατά την τιμή που έχει δηλωθεί 
στο πεδίο [Value] όταν ενεργοποιηθεί η μακροεντολή με το πάτημα 
του πλήκτρου.

Jump to block Εισάγετε εδώ τον αριθμό ή το όνομα του μπλοκ προς το οποίο θέλετε να 
πραγματοποιηθεί η μετάβαση σε μπλοκ, όταν πατηθεί το πλήκτρο μακροεντολής. 
Μία μετάβαση σε μπλοκ μπορεί να εμφανιστεί μόνο ως τελευταίο συμβάν σε μία 
μακροεντολή, διότι η μετάβαση σε μπλοκ ολοκληρώνει τη μακροεντολή.

Command Η εντολή που πρέπει να ενεργοποιηθεί. Μπορούν να επιλεχθούν οι παρακάτω εντολές:
IPCONFIG Καλεί και προβάλλει την τρέχουσα διεύθυνση IP του τερματικού.
PING Ελέγχει εάν είναι προσβάσιμος ένας ξενιστής (Host).
ROUTE Χρησιμεύει για την προβολή, την προσθήκη και τη διαγραφή 

αρχείων.
Argument Πεδίο κειμένου με την παράμετρο εντολής, π.χ. 192.168.1.1 για την εντολή PING.
Show input range Ναι / Όχι (μόνο για πλήκτρα αφής).

Καθορίζει εάν θα εμφανίζεται το πεδίο καταχώρησης κατά τη λειτουργία του 
προγράμματος.

Allow multiple 
instances

Ναι / Όχι
Καθορίζει εάν θα επιτρέπεται να λειτουργούν ταυτόχρονα περισσότερα επίπεδα 
διεργασίας του προγράμματος.
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8.11.3 Επεξεργασία

Κάντε κλικ στο [Edit], για να τροποποιήσετε το όνομα της τρέχουσας μακροεντολής ή
την ενέργεια της μακροεντολής για το τρέχον συμβάν. Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό
κλικ κατευθείαν επάνω σε μια μακροεντολή ή στην ενέργεια μιας μακροεντολής για να
την επεξεργαστείτε.

8.11.4 Ενεργοποίηση μακροεντολών

Μία μακροεντολή ενεργοποιείται με τα πλήκτρα λειτουργιών ή αφής. Κάθε πλήκτρο
(καθολικό ή τοπικό) μπορεί να συσχετισθεί με μία μακροεντολή. Η μακροεντολή του
αντίστοιχου πλήκτρου επιλέγεται στα πεδία διαλόγου για τα τοπικά και καθολικά
πλήκτρα λειτουργιών και τα πλήκτρα αφής.

8.12 Παρακολούθηση συστήματος
Η παρακολούθηση συστήματος αποτελεί ένα μπλοκ, με τη βοήθεια του οποίου ο
χειριστής μπορεί να εμφανίζει και να τροποποιεί τις τιμές των σημάτων ελέγχου με το
τερματικό χειρισμού ενεργοποιημένο. Οι τιμές προβάλλονται σε δεκαδική και
δεκαεξαδική μορφή, καθώς και ως τιμές ASCII. Η παρακολούθηση συστήματος είναι
πάντα διαθέσιμη στο τερματικό χειρισμού. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την
παρακολούθηση συστήματος με το τερματικό χειρισμού ενεργοποιημένο, δημιουργήστε
μια μετάβαση μπλοκ από ένα άλλο μπλοκ στο μπλοκ παρακολούθησης συστήματος.
Για παράδειγμα, για να προσθέσετε σήματα ελέγχου, θα πρέπει να καλέσετε το πεδίο
επεξεργασίας. Το πεδίο εμφανίζεται μόλις πατήσετε το πλήκτρο Enter ή μόλις κάνετε
κλικ στο πλήκτρο  [NEW] με ενεργή την παρακολούθηση συστήματος.
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8.13 Καταγραφή δεδομένων
Τα δεδομένα μπορούν να καταγραφούν και να αποθηκευτούν σε ένα αρχείο όπως
συμβαίνει και με τα δεδομένα τάσης (ωστόσο χωρίς αυτά να εμφανίζονται στο
τερματικό). Η καταγραφή δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαφορετικά
χρονικά διαστήματα ή σε περίπτωση αλλαγών των τιμών. Κάθε καταγραφή δεδομένων
υποστηρίζει 16 σήματα και μπορεί να καταγράψει τιμές 16 και 32 Bit, καθώς και
πραγματικές τιμές (τιμές κινητής υποδιαστολής). Η καταγραφή προϋποθέτει την
απόδοση συστήματος και έναν επαρκή χώρο μνήμης. 
Στη Διαχείριση έργου, κάντε διπλό κλικ στο [Data-Logging]. Στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ
στο [Data-Logging] και επιλέξτε [Add]. Κάνοντας διπλό κλικ στο [Data-Logger] καλείτε
το παρακάτω πεδίο διαλόγου.

11999AEN

Παράμετρος Περιγραφή

Name Εισάγετε μια ονομασία (=όνομα αρχείου) για την καταγραφή δεδομένων. Αυτή η 
ονομασία, η οποία μπορεί να εκχωρηθεί μόνο μια φορά για κάθε καταγραφή, 
επιτρέπεται να έχει μήκος το πολύ 8 χαρακτήρες. Επιτρέπονται μόνο οι 
χαρακτήρες A - Z, 0 - 9 και _ (κάτω παύλα).

Sample interval Εισάγετε το χρονικό διάστημα για την καταγραφή δεδομένων. Η ελάχιστη τιμή 
είναι 1 s.

Sample counter Εισάγετε τον αριθμό των τιμών που πρόκειται να αποθηκευτούν. Η μέγιστη τιμή 
είναι 65534. Όταν η μέγιστη τιμή επιτευχθεί, τότε η παλαιότερη καταχώρηση 
αντικαθίσταται με κάθε νέο δείγμα.
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9 Λειτουργίες δικτύου και επικοινωνία
9.1 Επικοινωνία
9.1.1 Επικοινωνία με 2 ελεγκτές (διπλά προγράμματα οδήγησης)

Στο τερματικό μπορούν να ενεργοποιηθούν 2 διαφορετικά προγράμματα οδήγησης.
Μ' αυτόν τον τρόπο το τερματικό μπορεί να επικοινωνήσει ταυτόχρονα με 2
διαφορετικούς ελεγκτές. 
Οι ελεγκτές μπορούν να συνδεθούν με τη σειριακή θύρα του τερματικού ή μέσω της
υποδοχής ETHERNET. 
Η διευθυνσιοδότηση σημάτων στους ελεγκτές πραγματοποιείται με τη συνηθισμένη
διαδικασία που εφαρμόζεται για τον αντίστοιχο ελεγκτή (βλέπε τεκμηρίωση
προγράμματος οδήγησης).
• Επιλέξτε το [Properties] από το μενού [Project] στο HMI-Builder.
• Επιλέξτε τον ελεγκτή κάνοντας κλικ στο [Change] για τον ελεγκτή 1 ή τον ελεγκτή 2.

Εάν το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης δεν υποστηρίζει τη χρήση διπλών
προγραμμάτων οδήγησης για τον ελεγκτή 1, δεν μπορείτε να επιλέξετε κανένα
πρόγραμμα οδήγησης για τον ελεγκτή 2. 

• Κάντε κλικ στο [ΟΚ].
• Εμφανίστε το [Setup] / [Peripherals]. 
• Σύρετε το [Controller 1] και [Controller 2] στις θύρες σύνδεσης με τις οποίες έχει

συνδεθεί ο εκάστοτε ελεγκτής. Διαθέσιμες είναι οι διεπαφές RS-232C, RS-422/
RS-485 και ETHERNET.

Περισσότερες πληροφορίες για τη σύνδεση του ελεγκτή και του τερματικού θα βρείτε
στην αντίστοιχη τεκμηρίωση του προγράμματος οδήγησης.

Διευθυνσιοδότηση Η διευθυνσιοδότηση σημάτων στους ελεγκτές πραγματοποιείται με τη συνηθισμένη
διαδικασία που εφαρμόζεται για τον αντίστοιχο ελεγκτή (βλέπε τεκμηρίωση
προγράμματος οδήγησης). Η συσχέτιση ενός αντικειμένου που πρόκειται να
δημιουργηθεί με έναν από τους ελεγκτές, καθορίζεται κάνοντας κλικ στη γραμμή
εργαλείων του HMI-Builder στο πλήκτρο του ελεγκτή που θέλετε ([1] ή [2]). 
Ο ελεγκτής 1 αποτελεί κατά τη δημιουργία ή το άνοιγμα ενός έργου την προεπιλεγμένη
ρύθμιση.
Κάνοντας κλικ στο κουμπί [1] συσχετίζετε το σήμα ενός αντικειμένου που πρόκειται να
δημιουργηθεί με τον ελεγκτή 1. Κάνοντας κλικ στο κουμπί [2] συσχετίζετε το σήμα ενός
αντικειμένου που πρόκειται να δημιουργηθεί με τον ελεγκτή 2.
Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί [I/O] του αντικειμένου που πρόκειται να
δημιουργηθεί και μέσω του I/O-Browser να επιλέξετε τον ελεγκτή με τον οποίο θα
συσχετιστεί το αντικείμενο.
Για να εκχωρήσετε μία διεύθυνση σε ένα σήμα του ελεγκτή 2, αφού έχει προρρυθμιστεί
ο ελεγκτής 1, θα πρέπει το σήμα να διαθέτει το πρόθεμα "@2" (αντίστροφα ισχύει το
πρόθεμα "@1" για τον ελεγκτή 1, εάν έχει προρρυθμιστεί ο ελεγκτής 2).

Παράδειγμα
Ο ελεγκτής 1 είναι προρρυθμισμένος. Ο καταχωρητής D0 στον ελεγκτή 2 πρέπει να
συσχετιστεί με ένα σύρτη. Για το σκοπό αυτό, στο πεδίο διαλόγου του σύρτη,
καταχωρήστε «D0@2» στην περιοχή Αναλογικό σήμα.
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Παραπομπή Ι/Ο Η λειτουργία [I/O cross reference] για τη συνοπτική προβολή των I/O μπορεί να
χρησιμοποιηθεί τόσο για τον ελεγκτή 1, όσο και για τον ελεγκτή 2. Η παραπομπή δείχνει
τον προεπιλεγμένο ελεγκτή.

Λίστα ονομάτων Η λίστα ονομάτων με όλες τις αντίστοιχες λειτουργίες υποστηρίζεται για τον ελεγκτή 1
και τον ελεγκτή 2.

9.1.2 Ανταλλαγή δεδομένων ελεγκτή

Κατά τη σύνδεση 2 ελεγκτών σε ένα τερματικό (διπλά προγράμματα οδήγησης στο
τερματικό), μπορεί να γίνει ανταλλαγή δεδομένων (αναλογικά και ψηφιακά σήματα)
μεταξύ των ελεγκτών. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε 2 ελεγκτές σε ένα δίκτυο BDTP
μέσω χωριστών τερματικών.
Ο τύπος σήματος δεν πρέπει να είναι ίδιος και στους δύο ελεγκτές. Η ανταλλαγή
δεδομένων πραγματοποιείται μέσω ενός εικονικού διαύλου δεδομένων μεταξύ του
ελεγκτή 1 και του ελεγκτή 2. Μπορούν να καθοριστούν 8 διαφορετικοί δίαυλοι
δεδομένων. Η ανταλλαγή δεδομένων μπορεί να ελεγχθεί σε συγκεκριμένα χρονικά
διαστήματα ή βάσει συμβάντων. Οι προϋποθέσεις για την ανταλλαγή δεδομένων,
καθώς και τα χρονικά διαστήματα σήματος για κάθε δίαυλο δεδομένων καθορίζονται στο
[Functions] / [Data exchange].

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Εάν διακοπεί η επικοινωνία με έναν ελεγκτή, το τερματικό συνεχίζει την επικοινωνία με
τον άλλο ελεγκτή. Το τερματικό προσπαθεί κάθε 10 δευτερόλεπτα να αποκαταστήσει
τη σύνδεση με τον ελεγκτή που έχει διακοπεί. Αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την
επικοινωνία με το συνδεδεμένο σύστημα. Το χρονικό διάστημα μπορεί να αλλαχθεί στις
ιδιότητες του προγράμματος οδήγησης στην παράμετρο κατάστασης offline.

Παράμετροι Περιγραφή

Area Start Ι/Ο 1 Διεύθυνση εκκίνησης για το δίαυλο δεδομένων του ελεγκτή  1. 
(Το πεδίο που ακολουθεί χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των 
πιθανών καταχωρητών ευρετηρίου και των μορφών σημάτων.)

Start Ι/Ο 2 Διεύθυνση εκκίνησης για το δίαυλο δεδομένων του ελεγκτή  2. 
(Το πεδίο που ακολουθεί χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των 
πιθανών καταχωρητών ευρετηρίου και των μορφών σημάτων.)

Mode Δηλώστε εδώ εάν τα σήματα για το δίαυλο δεδομένων είναι αναλογικά ή ψηφιακά.

Size Εισάγετε εδώ τον αριθμό των σημάτων που θα μεταφέρονται από το δίαυλο δεδομένων 
(διεύθυνση εκκίνησης + επόμενες). Ο μέγιστος αριθμός σημάτων για ένα δίαυλο 
δεδομένων ανέρχεται σε 255.

Flow 1 Æ 2 Trigger signal Ψηφιακό σήμα διέγερσης, το οποίο ελέγχει την ανταλλαγή 
δεδομένων για το δίαυλο δεδομένων από τον ελεγκτή 1 προς τον 
ελεγκτή 2.
Η κατάσταση του σήματος έχει την εξής σημασία:

0 Ανενεργό

1 Μεταφορά
Το τερματικό απενεργοποιεί το σήμα μετά την 
πραγματοποίηση της μεταφοράς.

Interval Δηλώνει σε δευτερόλεπτα το χρόνο μεταξύ των κυκλικών 
μεταφορών στο δίαυλο δεδομένων.
Εάν δεν χρησιμοποιηθεί η κυκλική μεταφορά, τότε η παράμετρος 
χρονικού διαστήματος θα πρέπει να είναι μηδενική.
Εάν η τιμή είναι διαφορετική από το μηδέν (1), τότε η παράμετρος 
έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από το σήμα διέγερσης. Ένα 
ενδεχόμενο σήμα διέγερσης δεν μπορεί σ' αυτήν την περίπτωση 
να ενεργοποιήσει μεταφορές.
Ο μέγιστος αριθμός δευτερολέπτων ανέρχεται σε 65535.
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Κάντε κλικ στο [Add], όταν καθορίσετε τις ρυθμίσεις για ένα δίαυλο δεδομένων.

9.1.3 Λειτουργία διαφάνειας

Στη λειτουργία διαφάνειας μια θύρα επικοινωνίας (θύρα προγραμματισμού/εκτυπωτή)
του τερματικού, η οποία δεν έχει συνδεθεί με τον ελεγκτή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
τη σύνδεση άλλων παράλληλων μονάδων στον ελεγκτή. Αυτές οι μονάδες μπορεί να
είναι τερματικά, ένας υπολογιστής με εργαλεία προγραμματισμού για τον ελεγκτή ή ένα
υπερκείμενο σύστημα χειρισμού.
Πληροφορίες για τη δυνατότητα χρήσης της λειτουργίας διαφάνειας μαζί με το
συνδεδεμένο ελεγκτή, θα βρείτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο του προγράμματος οδήγησης. 

Σύνδεση 
υπολογιστών ή 
άλλων 
υπολογιστικών 
συστημάτων

Οι υπολογιστές με ένα εργαλείο προγραμματισμού ή ένα άλλο υπολογιστικό σύστημα
συνδέονται απευθείας στη θύρα επικοινωνίας (σ' αυτήν την περίπτωση η θύρα
προγραμματισμού/εκτυπωτή) του τερματικού.
Το πρόγραμμα οδήγησης MOVILINK® / SMLP υποστηρίζει μια ειδική λειτουργία
διαφάνειας, μοναδική για το πρόγραμμα οδήγησης SEW.
Εάν το πρόγραμμα οδήγησης διαμορφωθεί για σειριακή επικοινωνία και η θύρα της
λειτουργίας διαφάνειας διαμορφωθεί για τη θύρα ETHERNET με TCP και αριθμό θύρας
300, τότε ενεργοποιείται μια ειδική συμπεριφορά δρομολόγησης. Αυτό επιτρέπει στο
MOVITOOLS® MotionStudio, μέσω μίας ερώτησης επιβεβαίωσης ETHERNET, τόσο
την αναγνώριση του DOP11B όσο και την αναγνώριση των συσκευών SEW που έχουν
συνδεθεί μέσω της σειριακής θύρας του DOP11B.
Αυτές οι συσκευές μπορούν να ενεργοποιηθούν στο MOVITOOLS® MotionStudio μέσω
ETHERNET και μέσω του DOP11B ως πύλη ETHERNET.
Η λειτουργία διαφάνειας δεν λειτουργεί σε άλλη διαμόρφωση.

Flow 2 Æ 1 Trigger signal Ψηφιακό σήμα διέγερσης, το οποίο ελέγχει την ανταλλαγή 
δεδομένων για το δίαυλο δεδομένων από τον ελεγκτή 2 προς τον 
ελεγκτή 1.
Η κατάσταση του σήματος έχει την εξής σημασία:

0 Ανενεργό

1 Μεταφορά
Το τερματικό απενεργοποιεί το σήμα μετά την 
πραγματοποίηση της μεταφοράς.

Interval Δηλώνει σε δευτερόλεπτα το χρόνο μεταξύ των κυκλικών 
μεταφορών στο δίαυλο δεδομένων.
Εάν δεν χρησιμοποιηθεί η κυκλική μεταφορά, τότε η παράμετρος 
χρονικού διαστήματος θα πρέπει να είναι μηδενική.
Εάν η τιμή είναι διαφορετική από το μηδέν (1), τότε η παράμετρος 
έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από το σήμα διέγερσης. Ένα 
ενδεχόμενο σήμα διέγερσης δεν μπορεί σ' αυτήν την περίπτωση 
να ενεργοποιήσει μεταφορές.
Ο μέγιστος αριθμός δευτερολέπτων ανέρχεται σε 65535.

Παράμετροι Περιγραφή

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η λειτουργία [Data exchange] διαθέτει την ίδια προτεραιότητα όπως και όλες οι άλλες
λειτουργίες του τερματικού. Παράδειγμα: Εάν το τερματικό λειτουργεί υπό πλήρες
φορτίο (λόγω της εκτέλεσης άλλων λειτουργιών) και ζητηθεί μία ανταλλαγή δεδομένων,
τότε αυξάνεται η διάρκεια μεταφοράς για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των
ελεγκτών.
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Ρυθμίσεις στο 
τερματικό και τον 
υπολογιστή

Για να είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας διαφάνειας, θα πρέπει να
πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ρυθμίσεις στον υπολογιστή και το τερματικό.
Στο έργο τερματικού του HMI-Builder οι ρυθμίσεις επικοινωνίας πραγματοποιούνται στο
[Setup] / [Peripherals]. 
• Σύρετε τη μονάδα [Transparent mode] στη θύρα επικοινωνίας που επιθυμείτε

(δηλαδή τη θύρα με την οποία ο συνδέεται ο υπολογιστής με το τερματικό). 
• Κάντε δεξί κλικ στη μονάδα για να διαμορφώσετε τη λειτουργία διαφάνειας (εάν αυτή

υποστηρίζεται από το πρόγραμμα οδήγησης, βλέπε τεκμηρίωση προγράμματος
οδήγησης). 

Οι ρυθμίσεις για τη θύρα, με την οποία συνδέεται ο υπολογιστής, θα πρέπει να
συμφωνούν με τις ρυθμίσεις του προγράμματος του υπολογιστή (λογισμικό
προγραμματισμού για τον ελεγκτή).

Σύνδεση 2 
τερματικών στη 
λειτουργία 
διαφάνειας

Στη λειτουργία διαφάνειας μπορούν να συνδεθούν περισσότερα τερματικά με τον ίδιο
ελεγκτή. Παρακάτω περιγράφεται η σύνδεση 2 τερματικών. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν
να συνδεθούν μεταξύ τους περισσότερα τερματικά.

Συνδέσεις 
καλωδίων

Στη σύνδεση 2 τερματικών με έναν ελεγκτή το πρώτο από αυτά συνδέεται σύμφωνα με
την περιγραφή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης. Και τα δύο τερματικά συνδέονται μεταξύ
τους με ένα καλώδιο. Το καλώδιο θα πρέπει να συνδέει τις ελεύθερες θύρες του πρώτου
τερματικού με την αντίστοιχη θύρα του δεύτερου τερματικού. Εάν η απόσταση
επικοινωνίας μέσω θύρας RS-232 είναι μεγαλύτερη από 15 m, απαιτείται η χρήση ενός
ενισχυτή σήματος.

Εγκατάσταση 
πρώτου 
τερματικού

Στο HMI-Builder οι ρυθμίσεις επικοινωνίας πραγματοποιούνται στο [Setup] /
[Peripherals]. Οι ρυθμίσεις για τη θύρα που συνδέεται με τον ελεγκτή
πραγματοποιούνται με το συνηθισμένο τρόπο. Οι ρυθμίσεις για τη θύρα που συνδέεται
με το δεύτερο τερματικό μπορούν να επιλεχθούν ελεύθερα.

Παράμετροι Περιγραφή

IP properties Χρησιμοποιείται μόνον για την επικοινωνία στη λειτουργία διαφάνειας / 
προσπέλασης μέσω του ETHERNET. Η μονάδα λειτουργίας διαφάνειας θα πρέπει 
να είναι συνδεδεμένη με μία υποδοχή TCP/IP.
Ο αριθμός θύρας 6004 κανονικά δεν πρέπει να τροποποιηθεί. Εδώ επιλέγετε το 
πρωτόκολλο που επιθυμείτε: UDP ή TCP.

Controller systems Χρησιμοποιείται μόνο για την επικοινωνία στη λειτουργία διαφάνειας / 
προσπέλασης μέσω του ETHERNET. Η μονάδα λειτουργίας διαφάνειας θα πρέπει 
να είναι συνδεδεμένη με μία υποδοχή TCP/IP. Καθορίσετε εάν η λειτουργία 
διαφάνειας / προσπέλασης θα συνδεθεί με τον ελεγκτή 1 ή 2.

Mode Επιλέξτε ως τύπο επικοινωνίας τη λειτουργία διαφάνειας ή τη λειτουργία 
προσπέλασης. Χρονικό όριο – Εισάγετε σε δευτερόλεπτα το χρονικό διάστημα 
μετά το οποίο το τερματικό θα επιστρέφει από τη λειτουργία προσπέλασης στην 
κανονική λειτουργία εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία επικοινωνία προσπέλασης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Τα προγράμματα οδήγησης της SEW για την επικοινωνία δεν υποστηρίζουν τη
λειτουργία διαφάνειας.
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Εγκατάσταση 
δεύτερου 
τερματικού

Στο HMI-Builder οι ρυθμίσεις επικοινωνίας πραγματοποιούνται στο [Setup] /
[Peripherals]. Ο ελεγκτής πρέπει να συνδεθεί στη θύρα η οποία προβλέπεται για τη
σύνδεση του δεύτερου με το πρώτο τερματικό. Οι ρυθμίσεις σ' αυτήν τη θύρα είναι
αντίστοιχες με τις ρυθμίσεις στη θύρα του πρώτου τερματικού, στην οποία θα συνδεθεί
το δεύτερο τερματικό. 

Ρυθμός Baud Ο ρυθμός Baud κυμαίνεται μεταξύ 600 και 115200 Baud. Για να επιτευχθεί η καλύτερη
δυνατή απόδοση, προτείνεται η χρήση του μέγιστου δυνατού ρυθμού Baud μεταξύ των
δύο τερματικών. Όσο περισσότερα είναι τα τερματικά που θα συνδεθούν, τόσο
χαμηλότερη είναι η ταχύτητα επικοινωνίας (βλέπε πίνακα που ακολουθεί).

Χρόνος πρόσβασης του ελεγκτή

Σύνδεση 3 
τερματικών στη 
λειτουργία 
διαφάνειας

Με ένα καλώδιο μπορεί να συνδεθεί ένα τρίτο τερματικό στο τερματικό 2 σε δίκτυο. Η
εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί όπως και στο δεύτερο τερματικό.

9.1.4 Κατάσταση προσπέλασης

Η λειτουργία [pass through mode] επιτρέπει τη ρύθμιση του τερματικού με τέτοιον
τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ του λογισμικού προγραμματισμού
του υπολογιστή (εδώ MOVITOOLS®) για το συνδεδεμένο ελεγκτή και του ελεγκτή
(MOVIDRIVE® ή MOVITRAC® 07) μέσω του τερματικού. 
Η λειτουργία είναι ανάλογη με τη λειτουργία διαφάνειας και υποστηρίζει μόνο έναν
ελεγκτή. Επομένως οι λειτουργίες διαφάνειας και προσπέλασης μπορούν να
εκτελεστούν σε μία μόνο θύρα επικοινωνίας του τερματικού. 
Εάν η λειτουργία προσπέλασης έχει ενεργοποιηθεί και ο υπολογιστής επικοινωνεί με
τον ελεγκτή μέσω του τερματικού, τότε η επικοινωνία μεταξύ του τερματικού και του
συνδεδεμένου ελεγκτή διακόπτεται. Αυτή είναι και η ουσιαστική διαφορά μεταξύ της
λειτουργίας διαφάνειας και της λειτουργίας προσπέλασης. Ένα τερματικό, στο οποίο
πραγματοποιείται μία επικοινωνία σε λειτουργία προσπέλασης, κλειδώνεται και
εμφανίζει μία κενή οθόνη με μία παραπομπή για τη λειτουργία προσπέλασης.
Η λειτουργία προσπέλασης για ένα συνδεδεμένο ελεγκτή ενεργοποιείται και
απενεργοποιείται από το πρόγραμμα [DOP Tools] / [DOP Modem Connect]. Αυτό
βρίσκεται ως εικονίδιο στην ομάδα προγραμμάτων [DOP Tools]. 

Τερματικά Τερματικό 1 Τερματικό 2 Τερματικό 3 Τερματικό 4

1 100 % – – –

2 50 % 50 % – –

3 50 % 25 % 25 % –

4 50 % 25 % 12,5 % 12,5 %

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Το πρόγραμμα οδήγησης MOVILINK® για τις συσκευές MOVIDRIVE® και
MOVITRAC® 07 υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία προσπέλασης, όχι όμως και τη
λειτουργία διαφάνειας.
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Ιδιότητες του 
τερματικού και 
του Η/Υ

Για να είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας προσπέλασης, θα πρέπει να
πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ρυθμίσεις στον υπολογιστή και το τερματικό:
Στο έργο τερματικού του HMI-Builder, οι ρυθμίσεις επικοινωνίας πραγματοποιούνται
στο [Setup] / [Peripherals]. Σύρετε τη μονάδα [Transparent mode] στη θύρα
επικοινωνίας που επιθυμείτε (δηλαδή τη θύρα στην οποία συνδέεται ο υπολογιστής με
το τερματικό). 
Κάντε δεξί κλικ στη μονάδα για να διαμορφώσετε τη λειτουργία προσπέλασης.
Οι ρυθμίσεις για τη θύρα με την οποία συνδέεται ο υπολογιστής, θα πρέπει να
συμφωνούν με τις ρυθμίσεις του προγράμματος του υπολογιστή (λογισμικό
προγραμματισμού για τον ελεγκτή).

Η λειτουργία προσπέλασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στη σειριακή επικοινωνία,
όσο και στη διασύνδεση μέσω ETHERNET.

Παράμετροι Περιγραφή

IP properties Χρησιμοποιείται μόνον για την επικοινωνία στη λειτουργία διαφάνειας / 
προσπέλασης μέσω του ETHERNET. Η μονάδα λειτουργίας διαφάνειας θα πρέπει 
να είναι συνδεδεμένη με μία υποδοχή TCP/IP.
Ο αριθμός θύρας 6004 κανονικά δεν πρέπει να τροποποιηθεί. Εδώ επιλέγετε το 
πρωτόκολλο που επιθυμείτε: UDP ή TCP.

Controller systems Χρησιμοποιείται μόνο για την επικοινωνία στη λειτουργία διαφάνειας / 
προσπέλασης μέσω του ETHERNET. Η μονάδα λειτουργίας διαφάνειας θα πρέπει 
να είναι συνδεδεμένη με μία υποδοχή TCP/IP.
Καθορίσετε εάν η λειτουργία διαφάνειας / προσπέλασης θα συνδεθεί με τον ελεγκτή 
1 ή 2.

Mode Επιλέξτε ως τύπο επικοινωνίας τη λειτουργία διαφάνειας ή τη λειτουργία 
προσπέλασης.
Χρονικό όριο – Εισάγετε σε δευτερόλεπτα το χρονικό διάστημα μετά το οποίο το 
τερματικό θα επιστρέφει από τη λειτουργία προσπέλασης στην κανονική λειτουργία 
εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία επικοινωνία προσπέλασης.



9 Λειτουργίες δικτύου και επικοινωνία
Επικοινωνία

256  Εγχειρίδιο συστήματος  –  Τερματικά χειρισμού DOP11B

9.1.5 Χρήση τερματικού ως διεπαφή επικοινωνίας (λειτουργία άνευ πρωτοκόλλου)

Η λειτουργία άνευ πρωτοκόλλου χρησιμοποιείται για τη σύνδεση διαφορετικών
ελεγκτών ή για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών (π.χ. σαρωτές γραμμωτού κώδικα ή
συστήματα ζύγισης) στον ελεγκτή. Ο ελεγκτής παρακολουθεί τη μεταφορά δεδομένων
προς τη θύρα επικοινωνίας. Τα δεδομένα που καταφθάνουν στη θύρα επικοινωνίας
αποθηκεύονται σε καταχωρητές. Η επικοινωνία πραγματοποιείται με τη μεταφορά της
περιοχής καταχωρητή δεδομένων, η οποία αντιστοιχεί στο μπλοκ ελέγχου που
ακολουθεί.
Κάντε κλικ στο [Setup] / [Peripherals] και με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού κάντε κλικ
στο [No protocol mode] και επιλέξτε το [Properties].

Καταχωρητής Περιγραφή

Control register 0 Καταχωρητής έναρξης για την προσωρινή μνήμη δεδομένων αποστολής
• Ο πρώτος καταχωρητής στην περιοχή της προσωρινής μνήμης διαθέτει το 

συνολικό αριθμό των Bytes που πρόκειται να μεταφερθούν. 
• Στον καταχωρητή που ακολουθεί περιέχονται τα δεδομένα μεταφοράς. 
• Το μέγιστο μέγεθος προσωρινής μνήμης ανέρχεται σε 127 καταχωρητές = 

254 Bytes.

Control register 1 Καταχωρητής εντολών για τη μεταφορά
• Ορίζεται σε 1 από τον ελεγκτή, όταν επιθυμείται η μεταφορά. 
• Ορίζεται σε 0 από το τερματικό, όταν η μεταφορά ολοκληρωθεί.

Control register 2 Καταχωρητής έναρξης για την προσωρινή μνήμη δεδομένων λήψης
• Ο πρώτος καταχωρητής στην περιοχή της προσωρινής μνήμης περιλαμβάνει 

όλα τα Byte που έχουν ληφθεί. 
• Οι καταχωρητές που ακολουθούν περιλαμβάνουν τα δεδομένα που έχουν 

ληφθεί. 
• Το μέγιστο μέγεθος προσωρινής μνήμης ανέρχεται σε 127 καταχωρητές = 

254 Byte.

Control register 3 Καταχωρητής εντολών για τη λήψη
• Ορίζεται σε 0 από τον ελεγκτή, όταν υπάρχει ετοιμότητα λήψης.
• Ορίζεται σε 1 από το τερματικό, όταν το μήνυμα είναι διαθέσιμο.
• Ορίζεται σε -1 (FFFF) εάν το μήνυμα είναι λανθασμένο (π.χ. πολύ σύντομο).
• Ορίζεται σε 2 από τον ελεγκτή, εάν θέλετε να διαγραφεί η προσωρινή μνήμη 

της θύρας.
• Ορίζεται σε 3 από τον ελεγκτή, εάν ολοκληρώθηκε η διαγραφή της 

προσωρινής μνήμης της θύρας.
Η προσωρινή μνήμη θύρας διαγράφεται αυτόματα κατά την εκκίνηση και κατά τη 
μετάβαση μεταξύ των λειτουργιών διαφάνειας και άνευ πρωτοκόλλου. 
Ο καταχωρητής λαμβάνει την τιμή 3.

Control register 4 Κωδικός τέλους (1 ή 2 Byte) στο μήνυμα που λήφθηκε.

Control register 5 Μήκος του ληφθέντος μηνύματος. Στην τιμή 0 χρησιμοποιείται ο κωδικός τέλους.
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Σήμα μη ύπαρξης 
πρωτοκόλλου

Ψηφιακό σήμα για την εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας άνευ πρωτοκόλλου και της
λειτουργίας διαφάνειας, π.χ. για την κλήση ενός Η/Υ και την αποστολή ενός μηνύματος.
Στο [Setup] / [Peripherals], σύρετε τη μονάδα στη θύρα επικοινωνίας που επιθυμείτε.
Κάντε δεξί κλικ στο [No protocol mode] και επιλέξτε [Properties] για να ορίσετε τον
πρώτο καταχωρητή ελέγχου για την περιοχή μεταφοράς. Αυτός ο καταχωρητής, καθώς
και οι επόμενοι 5 καταχωρητές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καταχωρητές
ελέγχου. 
Ο μετατροπέας/PLC μπορεί στην κατάσταση λειτουργίας να αλλάζει μεταξύ των
λειτουργιών άνευ πρωτοκόλλου και διαφάνειας. Για να γίνει αυτό, εισάγετε στο πεδίο
διαλόγου στην παράμετρο Non protocol signal (σήμα άνευ πρωτοκόλλου) ένα ψηφιακό
σήμα για την εναλλαγή.

54250AEL

Μπλοκ ελέγχου

Καταχ. ελ. 0

Καταχ. ελ. 1

Καταχ. ελ. 3

Καταχ. ελ. 2

Καταχωρητής t0

Καταχωρητής r0

Καταχωρητής t0

Καταχωρητής t1

Καταχωρητής t2

Καταχωρητής r0

Καταχωρητής r1

Καταχωρητής r2

Μεταφορά προσωρινής 

μνήμης δεδομένων
Προσωρινή μνήμη 

λήψης δεδομένων

Αριθμός των bytes Αριθμός των bytes

Δεδομένα Δεδομένα

–

–

–

–

–

–
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Παράδειγμα χρήσης της λειτουργίας άνευ πρωτοκόλλου

Το παράδειγμα που ακολουθεί περιγράφει τη χρήση της λειτουργίας άνευ πρωτοκόλλου
βάσει μίας εντολής ανάγνωσης MOVILINK®.
Στο DOP11B-30 συνδέονται από ένα MOVIDRIVE® στα RS-232 και RS-485.
Το MOVIDRIVE® στη διεπαφή RS-485 ελέγχεται ως συνήθως από το πρόγραμμα
οδήγησης MOVILINK®.
Το MOVIDRIVE® στη διεπαφή RS-232 πρέπει να προσομοιώσει π.χ. έναν σαρωτή
γραμμωτού κώδικα. Έχει τη διεύθυνση RS-232 2. Το τερματικό λειτουργεί εδώ ως κύρια
συσκευή για το MOVIDRIVE®.

Πραγματοποιήστε τις εξής ρυθμίσεις:
1. Στο [Setup] / [Peripherals], σύρετε τη μονάδα [No protocol mode] στη θύρα

επικοινωνίας που επιθυμείτε.
Παράδειγμα:

60110AEN

11584AEN

MOVILINK® driver

RS-232

No-protocol mode

RS-485

MOVIDRIVE® 1 MOVIDRIVE® 2

DOP11B-30
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2. Κάντε δεξί κλικ στο [No protocol mode] / [Properties], για να ορίσετε τον πρώτο
καταχωρητή ελέγχου.
Παράδειγμα

– Καταχωρητής ελέγχου άνευ πρωτοκόλλου : H50(Ελεγκτής 1)
– Άνευ πρωτοκόλλου με σήμα : H56.0(Ελεγκτής 1)

Τώρα πρέπει να διαβαστεί ο δείκτης 8489 από τη διεύθυνση RS-485 2. Το αντίστοιχο
τηλεγράφημα θα έχει την εξής δεκαεξαδική μορφή:
02 02 86 31 00 21 29 00 00 00 00 BF

Το μπλοκ ελέγχου ορίζεται ως H50 έως H55 (βλέπε παραπάνω).
Με το Bit H56.0 γίνεται η αλλαγή σε λειτουργία άνευ πρωτοκόλλου (βλέπε παραπάνω).
Η προσωρινή μνήμη δεδομένων αποστολής πρέπει να είναι H60 έως H66.
Η προσωρινή μνήμη δεδομένων λήψης πρέπει να είναι H80 έως H86.

Για το σκοπό αυτό απαιτούνται οι παρακάτω ρυθμίσεις σε HEX:

Μπλοκ ελέγχου

Προσωρινή μνήμη 
δεδομένων 
αποστολής

Τώρα θα οριστεί H56.0 = 1, για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία άνευ πρωτοκόλλου.
Με το H51 = 00 01 αποστέλλεται το τηλεγράφημα που ορίστηκε στο H60.
Το H53 ορίζεται από το τερματικό σε 3. Με την επαναφορά στο 0 το σταλμένο
τηλεγράφημα εγγράφεται πρώτα από το H80 για τον πιθανό έλεγχο ισοτιμίας. Το H53
ορίζεται μετά αυτόματα από το τερματικό σε 1.
Με τον εκ νέου ορισμό του H53 = 00 00 αποθηκεύεται στη συνέχεια η ληφθείσα
απάντηση του H80. Για την επιβεβαίωση το H53 ορίζεται πάλι στο 1.

Μεταβλητή Δεκαεξ. Δεκαδ. Περιγραφή

H50: 00 3C,
60 Προσωρινή μνήμη αποστολής από H60

H51: 00 00,

H52: 00 50,

80 Προσωρινή μνήμη λήψης από H80H53: 00 00,

H54: 00 00,

H55: 00 0C 12 Μήκος τηλεγραφήματος 12 Byte

Μεταβλητή Δεκαεξ. Δεκαδ. Περιγραφή

H60: 00 0C, 12 Αποστολή 12 Byte

H61: 02 02,

Απόκριση MOVILINK®:
02 02 86 31 00 21 29 00 00 00 00 BF

(Βλέπε εγχειρίδιο «Σειριακή επικοινωνία MOVIDRIVE®»)

H62: 86 31,

H63: 00 21,

H64: 29 00,

H65: 00 00

H66: 00 BF
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Η απάντηση θα πρέπει να έχει την παρακάτω ή μια παραπλήσια μορφή:

Ολόκληρη η διαδικασία ήταν η μια μόνο ανάγνωση του δείκτη 8489. Μπορεί να
επαναληφθεί ορίζοντας πάλι το H51 = 00 01.

Σύνδεση του 
μόντεμ

Το μόντεμ χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σύνδεσης με έναν υπολογιστή.
Οι ρυθμίσεις σύνδεσης πραγματοποιούνται στο [Setup] / [Peripherals]. Ανοίξτε το πεδίο
διαλόγου μαρκάροντας την καταχώρηση [Modem], κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε το
[Properties].

Μεταβλητή Δεκαεξ. Δεκαδ. Περιγραφή

H80: 00 0C, 12 Λήψη 12 Byte

H81: 1D 02,

Απόκριση MOVILINK®:
1D 02 86 31 00 21 29 00 02 49 F0 1B

(Βλέπε εγχειρίδιο «Σειριακή επικοινωνία MOVIDRIVE®»)

H82: 86 31,

H83: 00 21,

H84: 29 00,

H85: 02 49

H86: F0 1B

12000AEN
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Καταχωρητής μπλοκ ελέγχου
Η επικοινωνία πραγματοποιείται με τη βοήθεια 3 καταχωρητών ελέγχου από το μπλοκ
ελέγχου. Ο πρώτος καταχωρητής του μπλοκ ελέγχου ορίζεται στο πεδίο διαλόγου
[Control block register]. Η λειτουργίες του καταχωρητή ελέγχου παρουσιάζονται στον
πίνακα που ακολουθεί. 

Καταχωρητής Περιγραφή

Καταχωρητής 
ελέγχου 0

Περιλαμβάνει την εντολή που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο ελεγκτής 
πραγματοποιεί τη σύνδεση και την επικοινωνία.

0 Αναμονή για εντολή

1 ... 10 Δημιουργία σύνδεσης με τη βοήθεια τηλεφωνικού αριθμού ο 
οποίος έχει εισαχθεί στο πεδίο [Phone number 1 - 10]. 
Επιτρέπονται το πολύ 40 χαρακτήρες.

11 Δημιουργία σύνδεσης με έναν τηλεφωνικό αριθμό που έχει 
αποθηκευτεί στον ελεγκτή.
Αυτός ο τηλεφωνικός αριθμός αποθηκεύεται ως ακολουθία 
χαρακτήρων ASCII, η οποία αρχίζει στον τρίτο καταχωρητή 
ελέγχου και στους καταχωρητές που ακολουθούν.
Η ακολουθία χαρακτήρων επιτρέπεται να περιλαμβάνει έως και 
40 χαρακτήρες, δηλ. 20 καταχωρητές. Δε χρειάζεται να 
χρησιμοποιηθούν όλοι οι καταχωρητές.
Ο τελευταίος καταχωρητής που θα διαβαστεί, πρέπει να περιέχει 
τον κωδικό ASCII 0.

101 ... 110 Στο μόντεμ μεταφέρεται μία ακολουθία χαρακτήρων 
αρχικοποίησης.
Καταχωρήστε την εντολή μόντεμ Hayes στο πεδίο 
[Phone number 1 - 10].
Η εντολή 101 στέλνει την ακολουθία χαρακτήρων στο πεδίο 
[Phone number 1] κτλ.

111 Μία ακολουθία χαρακτήρων αρχικοποίησης που έχει αποθηκευτεί 
στον ελεγκτή αποστέλλεται στο μόντεμ.
Καταχωρήστε την εντολή μόντεμ Hayes, η οποία αρχίζει στον τρίτο 
καταχωρητή ελέγχου.
Βλέπε εντολή 11 για πρόσθετες πληροφορίες.

255 Αποσύνδεση

Καταχωρητής 
ελέγχου 1

Ο δεύτερος καταχωρητής ελέγχου χρησιμοποιείται ως καταχωρητής κατάστασης. 
Περιλαμβάνει το αποτέλεσμα των εντολών του μόντεμ. 
Ο καταχωρητής κατάστασης μπορεί να έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:

Κωδικοί κατάστασης

0 Η εντολή εκτελέστηκε κανονικά

1 Δημιουργία σύνδεσης

2 Το μόντεμ πραγματοποίησε τη σύνδεση

3 Το μόντεμ έχει λάβει ένα σήμα κλήσης

Κωδικοί σφαλμάτων

101 Καμία σύνδεση

102 Απώλεια φέροντος σήματος μόντεμ

103 Άγνωστο σφάλμα μόντεμ

104 Το μόντεμ δε λαμβάνει ελεύθερο σήμα

105 Κατειλημμένο κατά τη δημιουργία της σύνδεσης

106 Καμία απάντηση κατά τη δημιουργία της σύνδεσης

107 Καμία απάντηση από το μόντεμ

255 Άγνωστο σφάλμα / κατάσταση

Καταχωρητής 
ελέγχου 2

Το τερματικό μπορεί να πραγματοποιήσει τη σύνδεση με έναν τηλεφωνικό αριθμό 
που έχει αποθηκευτεί στον ελεγκτή. Αυτός ο τηλεφωνικός αριθμός αποθηκεύεται 
ως ακολουθία χαρακτήρων ASCII, η οποία αρχίζει στον τρίτο καταχωρητή 
ελέγχου και στους καταχωρητές που ακολουθούν.
Η ακολουθία χαρακτήρων μπορεί να περιλαμβάνει έως και 40 χαρακτήρες, δηλ. 
20 καταχωρητές.
Δε χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν όλοι οι καταχωρητές. Ο τελευταίος 
καταχωρητής που θα διαβαστεί, πρέπει να περιέχει τον κωδικό ASCII 0.
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Αρχικοποίηση (Init)
Η ακολουθία χαρακτήρων αναγνώρισης για το μόντεμ.

Χρονική υπέρβαση (Timeout) (ms)
Χρόνος σε δευτερόλεπτα πριν τη διακοπή της γραμμής λόγω αδράνειας.
Η προκαθορισμένη τιμή ανέρχεται σε 30 δευτερόλεπτα. Εισάγετε μία τιμή από 5 έως
600 δευτερόλεπτα.

Τύπος κλήσης (Dial method)
Παλμική ή τονική κλήση.

Τηλεφωνικός αριθμός 1-10 (Phone number)
Ολοκληρωμένος αριθμός τηλεφώνου για την πραγματοποίηση της σύνδεσης.

9.2 Επικοινωνία δικτύου
Η επικοινωνία δικτύου πραγματοποιείται μέσω TCP/IP (Transmission Control Protocol
/ Internet Protocol). Ο χαρακτηρισμός TCP/IP υποδηλώνει μια ομάδα τυπικών
πρωτοκόλλων για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συστημάτων ή συσκευών.
Τα τερματικά μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο μέσω ETHERNET ή σειριακά.
Η υποδοχή ETHERNET του τερματικού υποστηρίζει συνδέσεις TCP/IP. Η σύνδεση
πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ETHERNET.
Το δίκτυο του τερματικού μπορεί να λειτουργήσει ως ένα δίκτυο διακομιστή-πελάτη.
Μόνο οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα μέσα στο δίκτυο. Τα
δεδομένα παραδίδονται από διακομιστές. Ένα τερματικό μπορεί να είναι ταυτόχρονα και
πελάτης και διακομιστής, δηλ. μπορεί ταυτόχρονα να προσφέρει δεδομένα αλλά και να
λαμβάνει δεδομένα άλλων τερματικών. Έως και 20 διαφορετικοί πελάτες μπορούν να
καλούν τα δεδομένα του ίδιου διακομιστή. Ένας πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση στα
δεδομένα από έως και 16 διακομιστές.
Όλα τα τερματικά θα πρέπει να διαθέτουν μία διεύθυνση IP. Για τα τοπικά δίκτυα
προτείνονται οι διευθύνσεις IP στην περιοχή από 192.168.0.0 έως 192.168.254.254.
Κατά την εργασία στο τερματικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα συνηθισμένα
εργαλεία Internet, όπως π.χ. πρόγραμμα περιήγησης (Webbrowser), διακομιστές
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Mail-Server) και προγράμματα-πελάτες FTP και VNC. Με
τον υπολογιστή μπορείτε να δημιουργήσετε ιστοσελίδες οι οποίες θα διαβιβάζονται στο
τερματικό. Αυτές οι ιστοσελίδες μπορεί να περιέχουν δεδομένα πραγματικού χρόνου
από τον ελεγκτή ή το τερματικό. Με τη χρήση ενός προγράμματος περιήγησης και
δεσμών ενεργειών μπορείτε να αλλάξετε τιμές, να δημιουργήσετε σήματα και να
επιβεβαιώσετε συναγερμούς. Μέσω ενός προγράμματος-πελάτη VNC μπορείτε να
έχετε τηλεπρόσβαση και τηλε-έλεγχο στο τερματικό.
Το τερματικό μπορεί εκτός αυτού να στέλνει E-Mails για συγκεκριμένα συμβάντα (π.χ.
συναγερμούς και αναφορές κατάστασης).
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9.2.1 Επικοινωνία δικτύου μέσω ETHERNET

Στη Διαχείριση έργου, κάντε διπλό κλικ στο [Peripherals] για να ανοίξετε το πεδίο
διαλόγου [Peripheral configuration].

11491AEN
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Ιδιότητες Κάντε δεξί κλικ στο [TCP/IP connection 1] και επιλέξτε το [Properties] για να καθορίσετε
τις ιδιότητες για το δίκτυο TCP/IP.

11585AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Connection name Καταχωρήστε εδώ ένα όνομα για τη σύνδεση. Η δήλωση των παραμέτρων δεν είναι 
υποχρεωτική.

Host configuration Επιλέγοντας [Manually] χρησιμοποιούνται οι ρυθμίσεις που έχουν εισαχθεί στο 
πεδίο διαλόγου [TCP/IP properties]. Επιλέξτε μια άλλη ρύθμιση, αν το τερματικό 
λαμβάνει μία ή περισσότερες παραμέτρους TCP/IP από το διακομιστή.

IP address and 
subnet mask

Εισάγετε την ταυτότητα δικτύου για τον κόμβο (το τερματικό). Η σύνδεση δικτύου 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ETHERNET. Για ένα τοπικό δίκτυο 
τερματικού προτείνονται οι διευθύνσεις IP στην περιοχή από 192.168.0.0 έως 
192.168.254.254.

Gateway Καθορίστε ποιά συσκευή δικτύου στο τοπικό δίκτυο θα αναγνωρίζει άλλα δίκτυα.

Primary DNS and 
secondary DNS

Καταχωρήστε τον ή τους διακομιστές DNS.
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Συνδέσεις 
ETHERNET

Στην ενότητα που ακολουθεί παρατίθενται 2 παραδείγματα για συνδέσεις ETHERNET.

Σύνδεση μεταξύ 2 τερματικών με καλώδιο συνεστραμμένων ζευγών (TP)
Τα καλώδια έχουν εξοπλιστεί με υποδοχές RJ45. Το καλώδιο που χρησιμοποιείται είναι
ένα καλώδιο CAT5 (σταυρωτό) με συνεστραμμένα ζεύγη, θωρακισμένο ή μη.
Η απόσταση μεταξύ των τερματικών δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 100 m.

60456AXX

[1] Κόμβος 1

[2] Κόμβος 2

1 3

2 6

3 1

6 2

[1] [2]

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Εάν η ανταλλαγή δεδομένων δεν πραγματοποιείται με το σωστό τρόπο και η πράσινη
LED που σημαίνει "Link" (σύνδεση) δεν ανάβει, τότε πιθανόν να έχουν μπερδευτεί οι
υποδοχές 3 και 6. 
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Ρυθμίσεις TCP/IP στον κόμβο

Σύνδεση μεταξύ περισσοτέρων τερματικών με καλώδιο συνεστραμμένων ζευγών
(TP)

Το μέγιστο μήκος μεταξύ του τερματικού και του Hub ανέρχεται σε 100 m. Ο μέγιστος
επιτρεπτός αριθμός συνδρομητών για κάθε Hub εξαρτάται από τον αριθμό των
υποδοχών στο Hub. Τα καλώδια έχουν εξοπλιστεί με υποδοχές RJ45. Το καλώδιο που
χρησιμοποιείται είναι ένα καλώδιο CAT5 με συνεστραμμένα ζεύγη, θωρακισμένο ή μη.

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 Σειριακή επικοινωνία δικτύου / PPP

Πραγματοποίηση 
σύνδεσης

Καλέστε την καταχώρηση μενού [Setup] / [Peripherals]. Στο πεδίο διαλόγου [Peripheral
configuration], μαρκάρετε μια σύνδεση TCP/IP και κρατήστε πατημένο το αριστερό
πλήκτρο του ποντικιού. Σύρετε στη συνέχεια το ποντίκι στην καταχώρηση [COM1] ή
[COM2] και μετά αφήστε ελεύθερο το πλήκτρο του ποντικιού. Πρέπει να
χρησιμοποιήσετε το TCP/IP Connection 1 πριν γίνει διαθέσιμο το TCP/IP Connection 2.

Εγκατάσταση 
(Setup)

Κάντε δεξί κλικ στο [TCP/IP connection 2] και επιλέξτε το [Properties] για να καθορίσετε
τις ιδιότητες για το δίκτυο TCP/IP. 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η ρύθμιση ισοτιμίας στη θύρα για τη σύνδεση TCP/IP θα πρέπει να οριστεί σε "Καμία".

12001AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Connection name Καταχωρήστε εδώ ένα όνομα για τη σύνδεση. Η δήλωση των παραμέτρων δεν είναι 
υποχρεωτική.

Serial protocol Στη σειριακή επικοινωνία χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο PPP.

User name Το όνομα χρήστη για τη σύνδεση στο απομακρυσμένο δίκτυο.

Password Ο κωδικός πρόσβασης για τη σύνδεση στο απομακρυσμένο δίκτυο.

Connect signal Ψηφιακό σήμα που ενεργοποιεί (1) ή απενεργοποιεί (0) τη σύνδεση.

Connected 
register

Αναλογικός καταχωρητής που μπορεί να έχει μια από τις παρακάτω καταστάσεις:

Καταχωρητής Περιγραφή

0 Αποσυνδεδεμένος (πελάτης PPP)

1 Αναμονή για σύνδεση (διακομιστής PPP)

2 Συνδεδεμένος ως πελάτης PPP

3 Συνδεδεμένος ως διακομιστής PPP

7 Σφάλμα σύνδεσης
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Connect at boot Σε μία σύνδεση PPP, το τερματικό μπορεί να συνδεθεί αυτόματα κατά την εκκίνησή 
του με ένα άλλο τερματικό ή έναν υπολογιστή.

PPP login 
validation method

Επιλέξτε μία μέθοδο για τον έλεγχο της ταυτότητας χρήστη. Αυτή η τιμή κανονικά δεν 
πρέπει να τροποποιηθεί. 

Accounts Καθορίζει ποιός θα έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες.

Behave like Καθορίζει αν το τερματικό θα συμπεριφέρεται σαν διακομιστής PPP και/ή σαν πελάτης 
PPP, δηλ. αν το τερματικό θα πραγματοποιεί το ίδιο μια σύνδεση DFÜ ή αν ένας άλλος 
ξενιστής (Host) θα κάνει κλήση προς αυτό.

Μodem Οι παράμετροι στο [Modem] αφορούν μόνο συνδέσεις μέσω μόντεμ. Το μόντεμ 
συνδέεται με ένα συνηθισμένο καλώδιο εμπορίου για μόντεμ.

Παράμετροι Περιγραφή

Enable modem Η συσκευή ελέγχει εάν υπάρχει συνδεδεμένο ένα μόντεμ.

Disconnect if idle 
(min)

Διακόπτει τη σύνδεση εάν αυτή είναι ανενεργή για το χρόνο σε 
λεπτά που έχει δηλωθεί. Εισάγοντας την τιμή 0 η σύνδεση δε 
διακόπτεται ποτέ.

Phone number Εισάγετε τον αριθμό κλήσης DFÜ.

Control code for 
modem

Ακολουθία χαρακτήρων για την αναγνώριση του μόντεμ. 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο εγχειρίδιο του μόντεμ.

TCP/IP Παράμετροι για τη σύνδεση TCP/IP. Εάν το τερματικό συνδεθεί με έναν εξωτερικό 
ξενιστή, οι παράμετροι Διεύθυνση IP, Μάσκα υποδικτύου και Πύλη παίρνουν τις τιμές 
των ρυθμίσεων από το [Advanced].

Παράμετροι Περιγραφή

Host 
configuration

Επιλέγοντας [Manually] χρησιμοποιούνται οι ρυθμίσεις που έχουν 
εισαχθεί στο πεδίο διαλόγου [TCP/IP properties]. Επιλέξτε μια 
άλλη ρύθμιση, αν το τερματικό λαμβάνει μία ή περισσότερες 
παραμέτρους TCP/IP από το διακομιστή.

IP address and 
subnet mask

Εισάγετε την ταυτότητα δικτύου για τον κόμβο (το τερματικό). 
Η σύνδεση δικτύου πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο 
ETHERNET. Για ένα τοπικό δίκτυο το οποίο αποτελείται κυρίως 
από τερματικά, προτείνεται η καταχώρηση διευθύνσεων IP στην 
περιοχή μεταξύ 192.168.0.0 και 192.168.254.254.

Gateway Εισάγετε τη μονάδα του τοπικού δικτύου η οποία θα αναγνωρίζει 
άλλα δίκτυα στο Internet.

Primary DNS and 
secondary DNS

Καταχωρήστε εδώ τους διακομιστές DNS.

Παράμετροι Περιγραφή
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Advanced Με την επιλογή [Advanced] μπορείτε να καθορίσετε πρόσθετες παραμέτρους.

Παράμετροι Περιγραφή

Use VJ 
compressing of 
IP headers

Συμπίεση κεφαλίδας IP. Αυτή η τιμή κανονικά δεν πρέπει να 
τροποποιηθεί. 

Supply / Request 
remote address

Αίτηση ή εκχώρηση της τοπικής διεύθυνσης IP. Πρέπει να οριστεί 
σε 0.0.0.0, εάν η διεύθυνση IP θα εκχωρηθεί από τον 
απομακρυσμένο κόμβο.

Use remote 
address as 
gateway

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν η διεύθυνση IP του 
απομακρυσμένου κόμβου θα χρησιμοποιηθεί ως πύλη (θύρα 
σύνδεσης με άλλο δίκτυο). Η επιλογή είναι απενεργοποιημένη 
από προεπιλογή.
Επισήμανση: Αν δεν έχει ενεργοποιηθεί το πλαίσιο ελέγχου στο 
[Use remote address as gateway] και χρησιμοποιείται ένα 
υποδίκτυο, τότε δε θα πραγματοποιηθεί καμία μεταφορά 
δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορούν να σταλούν 
E-Mail από το τερματικό, είναι όμως εφικτή η απομακρυσμένη 
σύνδεση άλλων συσκευών με το τερματικό μέσω ενός 
προγράμματος-πελάτη FTP ή ενός προγράμματος περιήγησης.

Supply / Request 
local address

Αίτηση ή εκχώρηση της διεύθυνσης IP για τον απομακρυσμένο 
κόμβο. Πρέπει να οριστεί σε 0.0.0.0, εάν η διεύθυνση IP θα 
εκχωρηθεί από τον απομακρυσμένο κόμβο. 

Παράμετροι Περιγραφή

Κόμβος 1

Απομακρυσμένος

192.168.1.2

Τοπικός

192.168.1.1

Κόμβος 2

Απομακρυσμένος

0.0.0.0

Τοπικός

0.0.0.0
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Σειριακή σύνδεση Σύνδεση PPP μεταξύ τερματικού και υπολογιστή

Ιδιότητες στο τερματικό

Επιλέξτε τη σύνδεση TCP/IP για τη σειριακή σύνδεση.
Σε αυτήν την περίπτωση, οι ιδιότητες που περιέχονται στο πεδίο TCP/IP (Διεύθυνση IP,
Μάσκα υποδικτύου και Πύλη) δεν είναι απαραίτητες. Το PPP αναλαμβάνει την αλλαγή
των παραμέτρων.

60060AXX

12001AEN

PCS11B

RS-232 RS-232  

DOP11B 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για περαιτέρω υποδείξεις ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του λειτουργικού συστήματος του
υπολογιστή.
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9.3 Υπηρεσίες δικτύου
Κάντε διπλό κλικ στον κατάλογο [Network connections] της Διαχείρισης έργου, επιλέξτε
[Network services] και επιλέξτε τις υπηρεσίες που θα διαθέτει το τερματικό στο δίκυο.
Τσεκάρετε μια υπηρεσία για να την ενεργοποιήσετε. Για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες
μιας υπηρεσίας, κάντε κλικ στο [Edit].

9.3.1 Διακομιστής μεταφοράς έργου

Τα έργα μεταφέρονται μέσω σύνδεσης TCP/IP. Επιλέξτε από τη λίστα την επιλογή
[Project transfer server] και κάντε κλικ στο [Edit] για να καταχωρήσετε τον αριθμό της
θύρας μέσω της οποίας θα εκτελεστεί η μεταφορά. Αυτή η τιμή κανονικά δεν πρέπει να
τροποποιηθεί.

11586AEN
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9.3.2 BDTP

Το BDTP είναι ένα πρωτόκολλο που χρησιμοποιεί την επικοινωνία πελάτη/διακομιστή.
Ο πελάτης ανακτά πληροφορίες που λαμβάνει από το διακομιστή. Ο διακομιστής BDTP
μπορεί να δεχθεί αιτήσεις I/O από πελάτες BDTP. Το τερματικό μπορεί να λειτουργήσει
ως διακομιστής, πελάτης ή και τα δύο. Ένας πελάτης μπορεί να ανακτήσει δεδομένα
από έως και 16 διακομιστές. Οι διευθύνσεις IP των διακομιστών δηλώνονται στον
πελάτη BDTP. Κάθε διακομιστής μπορεί να τροφοδοτήσει με πληροφορίες 20 πελάτες.
Η επικοινωνία δικτύου μέσω BDTP χρησιμοποιείται για τη σύνδεση 2 ή περισσοτέρων
τερματικών με έναν ή 2 ελεγκτές ή για τη σύνδεση περισσότερων τερματικών με 2 ή
περισσότερους ελεγκτές στα ίδια επίπεδα απόδοσης. Ένα παράδειγμα είναι οι γραμμές
παραγωγής με ένα τερματικό σε κάθε σταθμό εργασίας. Σε περίπτωση διακοπής
λειτουργίας του διακομιστή BDTP, ο πελάτης συνεχίζει να χρησιμοποιεί την υπάρχουσα
διασύνδεση του συστήματος. Ο πελάτης δεν πραγματοποιεί επανεκκίνηση όταν
πρόκειται να δημιουργηθεί μια σύνδεση με το διακομιστή. Όταν ο διακομιστής είναι
ενεργός, η επικοινωνία BDTP πραγματοποιείται όπως πριν.

63689AXX
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9.3.3 Πελάτης BDTP

Για την υπηρεσία δικτύου BDTP καθορίζονται διευθύνσεις IP για τους διακομιστές BDTP
στο δίκτυο, από τις οποίες ο πελάτης θα καλεί πληροφορίες. Επιλέξτε από τη λίστα την
επιλογή [BDTP client] και κάντε κλικ στο [Edit] για να καθορίσετε τις ιδιότητες.

Θύρα διακομιστή 
BDTP

Δηλώστε τη θύρα επικοινωνίας, στην οποία συνδέεται ο διακομιστής BDTP ή το δίκτυο.
Αυτή η τιμή κανονικά δεν πρέπει να τροποποιηθεί.

Τυπικός 
διακομιστής 
BDTP

Εδώ μπορείτε να δηλώσετε έναν τυπικό διακομιστή ο οποίος θα χρησιμοποιείται ως
βασική ρύθμιση. Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία εισαγωγή I/O θα ανακληθούν σήματα
από αυτόν το διακομιστή.

11587AEN
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Καταχωρητής 
δεδομένων

Οι τιμές στον καταχωρητή δεδομένων μπορούν να μεταφερθούν από έναν πελάτη σε
διάφορους διακομιστές ενός δικτύου. Στον καταχωρητή δεδομένων καθορίζεται ο
πρώτος καταχωρητής στο μπλοκ καταχωρητών του πελάτη, το οποίο θα μεταφέρεται
από ή προς το δηλωμένο διακομιστή. Ο τύπος καταχωρητή θα πρέπει να είναι ίδιος για
τον πελάτη και το διακομιστή.

Μπλοκ ελέγχου Στο μπλοκ ελέγχου δηλώνεται ο πρώτος καταχωρητής του μπλοκ ελέγχου του πελάτη,
όπου καταλαμβάνονται συνολικά 5 καταχωρητές.

54652AEL

Καταχωρητής δεδομένων

Πελάτης

Καταχωρητής ΚαταχωρητήςΤιμή Τιμή

Καταχωρητής για 

τη μεταφορά

Καταχωρητής δεδομένων

Διακομιστής

0

1

-

-

n+1

123

n+2

-

-

n

53447

0

n+m 265346

Καταχ. ελ. 1

-

-

Καταχ. ελ. 2

-

-

Καταχ. ελ. 5

-

-

0

1

-

-

n+1

123

n+2

-

-

n

53447

0

n+m 265346

-

-

Καταχωρητής Περιεχόμενο Περιγραφή

Καταχωρητής 
ελέγχου 1

Εντολή Καταχωρητής εντολών που καθορίζεται στον πελάτη.

Διαθέσιμες εντολές:

0 Καμία εντολή

1 Μεταφέρει τις τιμές του καταχωρητή από τον πελάτη στο 
διακομιστή που έχει καθοριστεί στον καταχωρητή ελέγχου 3.

2 Μεταφέρει τις τιμές του καταχωρητή από το διακομιστή που έχει 
δηλωθεί στον καταχωρητή ελέγχου 3 προς τον πελάτη.

Καταχωρητής 
ελέγχου 2

Κωδικός 
αποτελέσματος

Καταχωρητής κωδικού αποτελέσματος που καθορίζεται από τον πελάτη.

Διαθέσιμες εντολές:

0 Ετοιμότητα για νέα εντολή

1 OK

2 Σφάλμα μεταφοράς

Καταχωρητής 
ελέγχου 3

Δείκτης 
διακομιστή

Αριθμός του διακομιστή δικτύου, με τον οποίο πραγματοποιείται η 
ανταλλαγή δεδομένων.

Καταχωρητής 
ελέγχου 4

Καταχωρητής 
ευρετηρίου

Η τιμή στον καταχωρητή ευρετηρίου επισυνάπτεται στη διεύθυνση του 
καταχωρητή που έχει δηλωθεί στο πεδίο Καταχωρητής δεδομένων.
Εάν εισαχθεί μηδενική τιμή, το μπλοκ καταχωρητών ξεκινά από τη 
διεύθυνση που έχει καθοριστεί στο πεδίο Καταχωρητής δεδομένων.

Καταχωρητής 
ελέγχου 5

Αριθμός 
καταχωρητών

Αριθμός καταχωρητών οι τιμές των οποίων μεταφέρονται από ή προς τον 
καθορισμένο διακομιστή.
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Η μεταφορά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ως εξής:
1. Ο καταχωρητής του κωδικού αποτελέσματος θα πρέπει να έχει την τιμή 0. Σε

διαφορετική περίπτωση ορίστε τον καταχωρητή εντολών στο 0.
2. Εισάγετε την εντολή στον καταχωρητή εντολών.
3. Περιμένετε το σήμα ετοιμότητας ή τον κωδικό σφάλματος στον καταχωρητή κωδικού

αποτελέσματος.
4. Ορίστε τον καταχωρητή εντολών στην τιμή 0. Στη συνέχεια, ο καταχωρητής κωδικού

αποτελέσματος ορίζεται από το τερματικό σε 0.

Συγχρονισμός 
ρολογιού με το 
διακομιστή

Καθορίστε εάν το ρολόι του πελάτη θα συγχρονιστεί με ένα συγκεκριμένο διακομιστή
(τερματικό). Στο πεδίο επιλογής, εισάγετε τον αριθμό του διακομιστή που επιθυμείτε. Σε
μία τοπική αλλαγή του ρολογιού του πελάτη, τα νέα δεδομένα μεταφέρονται και στον
διακομιστή.

Διεύθυνση 
διακομιστή BDTP

Εισάγετε εδώ τις διευθύνσεις IP του διακομιστή, από τον οποίο ο πελάτης θα ανακτά τα
δεδομένα. Οι διευθύνσεις καταχωρούνται στο ευρετήριο με τη σειρά εισαγωγής τους.
Κατά τον προγραμματισμό αντικειμένων στα πλαίσια ενός έργου θα πρέπει να
καθορίσετε από ποιόν διακομιστή θα καλείται η διεύθυνση. Στο πεδίο διεύθυνσης των
πεδίων διαλόγου αντικειμένων εισάγετε το κείμενο "Server index>device".
Εάν στο πεδίο διεύθυνσης δηλωθεί π.χ. "2>D15", τότε η τιμή για το αντικείμενο καλείται
από τον καταχωρητή D15 του διακομιστή με το δείκτη 2.
Ο δείκτης διακομιστή μπορεί να τροποποιηθεί σε ένα έργο πελάτη με τη βοήθεια της
λειτουργίας [BDTP-station change].

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Εάν δεν έχει συνδεθεί κανένας ελεγκτής με τον πελάτη BDTP (τερματικό), θα πρέπει οι
μονάδες μετατροπέας/PLC 1 και μετατροπέας/PLC 2 να μετακινηθούν από τις
διεπαφές επικοινωνίας RS-232C / RS-422 / RS-485 προς το "Unused functions" στο
πεδίο διαλόγου [Peripheral configuration]. Αυτό το πεδίο διαλόγου εμφανίζεται από την
καταχώρηση μενού [Setup] / [Peripherals].
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9.3.4 Διακομιστής BDTP

Διαχειρίζεται αιτήματα πελατών και τροφοδοτεί τους πελάτες (τερματικά) με
πληροφορίες μετά από μία αίτηση πελάτη (τερματικό). Επιλέξτε από τη λίστα την
επιλογή [BDTP-Server] και κάντε κλικ στο [Edit] για να καθορίσετε τις ιδιότητες.

9.3.5 Διακομιστής FTP

FTP (File Transport Protocol), τυπικό πρωτόκολλο του Internet, αποτελεί τον
απλούστερο τρόπο ανταλλαγής δεδομένων μέσω υπολογιστών στο Internet. Το FTP
είναι ένα πρωτόκολλο εφαρμογής το οποίο χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο TCP/IP. Το
FTP χρησιμοποιείται κατά κανόνα για τη μεταφορά ιστοσελίδων από τον υπολογιστή
στον οποίο δημιουργήθηκαν προς έναν διακομιστή που έχει συνδεθεί στο Internet. Το
FTP ενδείκνυται επίσης για τη λήψη προγραμμάτων και άλλων αρχείων από έναν άλλο
διακομιστή (τερματικό) στον τοπικό υπολογιστή. Εάν το τερματικό λειτουργεί ως
διακομιστής FTP, μπορούν να μεταφερθούν αρχεία από και προς τα τερματικά. Για τη
μεταφορά των αρχείων θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί ένα πρόγραμμα-πελάτης στον
υπολογιστή, π.χ. DOP Tools, Internet Explorer, Windows Commander ή ένα άλλο
τυπικό λογισμικό FTP.
Σε συγκεκριμένες βιβλιοθήκες εμφανίζονται αρχεία με μηδενικό μήκος. Ο λόγος είναι ότι
τα αρχεία αυτά περιέχουν δυναμικά δεδομένα και επομένως το μέγεθός τους είναι
μεταβλητό. Επομένως ένα αρχείο με μήκος 0 δεν είναι απαραίτητα κενό. Το τερματικό
δεν λειτουργεί με την ημερομηνία του αρχείου. Επομένως οι τιμές ημερομηνιών που
εμφανίζονται δεν είναι σωστές. Το τερματικό μπορεί να αποθηκεύσει το περιεχόμενο
όλων των αρχείων που είναι προσπελάσιμα μέσω του FTP, με διαφορετικούς
χαρακτήρες διαχωρισμού (διαχωριστικά). Ως διαχωριστικά για το περιεχόμενο των
αρχείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω χαρακτήρες: Tab (Æ),
ερωτηματικό (;) ή άνω κάτω τελεία (:). 
Η ρύθμιση των χαρακτήρων διαχωρισμού FTP πραγματοποιείται στο HMI-Builder στο
[Setup] / [Terminal options]. Το όνομα αρχείου δεν επιτρέπεται να περιέχει ειδικούς
εθνικούς χαρακτήρες όπως π.χ. Ä, Ö και Ü. Ο διακομιστής FTP του τερματικού μπορεί
να επεξεργάζεται ταυτόχρονα έως και 3 συνδεδεμένους πελάτες.

Παράμετροι Περιγραφή

Server port Θύρα επικοινωνίας για το διακομιστή BDTP. Κανονικά δεν πρέπει να τροποποιηθεί.

Max. clients Μέγιστος αριθμός πελατών BDTP (τερματικών) στο δίκτυο.

Data register Οι τιμές στον καταχωρητή δεδομένων μπορούν να μεταφερθούν από ένα διακομιστή 
σε διάφορους πελάτες ενός δικτύου. 
Στο [Data register] καθορίζεται ο πρώτος καταχωρητής στο μπλοκ καταχωρητών του 
διακομιστή, ο οποίος θα μεταφέρεται από ή προς το δηλωμένο πελάτη. Ο τύπος 
καταχωρητή θα πρέπει να είναι ίδιος για τον πελάτη και το διακομιστή. 
Η μεταφορά δεδομένων μπορεί να ελεγχθεί μόνο από τους πελάτες.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων θα βρείτε στο 
κεφάλαιο «Πελάτης BDTP» στη σελίδα 273.

Clock server Καθορίστε εάν το τρέχον ρολόι διακομιστή θα χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο 
συγχρονισμού για όλους τους άλλους πελάτες του δικτύου. 
Βλέπε επίσης κεφάλαιο «Πελάτης BDTP» στη σελίδα 273. 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Τα αρχεία στις μεμονωμένες βιβλιοθήκες επιβαρύνουν τη μνήμη του έργου.
Πληροφορίες σχετικά με τη διαθέσιμη μνήμη έργου θα βρείτε στο αρχείο info.txt
στο βασικό κατάλογο [Root].
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Με τη βοήθεια αυτής της λειτουργίας μπορούν να μεταφερθούν δεδομένα μεταξύ
υπολογιστή και τερματικού. Ο διακομιστής FTP στο τερματικό υποστηρίζει τις
μεταφορές δεδομένων παθητικής κατάστασης (PASV). Η παθητική κατάσταση πρέπει
να χρησιμοποιείται όταν το τερματικό δεν είναι συνδεδεμένο μέσω σύνδεσης PPP. Αυτό
είναι απαραίτητο, καθώς δεν μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα ποιά στοιχεία
παρεμβάλλονται μεταξύ πελάτη και διακομιστή, π.χ. τείχη προστασίας (Firewalls) που
βασίζονται σε δρομολογητή ή πύλες. 
Με τη χρήση της παθητικής κατάστασης αντιμετωπίζονται διάφορα σφάλματα.
Τα προγράμματα περιήγησης χρησιμοποιούν κατά κανόνα αυτήν την κατάσταση.
Η παθητική κατάσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε συνδέσεις PPP. Δεν
υποστηρίζονται οι εθνικοί ειδικοί χαρακτήρες στα ονόματα αρχείων. Τα τερματικά δεν
αξιολογούν τα στοιχεία ημερομηνίας των αρχείων. 
Στο [Setup] / [Network] / [Service] επιλέξτε την καταχώρηση [FTP server] και κάντε κλικ
στο [Edit], για να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις για αυτήν τη λειτουργία.

12002AEN

Παράμετρος Περιγραφή

Control port number Η τυπική τιμή είναι 21 και δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί.

Data port number Η τυπική τιμή είναι 20 και δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί.

Request login Εδώ καθορίζετε εάν ο χρήστης θα πρέπει να συνδεθεί για να μπορεί να έχει 
πρόσβαση στο διακομιστή FTP (τερματικό). Ο καθορισμός του χρήστη 
πραγματοποιείται στο [Setup] / [Network] / [Accounts]. Βλέπε κεφάλαιο 
«Λογαριασμοί δικτύου» στη σελίδα 302. 
Εάν δεν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή όλοι χρήστες θα έχουν απεριόριστη 
πρόσβαση στο διακομιστή FTP.

Pro login text Κείμενο που εμφανίζεται πριν την προτροπή εγγραφής χρήστη: π.χ. 
«Το τερματικό απαιτεί μία εγγραφή. Εισάγετε εδώ τα στοιχεία εγγραφής.»

Post login text Κείμενο που εμφανίζεται μετά την προτροπή εγγραφής χρήστη: π.χ. «Έχετε 
εγγραφεί.»

Connection timeout 
(min)

Επιτρεπόμενη χρονική διάρκεια αδράνειας της σύνδεσης FTP, πριν ο 
διακομιστής FTP (τερματικό) διακόψει τη σύνδεση. Η τυπική τιμή είναι τα 
10 λεπτά.
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Βασικός 
κατάλογος

Ο βασικός κατάλογος (τρέχον όνομα τερματικού) περιλαμβάνει τους παρακάτω
καταλόγους:
• ALARMS
• HTML
• RECIPE
• TRENDS
• IMAGES
Εμφανίζονται μόνο οι κατάλογοι στους οποίους ο χρήστης έχει πρόσβαση (μέσω
λογαριασμού). Εδώ βρίσκεται επίσης το αρχείο info.txt, το οποίο περιέχει πληροφορίες
σχετικά με το τερματικό. 

Αρχείο info.txt Στο αρχείο info.txt υπάρχουν πληροφορίες για το τερματικό σύμφωνα με το παρακάτω
παράδειγμα:

DOP11B-40
Firmware version (έκδοση υλικολογισμικού): V1.20
Build number (αριθμός κατασκευής): 89
Driver1 (πρόγραμμα οδήγησης 1): SEW_MDR 4.01.00
Driver2 (πρόγραμμα οδήγησης2): MODBUS Master 4.00.06
Dynamic memory (δυναμική μνήμη): 20328448 bytes free (ελεύθερα Byte)
Project memory (μνήμη προγράμματος): 1077586 byte used (Byte εν χρήση)
IP address (διεύθυνση IP): 10.3.71.2

Ακόμη και εάν υπάρχει πρόσβαση εγγραφής δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν
διαγραφές στο βασικό κατάλογο. Με τη διαγραφή των καταλόγων [HTML], [RECIPE] ή
[IMAGES] το περιεχόμενο των αντίστοιχων καταλόγων αδειάζει. Ο ίδιος ο κατάλογος
ωστόσο διατηρείται.

11593AXX
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Κατάλογος 
[ALARMS]

Αυτός ο κατάλογος εμφανίζεται μόνο εάν έχουν καθοριστεί συναγερμοί στο τερματικό
και εάν το τερματικό βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας. Εδώ εμφανίζονται ομάδες
συναγερμών ως αρχεία SKV με τιμή μήκους 0. Αυτό δε σημαίνει όμως αναγκαστικά, ότι
δεν υπάρχουν συναγερμοί. Τα αρχεία αυτά μπορούν μόνο να διαβαστούν. 
Κάθε συναγερμός αποθηκεύεται σε μία γραμμή η οποία τελειώνει με αλλαγή και
προώθηση γραμμής: (carriage return, line feed).

Μορφή αρχείου
Ως χαρακτήρας διαχωρισμού χρησιμοποιείται το ερωτηματικό (;).
Κατάσταση;Ημερομηνία ενεργοποίησης;Ώρα ενεργοποίησης;Ημερομηνία
απενεργοποίησης;Ώρα απενεργοποίησης;Ημερομηνία επιβεβαίωσης;Ώρα
επιβεβαίωσης;Κείμενο συναγερμού

Όλα τα πεδία είναι πάντοτε διαθέσιμα. Για τους μη επιβεβαιωμένους συναγερμούς τα
πεδία για την ημερομηνία και την ώρα είναι κενά.
Το αρχείο ολοκληρώνεται με: "END" (carriage return, line feed).

Κατάλογος 
[HTML]

Εδώ υπάρχουν αρχεία τα οποία διαχειρίζονται από το διακομιστή δικτύου. Εδώ
μπορείτε να δημιουργήσετε υπο-βιβλιοθήκες. Το αρχείο εκκίνησης (σελίδα HTML, η
οποία εμφανίζεται ως σελίδα εκκίνησης στο πρόγραμμα περιήγησης) θα πρέπει
πάντοτε να έχει το όνομα index.html.
Η μορφή αρχείου εξαρτάται από τον τύπο αρχείου. Εδώ χρησιμοποιούνται κοινές
μορφές αρχείων, όπως HTML κ.λ.π.

Κατάλογος 
[RECIPE]

Οι μεμονωμένες συνταγές εμφανίζονται στους αντίστοιχους καταλόγους συνταγών ως
αρχεία SKV με μήκος 0. Αυτό δεν σημαίνει ότι η συνταγή είναι κενή. Για τα αρχεία αυτής
της βιβλιοθήκης είναι δυνατή η πρόσβαση για ανάγνωση και εγγραφή.
Κάθε τιμή συνταγής αποθηκεύεται σε μία γραμμή η οποία τελειώνει με αλλαγή και
προώθηση γραμμής: (carriage return, line feed).

Μορφή αρχείου
Ως χαρακτήρας διαχωρισμού χρησιμοποιείται το ερωτηματικό (;).
π.χ. Σήμα;Τιμή;Τύπος δεδομένων;Μήκος

Το αρχείο ολοκληρώνεται με:
"END" (carriage return, line feed).

Στον τύπο αρχείου "Array" (AR) υπάρχει σε κάθε γραμμή μία τιμή. Η πρώτη γραμμή είναι
διαμορφωμένη με τον τρόπο που περιγράφτηκε παραπάνω. Όλες οι επόμενες γραμμές
λαμβάνουν την καταχώρηση:
;Τιμή



9 Λειτουργίες δικτύου και επικοινωνία
Υπηρεσίες δικτύου

280  Εγχειρίδιο συστήματος  –  Τερματικά χειρισμού DOP11B

Τύποι δεδομένων 
για αναλογικά 
σήματα

Βιβλιοθήκη 
τάσεων 
[TRENDS]

Αυτός ο κατάλογος είναι διαθέσιμος μόνο εάν έχουν καθοριστεί τάσεις στο τερματικό και
εάν το τερματικό βρίσκεται στην κατάσταση λειτουργίας. Εδώ εμφανίζονται τα διάφορα
αντικείμενα τάσεων ως αρχεία SKV με τιμή μήκους 0. Για αυτά τα αρχεία είναι διαθέσιμη
η πρόσβαση ανάγνωσης. Για να είναι έγκυρη μία τάση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η
καμπύλη 1.
Κάθε τιμή μέτρησης αποθηκεύεται σε μία γραμμή η οποία τελειώνει με αλλαγή και
προώθηση γραμμής: (carriage return, line feed).

Μορφή αρχείου
Ως χαρακτήρας διαχωρισμού χρησιμοποιείται το ερωτηματικό (;).
π.χ. Ημερομηνία;Ώρα;Τιμή1;Τιμή2;Τιμή3;Τιμή4;Τιμή5;Τιμή6;OFF

Το αρχείο ολοκληρώνεται με:
"END" (carriage return, line feed).

Μεταφέρεται μόνο ο αριθμός καμπυλών (όχι τα κενά πεδία) που υπάρχουν στην τάση.
Στις παρακάτω περιπτώσεις, το "OFF" περιλαμβάνεται στις τιμές μέτρησης και
χαρακτηρίζει μία διακοπή κατά τη διαδικασία καταγραφής.
• Όταν το τερματικό αλλάζει στην κατάσταση κανονικής λειτουργίας. Εδώ

αποθηκεύεται ένα αντίγραφο του τελευταίου δείγματος που λήφθηκε. Το αντίγραφο
σημαίνεται με "OFF". Μόλις η έγκυρη τιμή ληφθεί από το τερματικό, αποθηκεύονται
νέες τιμές χωρίς τη σήμανση "OFF".

• Εάν το σήμα εξάγεται για την ενεργοποίηση της τάσης. Μ΄ αυτόν τον τρόπο
σημαίνεται ένα δείγμα με "OFF". Στην έκδοση του σήματος αποθηκεύεται μία νέα
τιμή χωρίς σήμανση "OFF".

• Κατά τη μεταφορά των αποθηκευμένων τιμών μέσω FTP ή HMI-Tools αποθηκεύεται
ένα δείγμα με σήμανση "OFF". Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς
αποθηκεύεται μία νέα τιμή χωρίς σήμανση "OFF".

Τύπος Περιγραφή

Ελεύθερος Χαρακτήρας 16 bit

+ Κανένας χαρακτήρας 16 bit

L Χαρακτήρας 32 bit

L+ Κανένας χαρακτήρας 32 bit

RB Αριθμός κινητής υποδιαστολής μορφής BCD

RF Αριθμός κινητής υποδιαστολής με εκθέτη

SB Μορφή BCD 16 Bit

LB Μορφή BCD 32 Bit

SH Δεκαεξαδικός 16 Bit

LH Δεκαεξαδικός 32 Bit

RD Αριθμός κινητής υποδιαστολής

AR Array 16-bit (με πρόσημο)

ST Ακολουθία χαρακτήρων

BI Bit 0 ή 1
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Κατάλογος 
[IMAGES]

Στον κατάλογο μπορούν να αποθηκευτούν γραφικά σε μορφή BMP. Τα γραφικά Bitmap
μπορούν να απεικονιστούν σε στατικά αντικείμενα συμβόλων, όταν το τερματικό
βρίσκεται σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας. 
Για τα αρχεία αυτού του καταλόγου είναι δυνατή η πρόσβαση για εγγραφή,
αντικατάσταση και διαγραφή. Δεν μπορούν να δημιουργηθούν νέες υποβιβλιοθήκες.
Εάν ενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου [Use dynamic bitmaps] για ένα στατικό
αντικείμενο συμβόλου, το τερματικό θα αναγνώσει το αντίστοιχο αρχείο Bitmap
(namn.bmp) από τον κατάλογο [IMAGES] του συστήματος αρχείων του τερματικού. Το
γραφικό Bitmap προβάλλεται στην οθόνη του τερματικού κατά τη διάρκεια της κανονικής
λειτουργίας. 
Το γραφικό για απεικόνιση θα πρέπει να μεταφερθεί μέσω FTP στον κατάλογο. Μέσω
FTP προσφέρεται η δυνατότητα προσθήκης, ανταλλαγής ή διαγραφής δυναμικών
γραφικών Bitmap. Αυτό πραγματοποιείται με αντικατάσταση, αποθήκευση ή διαγραφή
των αρχείων BMP στον κατάλογο [IMAGES]. Η εικόνα ενός δυναμικού αντικειμένου
γραφικών εμφανίζεται στο τερματικό αποκλειστικά και μόνο στην κατάσταση κανονικής
λειτουργίας.
Τα γραφικά bitmap του καταλόγου δεν εμφανίζονται ή δεν είναι διαθέσιμα στο HMI-
Builder.

9.3.6 Πελάτης SMTP

Το SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο TCP/IP που
χρησιμοποιείται για την αποστολή και τη λήψη E-Mail. Επειδή το SMTP διαθέτει
περιορισμένες λειτουργίες αποθήκευσης των εισερχόμενων μηνυμάτων
χρησιμοποιείται συνήθως μαζί με ένα ή 2 πρόσθετα πρωτόκολλα (POP3 ή IMAP). Αυτά
τα πρωτόκολλα επιτρέπουν στο χρήση να αποθηκεύει μηνύματα σε ένα
γραμματοκιβώτιο διακομιστή και να τα ανακαλεί από εκεί. Το SMTP επομένως
χρησιμοποιείται κυρίως για την αποστολή E-Mail και το POP3 ή IMAP για την ανάκληση
των E-Mail από τον τοπικό διακομιστή.
Τα τερματικά μπορούν να λειτουργήσουν ως πελάτες SMTP (αποστολή E-Mail). Για να
είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας πελάτη SMTP απαιτείται ένας διακομιστής
ηλεκτρονικών μηνυμάτων. 
Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο διακομιστής μηνυμάτων του παροχέα
υπηρεσιών Internet. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ένας τοπικός διακομιστής
μηνυμάτων. 
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αποστολή E-Mail από το τερματικό. Για να μπορέσετε
να χρησιμοποιήστε τη λειτουργία πελάτη SMTP, απαιτείται ένας διακομιστής Mail, ώστε
το τερματικό να μπορεί να στείλει μηνύματα. Ο παραλήπτης καλεί τα μηνύματα από το
διακομιστή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διακομιστή μηνυμάτων του παροχέα
υπηρεσιών διαδικτύου ή έναν τοπικό διακομιστή Mail. Μπορείτε ακόμη να επισυνάψετε
σε ένα E-Mail αρχεία τάσης και αρχεία συνταγών. Τα συνημμένα αρχεία μπορούν να
διαβαστούν με το DOP-Tools. Μπορούν να αποσταλούν ταυτόχρονα έως και
20 μηνύματα 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Χρησιμοποιήστε τα ίδια μεγέθη X και Y για το γραφικό BMP στη βιβλιοθήκη και για το
αντικείμενο συμβόλου το οποίο καθορίστηκε στο HMI-Builder.
Δεν είναι δυνατή η ανάκληση αρχείων από τον κατάλογο [IMAGES].
Κατά την αποστολή ενός αρχείου BMP προς τον κατάλογο [IMAGES] η μεταφορά
διακόπτεται για λίγο, ενώσο το τερματικό μετατρέπει την τυπική μορφή BMP στην
ειδική μορφή BMP του τερματικού.
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Στο [Setup] / [Network] / [Services] επιλέξτε την καταχώρηση [SMTP client] και κάντε
κλικ στο [Edit]. Εδώ μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις εξής ρυθμίσεις:

12003AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Server port Ο προρυθμισμένος αριθμός θύρας 25 κανονικά δεν πρέπει να τροποποιηθεί.

Mail server Διεύθυνση IP του διακομιστή μηνυμάτων ή ψευδώνυμο (διακομιστής DNS) για 
το διακομιστή μηνυμάτων SMTP. Εάν εισάγετε ένα ψευδώνυμο θα πρέπει να 
καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP για το διακομιστή DNS στο [Setup] / [Network] / 
[TCP/IP connections].

Authentication Χρησιμοποιείται αν ο διακομιστής μηνυμάτων απαιτεί εξουσιοδότηση SMTP. 
Σε περίπτωση εξουσιοδότησης SMTP, ο χρήστης πρέπει να δώσει τα στοιχεία 
του για να μπορεί να καλέσει μηνύματα.
Όνομα χρήστη: Το όνομα χρήστη για την εξακρίβωση εξουσιοδότησης SMTP
Κωδικός πρόσβασης: Ο κωδικός πρόσβασης για την εξακρίβωση 
εξουσιοδότησης SMTP

My e-mail address Εισάγετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Το όνομα 
εμφανίζεται ως αποστολέας στον παραλήπτη. Εισάγετε μία πραγματική 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία ο διακομιστής μηνυμάτων 
θα μπορεί να επιστρέψει ενδεχόμενα μηνύματα σφάλματος.

Send via connection Καθορίστε τη σύνδεση TCP/IP που θα χρησιμοποιείται για την αποστολή. 
Προσοχή, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το TCP/IP Connection 1 πριν γίνει 
διαθέσιμο το TCP/IP Connection 2.

Predifined recipients Μία προκαθορισμένη λίστα με το πολύ 16 παραλήπτες, διευθύνσεις 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προς τις οποίες το τερματικό θα αποστέλλει 
μηνύματα. 
Το μέγιστο μήκος για μία διεύθυνση παραλήπτη ανέρχεται σε 60 χαρακτήρες.
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Αποστολή 
συναγερμών 
μέσω E-Mail

Οι συναγερμοί, εκτός από τη δυνατότητα εκτύπωσης, προσφέρουν και τη δυνατότητα
αποστολής με E-Mail. Η συνολική λίστα συναγερμών μπορεί να αποσταλεί με το μπλοκ
990 (βλέπε ενότητα «Αποστολή αναφορών μέσω E-Mail» στη σελίδα 284).
Κάθε συναγερμός μπορεί να συσχετισθεί με μία ή περισσότερες διευθύνσεις
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διαμόρφωση του πελάτη SMTP. Στο [Setup] / [Alarm
settings] πραγματοποιήστε μία γενική ρύθμιση για την κατάσταση, κατά την οποία θα
αποστέλλονται συναγερμοί μέσω E-Mail. Βλέπε ενότητα «Διαχείριση συναγερμών» στη
σελίδα 301.

11575AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Info block Εάν έχει καθοριστεί ένα μπλοκ πληροφοριών, το οποίο θα είναι ένα μπλοκ 
κειμένου, τότε αυτό θα επισυνάπτεται στο μήνυμα E-Mail. 
Βλέπε ενότητα «Διαχείριση συναγερμών» στη σελίδα 301.

 Send mail to address Εδώ καθορίζετε τον παραλήπτη του μηνύματος.
Μπορείτε να επιλέξετε έως και 8 παραλήπτες από την προκαθορισμένη λίστα 
του πεδίου διαλόγου [Setup SMTP Client Service].
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Αποστολή 
αναφορών μέσω 
E-Mail

Τα μπλοκ κειμένου, εκτός από τη δυνατότητα εκτύπωσης, προσφέρουν και τη
δυνατότητα αποστολής με E-Mail. Το μπλοκ συναγερμού 990 μπορεί επίσης να
αποσταλεί ως E-Mail.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μπλοκ κειμένου. Από τα μπλοκ συστήματος
μπορεί να αποσταλεί ως E-Mail μόνο το μπλοκ συναγερμού 990. Τα αρχεία τάσεων και
συνταγών μπορούν να επισυναφθούν σε ένα μήνυμα E-Mail.

11589AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Send mail signal Με την ενεργοποίηση του δηλωμένου ψηφιακού σήματος αποστέλλεται ένα 
E-Mail.

Mail completion signal Ψηφιακό σήμα το οποίο αποστέλλεται μετά την αποστολή του μηνύματος από 
το τερματικό. Κανονικά το σήμα αυτό ενεργοποιείται από το τερματικό. Με την 
επιλογή [Reset], μετά την αποστολή του μηνύματος, το σήμα επαναφέρεται.

Mail to address Εδώ καταχωρείται η διεύθυνση E-Mail του παραλήπτη. Κάνοντας κλικ στο 
πλήκτρο […] μπορείτε να επιλέξετε έως και 8 παραλήπτες από μία λίστα. Η 
λίστα με τις διευθύνσεις E-Mail καθορίζεται στο [Setup] / [Network] / [Services] 
στο πεδίο διαλόγου [Setup SMTP Client Service].

Attach file Εισάγετε εδώ το όνομα ενός αρχείου τάσης ή συνταγής, το οποίο θέλετε να 
επισυναφθεί στο μήνυμα. Εάν υπάρχει ένα αρχείο τάσης και συνταγής με το ίδιο 
όνομα θα επισυναφθεί το αρχείο τάσης. Το όνομα αρχείου δεν πρέπει να 
περιέχει κανέναν ειδικό εθνικό χαρακτήρα όπως π.χ. Ä, Ö και Ü.
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Αποστολή E-Mail 
μέσω του μπλοκ 
συστήματος

Με τη μετάβαση στο μπλοκ συστήματος [E-Mail] (993) μπορείτε να συντάξετε και να
στείλετε μηνύματα στην κατάσταση κανονικής λειτουργίας.

10810AEN

10811AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Send e-mail to Εδώ καταχωρείται ο παραλήπτης. Εδώ μπορείτε να εισάγετε τη διεύθυνση ή να 
επιλέξετε μία διεύθυνση από την καθολική λίστα, η οποία εμφανίζεται με πάτημα 
του πλήκτρου <LIST> στα τερματικά με πληκτρολόγιο ή με πάτημα του 
πλήκτρου <MAIL> στα τερματικά με οθόνη αφής.

Subject Εδώ εισάγετε το θέμα του μηνύματος. Το μήκος του περιορίζεται σε 
50 χαρακτήρες. Το κείμενο μηνύματος περιορίζεται σε 10 γραμμές των 
50 χαρακτήρων.
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9.3.7 Ελεγκτής τερματικού

Χρησιμοποιείται για την εναλλαγή RUN/TRANSFER μέσω TCP/IP. Κάντε κλικ στο [Edit]
και εισάγετε τον αριθμό θύρας για τη μεταφορά. Κανονικά, ο αριθμός θύρας δεν πρέπει
να τροποποιηθεί. Ενεργοποιήστε την επιλογή [Request authentication] εάν θέλετε να
πληκτρολογείται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης πριν από τη μεταφορά.
Οι χρήστες καθορίζονται στο [Setup] / [Network] / [Accounts].

9.3.8 Λειτουργία διαφάνειας

Χρησιμοποιείται για την επικοινωνία στη λειτουργία διαφάνειας/προσπέλασης στο
δίκτυο τερματικών μέσω ETHERNET (βλέπε επίσης κεφάλαιο «Επικοινωνία» στη
σελίδα 250 και κεφάλαιο «Υπηρεσίες δικτύου» στη σελίδα 271). Στο [Setup] / [Network]
/ [Services] επιλέξτε την καταχώρηση [Transparent mode] και κάντε κλικ στο [Edit], για
να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις για αυτήν τη λειτουργία.

12004ADE

12005ADE

Παράμετροι Περιγραφή

IP properties Ο αριθμός θύρας 6004 κανονικά δεν πρέπει να τροποποιηθεί. Επιλέξτε το 
πρωτόκολλο που θέλετε: UDP ή TCP.

Control systems Καθορίσετε εάν η λειτουργία διαφάνειας / προσπέλασης θα συνδεθεί με τον 
ελεγκτή 1 ή 2.

Mode Επιλέξτε ως τύπο επικοινωνίας τη λειτουργία διαφάνειας ή τη λειτουργία 
προσπέλασης. Στο [Timeout] εισάγετε σε δευτερόλεπτα το χρονικό διάστημα 
μετά το οποίο το τερματικό θα επιστρέφει από τη λειτουργία προσπέλασης στην 
κανονική λειτουργία εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία επικοινωνία προσπέλασης.
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9.3.9 Διακομιστής δικτύου

Ο διακομιστής δικτύου προετοιμάζει τα αρχεία για να μπορούν να απεικονιστούν σε ένα
πρόγραμμα περιήγησης (π.χ. Internet Explorer). Οι υπολογιστές που στέλνουν
ιστοσελίδες θα πρέπει να λειτουργούν σαν διακομιστές δικτύου.
Ένας διακομιστής WWW είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο χρησιμοποιεί το μοντέλο
πελάτη/διακομιστή για να μεταφέρει μέσω του Hypertext Transfer Protocol (HTTP) τα
αρχεία από τα οποία αποτελούνται οι ιστοσελίδες χρηστών του Internet (με υπολογιστές
στους οποίους έχουν εγκατασταθεί προγράμματα-πελάτες HTTP). Σε όλους τους
υπολογιστές ή τα τερματικά στο Internet που περιλαμβάνουν μία ιστοσελίδα θα πρέπει
επίσης να έχει εγκατασταθεί ένα πρόγραμμα διακομιστή δικτύου.
Μ' αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να διαμορφώσετε το διακομιστή δικτύου στο τερματικό.
Ο διακομιστής δικτύου είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βασίζεται σε ένα μοντέλο
πελάτη/διακομιστή και το οποίο χρησιμοποιεί το Hypertext Transfer Protocol (HTTP).
Οι διακομιστές δικτύου επεξεργάζονται αρχεία δημιουργώντας ιστοσελίδες που
μπορούν να απεικονιστούν σε προγράμματα-πελάτες HTTP.
Βλέπε επίσης κεφάλαιο «Υπηρεσίες δικτύου» στη σελίδα 271.

11591AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Port number Η τυπική τιμή είναι 80 και κανονικά δε χρειάζεται να τροποποιηθεί.

Account name Με τον καθορισμό ενός ονόματος λογαριασμού οι σελίδες HTML 
προστατεύονται στο τερματικό με κωδικούς πρόσβασης. Οι λογαριασμοί 
καθορίζονται στο [Setup] / [Network] / [Accounts].

11590AEN
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Παράμετροι Περιγραφή

Account name Εδώ εμφανίζεται το όνομα λογαριασμού που καθορίστηκε στο προηγούμενο 
πεδίο διαλόγου. 
Οι λογαριασμοί καθορίζονται στο [Setup] / [Network] / [Accounts].

Password Καταχωρήστε έναν κωδικό πρόσβασης. Όλες οι σελίδες HTML προστατεύονται 
με αυτό το όνομα λογαριασμού και τον κωδικό πρόσβασης.
Για να προστατέψετε μία μεμονωμένη σελίδα με ένα άλλο όνομα λογαριασμού 
και κωδικό πρόσβασης, επισυνάπτεται στην κεφαλίδα HTML ο παρακάτω 
κωδικός:
<HTML>
<HEAD>

<META name="superuser"1) content="12345">
</HEAD>

Εδώ βρίσκεται ο υπόλοιπος κωδικός HTML.
</HTML>

1) Το "superuser" υποδηλώνει το όνομα του λογαριασμού και το "12345" τον κωδικό πρόσβασης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Ο προαναφερόμενος κωδικός θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην κεφαλίδα.
Οι παράμετροι Name (όνομα) και Content (περιεχόμενο) θα πρέπει να διαθέτουν ένα
όνομα λογαριασμού και έναν κωδικό πρόσβασης.
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Δέσμη ενεργειών 
SSI

Το SSI (Server-Side Include) είναι μία μεταβλητή τιμή (π.χ. ένα αρχείο), την οποία
επισυνάπτει ένας διακομιστής σε ένα αρχείο HTML πριν από την αποστολή. Κατά τη
δημιουργία μίας ιστοσελίδας μπορείτε να επισυνάψετε μία τιμή SSI σε ένα αρχείο HTML:
<!--#echo var="LAST_MODIFIED"-->

Υποστηρίζονται οι παρακάτω δέσμες ενεργειών SSI για να είναι δυνατή η προβολή
τιμών του τερματικού σε σελίδες HTML:

Όνομα Παράμετροι Περιγραφή Παράδειγμα

get_ipaddr.fn Καμία Εμφανίζει τη διεύθυνση 
IP του διακομιστή 
δικτύου. Χρησιμοποιείται 
στη δέσμη ενεργειών 
CGI.

<!--#exec cgi="get_ipaddr.fn"-->

get_domainname.fn Καμία Εμφανίζει το όνομα τομέα 
του διακομιστή δικτύου.

<!--#exe cgi="get_domainname.fn"-->

get_date.fn Μορφή ημερομηνίας
π.χ. ΜΜ/ΗΗ/ΕΕ ή 
EE-MM-HH.
Εάν δεν υπάρχει 
κανένα στοιχείο, 
εφαρμόζονται οι 
ρυθμίσεις του 
τερματικού.

Εμφανίζει την ημερομηνία 
τερματικού.

<!--#exec cgi="/get_date.fn MM/DD/YY"-->

get_time.fn Μορφή ώρας
π.χ. ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ ή 
ΩΩ:ΛΛ.
Εάν δεν υπάρχει 
κανένα στοιχείο, 
εφαρμόζονται οι 
ρυθμίσεις του 
τερματικού.

Εμφανίζει την ώρα 
τερματικού.

<!--#exec cgi="/get_time.fn HH:MM"-->

get_device.fn X, Y, Z
X = Device (συσκευή)
Y = μορφή ένδειξης 
(βλέπε πρόσθετο 
πίνακα)
Z = μήκος (βλέπε 
πίνακα που ακολουθεί)

Εμφανίζει την τιμή 
συσκευής (τιμή σήματος) 
του ελεγκτή.

<!--#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 Καμία Εμφανίζει τη σελίδα 
διάγνωσης του 
τερματικού.

<!--#exec cgi="/get_diag.fn"-->

get_mode.fn Καμία Εμφανίζει τον τύπο 
λειτουργίας του 
τερματικού:
[RUN] / [PROG] / 
[SETUP] / [TRANSFER]

<!--#exec cgi="/get_mode.fn"-->
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Μορφή ένδειξης για το get_device.fn

Αυτόματη 
ενημέρωση

Η σελίδα HTML κανονικά δεν ενημερώνεται αυτόματα. Με την προσθήκη του παρακάτω
κωδικού στη σελίδα HTML πραγματοποιείται μία αυτόματη ενημέρωση.
<meta http-equiv="Refresh"CONTENT="5">

Με το CONTENT δηλώνεται η συχνότητα ανανέωσης της σελίδας (σε δευτερόλεπτα).

Παράδειγμα σελίδας HTML με δέσμη ενεργειών SSI
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Refresh"CONTENT="5">
</HEAD>
<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"--><BR>
<!--#exec cgi="/get_domainname.fn"--><BR>
<BR>
Ένα IO:<BR>
<!--#exec cgi="/get_date.fn MM/DD/YY"--><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>

Όνομα Μήκος Περιγραφή Παράδειγμα

Καμία Καμία Εμφανίζει την τιμή σε υπογεγραμμένη μορφή 16 bit. <!--#exec cgi=/get_device.fn D1"-->

+ Καμία Εμφανίζει την τιμή σε μη υπογεγραμμένη μορφή 
16 bit.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D3+"-->

L Καμία Εμφανίζει την τιμή  σε υπογεγραμμένη μορφή 32 bit. <!--#exec cgi=/get_device.fn D7L"-->

L+ Καμία Εμφανίζει την τιμή σε μη υπογεγραμμένη μορφή 
32 bit.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D2L+"-->

RB Καμία Εμφανίζει την τιμή ως αριθμό κινητής υποδιαστολής 
BCD των 32 bit (SIMATIC).

<!--#exec cgi=/get_device.fn D10RB"-->

RF Καμία Εμφανίζει την τιμή ως αριθμό κινητής υποδιαστολής 
ΙΕΕΕ των 32 bit.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D8RF"-->

RD Καμία Εμφανίζει την τιμή ως αριθμό κινητής υποδιαστολής 
ΙΕΕΕ των 32 bit χωρίς εκθέτη.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D1RD"-->

SB Καμία Εμφανίζει την τιμή σε μορφή BCD των 16 bit. <!--#exec cgi=/get_device.fn D3SB"-->

LB Καμία Εμφανίζει την τιμή σε μορφή BCD των 32 bit. <!--#exec cgi=/get_device.fn D7LB"-->

SH Καμία Εμφανίζει την τιμή σε μορφή HEX των 16 bit. <!--#exec cgi=/get_device.fn D2SH"-->

LH Καμία Εμφανίζει την τιμή σε μορφή HEX των 32 bit. <!--#exec cgi=/get_device.fn D1LH"-->

AR Καμία Εμφανίζει τον αριθμό των τιμών σε υπογεγραμμένη 
μορφή 16  bit.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D5AR,10"-->

ST Καμία Εμφανίζει τον αριθμό των καταχωρητών ως 
ακολουθία χαρακτήρων.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D9ST,30"-->
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Δέσμη ενεργειών 
CGI

Το CGI (Common Gateway Interface) αποτελεί μία τυπική μέθοδο διαχείρισης
δεδομένων από και για το χρήστη σε ένα διακομιστή δικτύου. Όταν ο χρήστης
προβάλλει μία ιστοσελίδα (κάνοντας κλικ σε μια σύνδεση ή εισάγοντας μία διεύθυνση
στο πρόγραμμα περιήγησης), ο διακομιστής επιστρέφει την επιθυμητή σελίδα. Όταν
συμπληρώνετε και στέλνετε μία φόρμα σε μία ιστοσελίδα, τότε αυτή παραλαμβάνεται
κατά κανόνα από κάποιο πρόγραμμα εφαρμογής. Ο διακομιστής επιστρέφει μία
επιβεβαίωση. Η διαδικασία μεταφοράς δεδομένων μεταξύ διακομιστή και εφαρμογής
ονομάζεται CGI και ανήκει στο πρωτόκολλο HTTP.

Υποστηρίζονται οι παρακάτω δέσμες ενεργειών CGI για να είναι δυνατή η τροποποίηση
τιμών στο τερματικό:

Όνομα Παράμετροι Περιγραφή Παράδειγμα

set_date.fn Μορφή ημερομηνίας, π.χ. 
ΜΜ/ΗΗ/ΕΕ ή
ΕΕ-MM-ΗΗ.
Εάν δεν υπάρχει κανένα 
στοιχείο, εφαρμόζονται οι 
ρυθμίσεις του τερματικού.

Χρησιμοποιείται με το 
FORM, για τη ρύθμιση της 
ημερομηνίας στο τερματικό.

<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 Μορφή ώρας, π.χ. 
ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ ή ΩΩ:ΛΛ. 
Εάν δεν υπάρχει κανένα 
στοιχείο, εφαρμόζονται οι 
ρυθμίσεις του τερματικού.

Χρησιμοποιείται με το 
FORM, για τη ρύθμιση της 
ώρας στο τερματικό.

<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 (συσκευή)
Y= μορφή ένδειξης (βλέπε 
πρόσθετο πίνακα) π.χ. 
D0L + D5SH

Χρησιμοποιείται με το 
FORM, για τη ρύθμιση μίας 
συσκευής (σήμα) στον 
ελεγκτή.

<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

Χρησιμοποιείται με το 
FORM για την 
τροποποίηση της 
κατάστασης λειτουργίας του 
τερματικού.

<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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Μορφή ένδειξης για το set_device.fn

push_key.fn (βλέπε πρόσθετο πίνακα) Χρησιμοποιείται για την 
προσομοίωση χρήσης ενός 
πλήκτρου του τερματικού.

<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>

Όνομα Παράμετροι Περιγραφή Παράδειγμα

Όνομα Περιγραφή

Καμία Εμφανίζει την τιμή σε υπογεγραμμένη μορφή 16 bit.

+ Εμφανίζει την τιμή  σε μη υπογεγραμμένη μορφή 16 bit.

L Εμφανίζει την τιμή  σε υπογεγραμμένη μορφή 32 bit.

L+ Εμφανίζει την τιμή σε μη υπογεγραμμένη μορφή 32 bit.

RB Εμφανίζει την τιμή ως αριθμό κινητής υποδιαστολής BCD των 
32 bit.

RF Εμφανίζει την τιμή ως αριθμό κινητής υποδιαστολής ΙΕΕΕ των 
32 bit.

RD Εμφανίζει την τιμή ως αριθμό κινητής υποδιαστολής ΙΕΕΕ των 32 bit 
χωρίς εκθέτη.

SB Εμφανίζει την τιμή σε μορφή BCD των 16 bit.

LB Εμφανίζει την τιμή σε μορφή BCD των 32 bit.

SH Εμφανίζει την τιμή σε μορφή HEX των 16 bit.

LH Εμφανίζει την τιμή σε μορφή HEX των 32 bit.

ST Εμφανίζει έναν αριθμό καταχωρητών ως ακολουθία χαρακτήρων.
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Παράμετροι για το push_key.fn

Παράδειγμα 
σελίδας HTML με 
δέσμη ενεργειών 
SSI και CGI

<HTML>
<FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_date.fn"
METHOD="POST">
Set date here (YY:MM:DD):
<INPUT SIZE=10

MAXLENGTH=10
NAME="YY:MM:DD"
VALUE="<!--#exec cgi="/get_date.fn"-->">

<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> <P>
</FORM>
<FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_time.fn"
METHOD="POST">
Set time here (HH:MM:SS):
<INPUT SIZE=10

MAXLENGTH=10
NAME="HH:MM:SS"
VALUE="<!--#exec cgi="/get_time.fn"-->">

<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> <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="Submit">
</FORM>
</HTML>

Παράμετρος Περιγραφή Παράδειγμα

KEY Μπορεί να λάβει 
τις εξής τιμές:
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">Enter
<OPTION VALUE="A">A
<OPTION VALUE="B">B
<OPTION VALUE="1">1
<OPTION VALUE="2">2
<OPTION VALUE="3">3
<OPTION VALUE="UP">Up
<OPTION VALUE="DOWN">Down
<OPTION VALUE="LEFT">Left
<OPTION VALUE="RIGHT">Right 
<OPTION VALUE="PREV">Prev
</SELECT>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> 
<P></FORM>

F1-F22 Μπορεί να λάβει 
τις εξής τιμές:
SET
RESET
TOGGLE

<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>
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Αποθήκευση 
αρχείων HTML 
μέσω FTP

Για τη μεταφορά και αποθήκευση αρχείων HTML από και προς το τερματικό
χρησιμοποιείται ένα τυπικό πρόγραμμα-πελάτης FTP, π.χ. [DOP Tools] [DOP FTP
Client] 
Βλέπε κεφάλαιο «Διακομιστής FTP» στη σελίδα 276.

Τα αρχεία μεταφέρονται στον κατάλογο HTML του τερματικού.
Τα ονόματα αρχείων θα πρέπει να είναι σε μορφή DOS (8.3). Το μήκος του ονόματος
αρχείου περιορίζεται στους 8 χαρακτήρες. Ως επέκταση χρησιμοποιείται το HTM.

9.3.10 Τηλεπρόσβαση

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την πρόσβαση όπως και τον κατοπτρισμό και τον έλεγχο
του τερματικού από έναν Η/Υ με τη βοήθεια του δωρεάν προγράμματος VNC - Client
Remote Access Viewer και του ενσωματωμένου στο τερματικό διακομιστή VNC. 
Το Remote Access Viewer είναι ένα πρόγραμμα για την τηλεπρόσβαση και τον τηλε-
έλεγχο των τερματικών DOP11B. Το πρόγραμμα-πελάτης της VNC (Virtual Network
Computing) Remote Access Viewer μαζί με τον ενσωματωμένο διακομιστή VNC
(λειτουργία τηλεπρόσβασης στο χειρισμό) επιτρέπει με τη χρήση ενός Η/Υ να έχετε
πρόσβαση, να επιθεωρήσετε και να ελέγξετε ένα τερματικό χειρισμού.

Με την τεχνολογία VNC μπορείτε, από έναν οποιονδήποτε Η/Υ, να έχετε πρόσβαση σε
ένα τερματικό χειρισμού σύνδεσης ETHERNET, εφόσον αυτό είναι συνδεδεμένο στο
ίδιο δίκτυο. Αν ο Η/Υ και το τερματικό είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο, τότε έχετε
πρόσβαση στο τερματικό και από έναν οποιονδήποτε Η/Υ με σύνδεση διαδικτύου σε
όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η λειτουργία τηλεπρόσβασης σε τερματικά για
π.χ. την τηλεϋποστήριξη πελατών, τον τηλε-έλεγχο και την αναζήτηση σφαλμάτων. 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Το αρχείο INDEX.HTM θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε.

60680AXX

DOP11B

INTERNET / 

NETWORK
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Ρυθμίσεις στο 
τερματικό

Το τερματικό διαθέτει έναν ενσωματωμένο διακομιστή VNC. Η λειτουργία
τηλεπρόσβασης πρέπει να ενεργοποιηθεί στην εφαρμογή έργου του τερματικού. Για την
ακριβή περιγραφή του εργαλείου διαμόρφωσης ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εργαλείου
διαμόρφωσης.

Ρυθμίσεις 
στο εργαλείο 
διαμόρφωσης

1. Ανοίξτε το έργο του τερματικού χειρισμού στο εργαλείο διαμόρφωσης. 
2. Μαρκάρετε τα πεδία [Setup] / [Network] / [Services]. 

3. Μαρκάρετε την επιλογή [Remote access] και κάντε κλικ στο [Edit].

Κωδικός 
πρόσβασης

12006AEN

12007AEN

View only Για την πρόσβαση View-Only, στο τερματικό χειρισμού, στην επιλογή Remote Access 
Viewer, εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Ένας Remote Access Viewer / χρήστης 
προγράμματος περιήγησης, ο οποίος έχει εγγραφεί με τον κωδικό πρόσβασης View-
Only, δεν μπορεί να διεξάγει αλλαγές στο τερματικό χειρισμού.

Full access Για την πλήρη πρόσβαση, στο τερματικό χειρισμού, στην επιλογή Remote Access 
Viewer, εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Ένας Remote Access Viewer / χρήστης 
προγράμματος περιήγησης, ο οποίος έχει εγγραφεί με τον κωδικό πρόσβασης για 
πλήρη πρόσβαση, μπορεί να πραγματοποιήσει χειρισμό του τερματικού όπως θα 
έκανε εάν το τερματικό βρίσκονταν μπροστά του.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Εάν χρησιμοποιηθεί ο ίδιος κωδικός πρόσβασης τόσο για τη λειτουργία View-Only
(προβολή μόνο) όσο και για την πλήρη πρόσβαση, τότε ο Remote Access Viewer /
χρήστης προγράμματος περιήγησης έχει πλήρη πρόσβαση στο τερματικό χειρισμού.
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Θύρες

Ολοκληρώστε τη διαδικασία κάνοντας κλικ στο OK και το Exit. Αποθηκεύστε το έργο και
μεταφέρετέ το στο τερματικό. Τώρα ο διακομιστής VNC στο τερματικό τίθεται σε
λειτουργία.

Εντολή που προβάλλει εάν το πρόγραμμα-πελάτης VNC έχει συνδεθεί

Στη γραμμή εντολών, στην επιλογή [Setup] / [System signals] του εργαλείου
διαμόρφωσης, εισάγετε την εντολή «SJAFx» για την προβολή του κειμένου
«Τηλεπρόσβαση» στην επάνω δεξιά γωνία του τερματικού, εάν στο τερματικό έχει
συνδεθεί ένα πρόγραμμα-πελάτης VNC (Remote Access Viewer ή πρόγραμμα
περιήγησης) με το διακομιστή VNC. Το «x» είναι ένας δείκτης για το μέγεθος
γραμματοσειράς που πρόκειται να προβληθεί. Τα διαθέσιμα μεγέθη γραμματοσειράς
εμφανίζονται στο πεδίο «Μενού», στο παράθυρο [Runtime fonts] ([Setup] / [Runtime
fonts].

Viewer
(5900)

Υποδοχή σύνδεσης TCP (Transmission Control Protocol) για το Remote Access 
Viewer - δεν πρέπει κανονικά να τροποποιηθεί.

Full access
(5800)

Υποδοχή σύνδεσης TCP για συνδέσεις HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - δεν 
πρέπει κανονικά να τροποποιηθεί. 

12008AEN
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Σύνδεση με το 
τερματικό 
χειρισμού

Ο διακομιστής VNC αναγνωρίζει συνδέσεις HTTP (Hypertext Transfer Protocol) στη
θύρα TCP (Transmission Control Protocol) 5800, όπως έχουν ρυθμιστεί στο τερματικό
για τη λειτουργία τηλεπρόσβασης (βλέπε σελίδα 295).
Στο πεδίο διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης, καταχωρήστε τη διεύθυνση IP
του τερματικού ακολουθούμενη από «:» (άνω και κάτω τελεία) και τον αριθμό θύρας
TCP 5800. Για μια διεύθυνση IP 10.3.71.22 του τερματικού, η διεύθυνση θα ήταν για
παράδειγμα η http://10.3.71.22:5800.

Το Remote Access Viewer παρουσιάζει στην οθόνη του Η/Υ μια εικόνα του τερματικού.
Η εικόνα στο Remote Access Viewer ενημερώνεται κατ’ επιθυμία ή σε τακτά χρονικά
διαστήματα. Η λειτουργία τηλεπρόσβασης πληρεί τις ίδιες λειτουργίες όπως και το
πραγματικό τερματικό.

12019AEN

11599AXX
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Ο διακομιστής VNC που είναι ενσωματωμένος στα τερματικά περιλαμβάνει επίσης μια
μικρή εφαρμογή VNC (Applet). Μπορείτε να συνδέσετε το τερματικό με ένα πρόγραμμα
περιήγησης δικτύου που υποστηρίζει εφαρμογές Java-Applets, π.χ. το Microsoft
Internet Explorer.
Κατά τη χρήση ενός προγράμματος περιήγησης δικτύου για την απεικόνιση, η εικόνα
του πλαισίου του τερματικού δεν εμφανίζεται.

Εξακρίβωση 
εξουσιοδότησης 
VNC 

• Το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου ζητά τον κωδικό πρόσβασης μόλις μια
σύνδεση δημιουργηθεί.

• Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ρυθμίστηκε στο τερματικό.
• Το τερματικό χειρισμού θα πρέπει τώρα να εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης

διαδικτύου στον υπολογιστή σας.

11600AXX
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Έλεγχος του 
τερματικού 
χειρισμού

Ένα τερματικό με πληκτρολόγιο ελέγχεται από το πληκτρολόγιο του υπολογιστή.
Τα ακόλουθα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας αντιστιχούν στα πλήκτρα
του τερματικού.

Σε τερματικά με οθόνη αφής αγγίξτε απευθείας την επιφάνεια αφής.

9.3.11 Προτάσεις και περιορισμοί στην επικοινωνία δικτύου

Για τη γρήγορη και αποτελεσματική διαμόρφωση της επικοινωνίας μεταξύ των
τερματικών και του ελεγκτή σε ένα δίκτυο τερματικών (δίκτυο BDTP), θα πρέπει να
πραγματοποιείται μια ιδανική μετάδοση σήματος. Διαβάστε την ενότητα
«Αποτελεσματική επικοινωνία» στη σελίδα 63 και ακολουθήστε τις οδηγίες για τη
βελτιστοποίηση της δικτυακής λειτουργικότητας των τερματικών. Σε ένα δίκτυο
τερματικών μπορούν να μεταδοθούν έως και 3000 σήματα.

Παράδειγμα 1 Ένα δίκτυο τερματικών αποτελείται από 3 πελάτες και έναν διακομιστή. Κάθε πελάτης
έχει πρόσβαση σε 1000 σήματα. Επομένως ο διακομιστής πρέπει να διαχειριστεί
(δηλαδή να μεταδίδει προς τους πελάτες) 3000 σήματα. Αυτό ισχύει επίσης, όταν οι
περιοχές διευθύνσεων για τα σήματα στους πελάτες είναι ίδιες. Έτσι η χωρητικότητα για
τη μετάδοση σήματος στο δίκτυο χρησιμοποιείται πλήρως.

Παράδειγμα 2 Ο διακομιστής πρέπει να ανακτήσει τις διευθύνσεις που έχουν ζητηθεί από τους
πελάτες. Στη συνέχεια ο διακομιστής επιβεβαιώνει την κατάσταση ελεγκτή, η οποία
αποστέλλεται στον αντίστοιχο πελάτη.

Παράδειγμα
Ένα δίκτυο τερματικών (δίκτυο BDTP) αποτελείται από ένα διακομιστή και 5 πελάτες.
Κάθε τερματικό διαθέτει 50 συναγερμούς με την ίδια διεύθυνση. Για το διακομιστή αυτό
σημαίνει ότι πρέπει να επιβεβαιωθούν από τον ελεγκτή 50 διευθύνσεις. Επιπλέον ο
διακομιστής πρέπει να αποστείλει 50 συναγερμούς στον αντίστοιχο πελάτη (5 x 50).
Επομένως ο διακομιστής πρέπει να διανείμει 250 συναγερμούς στο δίκτυο.

Πληκτρολόγιο υπολογιστή Πληκτρολόγιο τερματικού

Pos1 MAIN

Πλήκτρο εναλλαγής + F11 LIST

Πλήκτρο εναλλαγής + F12 ACK

Εικόνα Å PREV

Εικόνα Ç NEXT

F1 έως F12 F1 έως F12

Πλήκτρο εναλλαγής + F1 έως F12 F13 έως F22

Πλήκτρο εισαγωγής ENTER

Πλήκτρα βέλους Πλήκτρα βέλους

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Μια σύνδεση με το τερματικό μέσω Proxy δεν συνιστάται.
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Λειτουργία 
διαφάνειας μέσω 
ETHERNET

Για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία [Transparent mode] μέσω της
επικοινωνίας ETHERNET (πρωτόκολλο TCP/IP), θα πρέπει να πληρούνται οι εξής
προϋποθέσεις.
• Τα προγράμματα οδήγησης και τα εργαλεία προγραμματισμού θα πρέπει να

υποστηρίζουν την επικοινωνία στη λειτουργία διαφάνειας. (Περισσότερες
πληροφορίες θα βρείτε στο εγχειρίδιο του αντίστοιχου προγράμματος οδήγησης ή
ελεγκτή.)

• Εάν το λογισμικό διαμόρφωσης για τον ελεγκτή δεν υποστηρίζει τη μεταφορά έργου
μέσω TCP/IP, θα πρέπει στον υπολογιστή να χρησιμοποιηθεί ένα πρόγραμμα για
την προσομοίωση της θύρας COM σε ένα περιβάλλον TCP/IP. Αυτή επικοινωνεί με
τον ελεγκτή στη λειτουργία διαφάνειας μέσω του δικτύου TCP/IP.

Λειτουργία 
προσπέλασης 
μέσω ETHERNET

Η επικοινωνία στη λειτουργία προσπέλασης είναι δυνατή μόνο εάν αυτή υποστηρίζεται
από τα προγράμματα οδήγησης. Βλέπε κεφάλαιο «Επικοινωνία» στη σελίδα 250.
Για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία προσπέλασης μέσω της επικοινωνίας
ETHERNET (πρωτόκολλο TCP/IP), θα πρέπει να πληρείται η παρακάτω προϋπόθεση.
• Εάν το λογισμικό προγραμματισμού για τον ελεγκτή δεν υποστηρίζει τη μεταφορά

έργου μέσω TCP/IP, θα πρέπει στον υπολογιστή να χρησιμοποιηθεί ένα πρόγραμμα
για τη μετατροπή της θύρας COM σε θύρα TCP/IP. Αυτή επικοινωνεί με τον ελεγκτή
στη λειτουργία διαφάνειας μέσω του δικτύου TCP/IP. (Περισσότερες πληροφορίες
θα βρείτε στο εγχειρίδιο του αντίστοιχου προγράμματος οδήγησης ή ελεγκτή.)

Λειτουργία άνευ 
πρωτοκόλλου

Η λειτουργία [No protocol mode], η οποία χρησιμοποιείται όταν ένα ή περισσότερα
τερματικά λειτουργούν ως διεπαφές επικοινωνίας (βλέπε επίσης κεφάλαιο
«Επικοινωνία» στη σελίδα 250), δεν συνιστάται για μεγαλύτερα δίκτυα τερματικών
(δίκτυα BDTP). 
Μεγάλο δίκτυο θεωρείται ένα δίκτυο BDTP στο οποίο υπάρχει μεγάλη ροή σημάτων
μεταξύ του διακομιστή και των πελατών. Εάν το τερματικό λειτουργεί ως διεπαφή
επικοινωνίας, μεταβιβάζονται οι καταχωρητές και τα σήματα ελέγχου. Αυτοί επηρεάζουν
αρνητικά την ταχύτητα επικοινωνίας και μειώνουν την απόδοση του δικτύου. Βλέπε
ενότητα «Αποτελεσματική επικοινωνία» στη σελίδα 63.

Πακέτα σημάτων Για να διαμορφώσετε την επικοινωνία μεταξύ των τερματικών και του ελεγκτή (π.χ. σε
ένα δίκτυο) γρήγορα και αποτελεσματικά, θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην
ιδανική μετάδοση σήματος. Διαβάστε την ενότητα «Αποτελεσματική επικοινωνία» στη
σελίδα 63 και ακολουθήστε τις οδηγίες για τη βελτιστοποίηση της δικτυακής
λειτουργικότητας των τερματικών. Αυτές ισχύουν για όλους τους σταθμούς στο δίκτυο
τερματικών. Εάν τα σήματα δεν μεταδίδονται σε μορφή πακέτων, τότε μπορεί να αυξηθεί
το χρονικό διάστημα ενημέρωσης στο δίκτυο.
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Διαχείριση 
συναγερμών

Το δίκτυο του τερματικού μπορεί να λειτουργήσει ως ένα δίκτυο διακομιστή-πελάτη.
Ο διακομιστής παραθέτει δεδομένα (π.χ. σήματα συναγερμών) τα οποία μπορούν να
κληθούν από τους πελάτες. Η ταυτόχρονη μεταβίβαση διαφορετικών σημάτων
επηρεάζει αρνητικά τη διάρκεια μεταφοράς μεταξύ των τερματικών και των ελεγκτών.
Επομένως ο αριθμός των σημάτων θα πρέπει να περιοριστεί. Για περισσότερες
πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα «Αποτελεσματική επικοινωνία» στη σελίδα 63. 
Ο αριθμός των σημάτων συναγερμού στο δίκτυο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον
αριθμό σημάτων που μπορεί να διαχειριστεί ο διακομιστής σε ολόκληρο το δίκτυο. Ένας
διακομιστής μπορεί να επεξεργαστεί, ανάλογα με την εφαρμογή και το τερματικό, έως
και 300 συναγερμούς. Συνεπώς ένα δίκτυο δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει πάνω από
300 συναγερμούς.

Ευρετήριο στον 
πελάτη δικτύου

Μία διευθυνσιοδότηση ευρετηρίου βοηθά στην κανονική λειτουργία να καθοριστεί ο
καταχωρητής από τον οποίο θα λαμβάνει ένα αντικείμενο την τιμή ένδειξης.
Η διευθυνσιοδότηση ευρετηρίου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα τερματικά που
λειτουργούν ως πελάτες BDTP. Οι πελάτες BDTP χρησιμοποιούν αποκλειστικά και
μόνο τον καταχωρητή ευρετηρίου του διακομιστή BDTP. 
Εάν ένα τερματικό που λειτουργεί ως πελάτης BDTP, διαθέτει και έναν τοπικό ελεγκτή,
ισχύουν οι κανονικές προϋποθέσεις για τη χρήση της διευθυνσιοδότησης ευρετηρίου.
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9.4 Λογαριασμοί δικτύου
Στο [Setup] / [Network] / [Accounts] καθορίζετε τους χρήστες που μπορούν να
αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του τερματικού, οι οποίες απαιτούν εγγραφή με
κωδικό πρόσβασης. Μ' αυτήν τη λειτουργία πραγματοποιείτε έναν έλεγχο
εξουσιοδότησης. Εδώ δημιουργείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για
διάφορους χρήστες, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στις διάφορες υπηρεσίες του
δικτύου. Τα ονόματα λογαριασμών και οι κωδικοί πρόσβασης δεν επιτρέπεται να
περιέχουν εθνικούς ειδικούς χαρακτήρες.

Σύμφωνα με την απεικόνιση, ο λογαριασμός με το όνομα "superuser" έχει
εξουσιοδότηση για την πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες δικτύου που απαιτούν
εγγραφή. Με τη βοήθεια των κουμπιών μπορείτε να ενημερώσετε, να προσθέσετε και
να αφαιρέσετε λογαριασμούς από τη λίστα.

9.4.1 Δικαιώματα πρόσβασης

11590AEN

Παράμετροι Περιγραφή

Account name Εισάγετε ένα όνομα λογαριασμού.

Password Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό.

Παράμετροι Περιγραφή

Serial connection Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μία σειριακή σύνδεση (PPP). 
Αυτή η επιλογή θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.

Access terminal 
controller

Χρησιμοποιείται για την εναλλαγή RUN/TRANSFER μέσω TCP/IP. 
Αυτή η επιλογή θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.

FTP Access Ο χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης για ανάγνωση στο διακομιστή FTP 
(τερματικό).

FTP Write Ο χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης για εγγραφή στο διακομιστή FTP. 
Και εδώ απαιτείται η πρόσβαση FTP.
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9.5 Κλήση των ρυθμίσεων δικτύου κατά τη διάρκεια λειτουργίας
Ο μοναδικός αριθμός υλικού εξοπλισμού του τερματικού και η επονομαζόμενη
διεύθυνση MAC (Media Access Control) μπορεί να κληθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας
μέσω μίας μακροεντολής με την εντολή «IP-CONFIG» και το όρισμα «/ALL».
Η διαμόρφωση IP εμφανίζεται μαζί με τη διεύθυνση MAC σε μια επιφάνεια χειρισμού
Windows CE.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο «Προσθήκη συμβάντος /
επισύναψη συμβάντος» (σελίδα 247).
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10 Τεχνικά στοιχεία και φύλλα διαστάσεων
10.1 Γενικά τεχνικά στοιχεία
10.1.1 Οθόνη

DOP11B-10 DOP11B-15 DOP11B-20 DOP11B-25

Ανάλυση γραφικών 
(εικονοστοιχεία)

160 x 32 240 x 64 240 x 64 320 x 240

Κείμενο γραμμές x 
χαρακτήρες

Γραφικά

Ενεργό μέγεθος 
οθόνης, Π x Υ

89,6 x 17,9 mm 90,2 x 24 mm 127,0 x 33,8 mm 115,2 x 86,4 mm

Εσωτερικός 
φωτισμός

Φωτοδίοδος (LED), 
ρυθμιζόμενη >50000 
ώρες σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος +25 °C.

Φωτοδίοδος (LED), 
ρυθμιζόμενη >50000 
ώρες σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος +25 °C.

Φωτοδίοδος (LED), 
ρυθμιζόμενη >50000 
ώρες σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος +25 °C.

CCFL, ρυθμιζόμενη 
>45000 ώρες σε 
θερμοκρασία 
περιβάλλοντος +25 °C.

Ρύθμιση της 
αντίθεσης Μέσω μεταβλητής συστήματος

Οθόνη Οθόνη FSTN-LCD 
(υγρών κρυστάλλων), 
μονόχρωμη

Οθόνη FSTN-LCD 
(υγρών κρυστάλλων), 
μονόχρωμη

Οθόνη FSTN-LCD 
(υγρών κρυστάλλων), 
μονόχρωμη

Οθόνη FSTN-LCD 
(υγρών κρυστάλλων), 
16 βαθμίδες γκρίζου

DOP11B-30 DOP11B-40 DOP11B-50 DOP11B-60

Ανάλυση γραφικών 
(εικονοστοιχεία)

320 x 240 320 x 240 800 x 600 1024 x 768

Κείμενο γραμμές x 
χαρακτήρες

Γραφικά

Ενεργό μέγεθος 
οθόνης, Π x Υ

115,2 x 86,4 mm 115,2 x 86,4 mm 211,2 x 158,4 mm 304,1 x 228,1 mm

Εσωτερικός 
φωτισμός

CCFL, ρυθμιζόμενη >60000 ώρες σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος +25 °C.

Φωτοδίοδος (CCFL), 
ρυθμιζόμενη >50000 
ώρες σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος +25 °C.

Φωτοδίοδος (CCFL), 
ρυθμιζόμενη >35000 
ώρες σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος +25 °C.

Ρύθμιση της 
αντίθεσης Μέσω μεταβλητής συστήματος

Οθόνη Οθόνη CSTN-LCD (υγρών κρυστάλλων), 64 k 
χρώματα

Οθόνη TFT-LCD (υγρών 
κρυστάλλων), 64 k 
χρώματα

Οθόνη TFT-LCD (υγρών 
κρυστάλλων), 64 k 
χρώματα
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10Τεχνικά στοιχεία και φύλλα διαστάσεων
Γενικά τεχνικά στοιχεία

 Εγχειρίδιο συστήματος  –  Τερματικά χειρισμού DOP11B 305

10.1.2 Τεχνικά στοιχεία

DOP11B-10 DOP11B-15 DOP11B-20 DOP11B-25

Πληκτρολόγιο • Αριθμητικό μπλοκ
• Μπλοκ πλοήγησης
• 6 πλήκτρα 

λειτουργιών
• 6 LED (κόκκινο / 

πράσινο)

• Αριθμητικό μπλοκ
• Μπλοκ πλοήγησης
• 6 πλήκτρα 

λειτουργιών
• 6 LED (κόκκινο / 

πράσινο)

• Αριθμητικό μπλοκ
• Μπλοκ πλοήγησης
• 8 πλήκτρα 

λειτουργιών
• 16 LED

Ανθεκτικό στην επαφή 

Υλικά πληκτρολογίου / 
υλικά πρόσοψης 
συσκευής

Πληκτρολόγιο μεμβράνης με μεταλλικά καλύμματα.
Overlay Autotex F207 με πίεση πίσω πλευράς,
1 εκατομμύριο πράξεις

Πληκτρολόγιο 
μεμβράνης με μεταλλικά 
καλύμματα.
Overlay Autotex F157 με 
πίεση πίσω πλευράς, 
1 εκατομμύριο πράξεις

Οθόνη αφής
Πολυμερές σε γυαλί 
(Autotex F250),
1 εκατομμύριο πράξεις

Επέκταση μνήμης Καμία Μέσω μνήμης USB

Γραφικά αντικείμενα Ναι

Ρολόι πραγματικού 
χρόνου

±20 PPM + ένδειξη λάθους λόγω θερμοκρασίας περιβάλλοντος και τάσης τροφοδοσίας.
Μέγιστη ένδειξη συνολικού λάθους: 1 λεπτό/μήνα σε +25 °C = 12 λεπτά/χρόνο.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας του ρολογιού πραγματικού χρόνου ανέρχεται στα 3 χρόνια.
Συντελεστής θερμοκρασίας: 0,004 ppm/°C2

Τάση τροφοδοσίας DC 24 V (DC 20 ... 30 V), 
3-πολική επαφή σύνδεσης

CE: Η τροφοδοσία τάσης πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για SELV ή PELV σύμφωνα με τα 
IEC 950 ή IEC 742.

UL: Η τροφοδοσία τάσης πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις για τροφοδοσία της κατηγορίας 2.

Κατανάλωση ρεύματος 
σε τάση λειτουργίας

Κανονική: 0,1 A
Μέγιστη: 0,3 A

Κανονική: 0,15 A
Μέγιστη: 0,35 A

Κανονική: 0,25 A
Μέγιστη: 0,45 A

Ασφάλεια Εσωτερική ασφάλεια DC, 1,0 AT, 5x 20 mm Εσωτερική ασφάλεια DC, 2,0 AT, 5x 20 mm

Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος

Κάθετη εγκατάσταση: 0 °C ... +50 °C
Οριζόντια εγκατάσταση: 0 °C ... +40 °C

Θερμοκρασία 
αποθήκευσης

–20 έως +70 °C

Υγρασία αέρα 5 ... 85 % (χωρίς υγροποίηση)

Διαστάσεις πρόσοψης
Π x Υ x Β

155,2 x 113,6 x 6 mm 155,2 x 155,2 x 6 mm 202 x 187 x 6 mm 201 x 152 x 6 mm

Βάθος τοποθέτησης 43 mm 44 mm 56,9 mm 56,8 mm

Βαθμός προστασίας 
μπροστινής πλευράς

IP66

Βαθμός προστασίας 
πίσω πλευράς

IP20

Υλικό προστασίας πίσω 
πλευράς

Επιχρισμένο αλουμίνιο

Βάρος 0,4 kg 0,5 kg 0,875 kg 0,87 kg

Μνήμη 512 kB (συμπεριλ. των 
γραμματοσειρών)

512 kB (συμπεριλ. των 
γραμματοσειρών)

12 MB (συμπεριλ. των γραμματοσειρών)

Τεστ ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας στο 
τερματικό

Έλεγχος σύμφωνα με: EN 61000-6-3 (εκπομπή) και EN 61000-6-2 (αντιπαρασιτική ασφάλεια).

Έγκριση UL UL 1604 (κατηγορία I, Div 2) / UL 508 / UL 50 4x μόνο εσωτερική χρήση

Πιστοποίηση DNV Σε προετοιμασία

NEMA 4x indoor use only
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10 Τεχνικά στοιχεία και φύλλα διαστάσεων
Γενικά τεχνικά στοιχεία

306  Εγχειρίδιο συστήματος  –  Τερματικά χειρισμού DOP11B

DOP11B-30 DOP11B-40 DOP11B-50 DOP11B-60

Πληκτρολόγιο Ανθεκτικό στην επαφή 
(Touch resistiv)

• Αριθμητικό μπλοκ
• Μπλοκ πλοήγησης
• 16 πλήκτρα 

λειτουργιών
• 16 LED (κόκκινο / 

πράσινο)

Ανθεκτικό στην επαφή 

Υλικά πληκτρολογίου / 
υλικά πρόσοψης 
συσκευής

Οθόνη αφής
Πολυμερές σε γυαλί 
(Autotex),
1 εκατομμύριο πράξεις

Πληκτρολόγιο 
μεμβράνης με μεταλλικά 
καλύμματα. 
Overlay Autotex F157 με 
πίεση πίσω πλευράς,
1 εκατομμύριο πράξεις

Οθόνη αφής
Πολυμερές σε γυαλί (Autotex F250),

1 εκατομμύριο πράξεις

Επέκταση μνήμης Μέσω μνήμης USB Μέσω μνήμης USB ή κάρτας Compact-Flash

Γραφικά αντικείμενα Ναι

Ρολόι πραγματικού 
χρόνου

±20 PPM + ένδειξη λάθους λόγω θερμοκρασίας περιβάλλοντος και τάσης τροφοδοσίας.
Μέγιστη ένδειξη συνολικού λάθους: 1 λεπτό/μήνα σε +25 °C = 12 λεπτά/χρόνο.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας του ρολογιού πραγματικού χρόνου ανέρχεται στα 3 χρόνια.
Συντελεστής θερμοκρασίας: 0,004 ppm/°C2

Τάση τροφοδοσίας DC 24 V (DC 20 ... 30 V), 3-πολική επαφή σύνδεσης

CE: Η τροφοδοσία τάσης πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για SELV ή PELV σύμφωνα με τα 
IEC 950 ή IEC 742.

UL: Η τροφοδοσία τάσης πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις για τροφοδοσία της κατηγορίας 2.

Κατανάλωση ρεύματος 
σε τάση λειτουργίας

Κανονική: 0,25 A
Μέγιστη: 0,45 A

Κανονική: 0,3 A
Μέγιστη: 0,5 A

Κανονική: 0,5 A
Μέγιστη: 1,0 A

Κανονική: 1,2 A
Μέγιστη: 1,7 A

Ασφάλεια Εσωτερική ασφάλεια DC, 2,0 AT, 5x 20 mm Εσωτερική ασφάλεια DC, 3,15 AT, 5x 20 mm

Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος

Κάθετη εγκατάσταση: 0 °C...+50 °C
Οριζόντια εγκατάσταση: 0 °C ... +40 °C

Θερμοκρασία 
αποθήκευσης

–20 έως +70 °C

Υγρασία αέρα 5 ... 85 % (χωρίς υγροποίηση)

Διαστάσεις πρόσοψης
Π x Υ x Β

201 x 152 x 6 mm 275 x 168 x 6 mm 302 x 228 x 6 mm 398 x 304 x 6 mm

Βάθος τοποθέτησης 56,8 mm 57,3 mm 58 mm

Βαθμός προστασίας 
μπροστινής πλευράς

IP66

Βαθμός προστασίας 
πίσω πλευράς

IP20

Υλικό προστασίας πίσω 
πλευράς

Επιχρισμένο αλουμίνιο

Βάρος 0,87 kg 1,11 kg 2,0 kg 3,7 kg

Μνήμη 12 MB (συμπεριλ. των γραμματοσειρών)

Τεστ ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας στο 
τερματικό

Έλεγχος σύμφωνα με: EN 61000-6-3 (εκπομπή) και EN 61000-6-2 (αντιπαρασιτική ασφάλεια).

Έγκριση UL UL 1604 (κατηγορία I, Div 2) / UL 508 / UL 50 4x μόνο εσωτερική χρήση

Πιστοποίηση DNV Σε προετοιμασία Ναι

NEMA 4x μόνο για εσωτερική χρήση
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10Τεχνικά στοιχεία και φύλλα διαστάσεων
Γενικά τεχνικά στοιχεία

 Εγχειρίδιο συστήματος  –  Τερματικά χειρισμού DOP11B 307

10.1.3 Λειτουργικότητα

10.1.4 Επικοινωνία

DOP11B-10 DOP11B-15 DOP11B-20 DOP11B-25 DOP11B-30 DOP11B-40 DOP11B-50 DOP11B-60

Λειτουργίες 
δικτύου

Όχι E-Mails / Web-Server / Remote Access / FTP-Server

Διπλό 
πρόγραμμα 
οδήγησης με 
ανταλλαγή 
δεδομένων

Ναι

Λειτουργία 
αναμετάδοσης

Ναι (ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης)

Λειτουργία άνευ 
πρωτοκόλλου

Ναι

Πολυγλωσσία Ναι, έως και 10 γλώσσες για κάθε πρόγραμμα

Στάνταρ 
γραμματοσειρές 
Windows

Όχι Ναι

Εσωτερικές 
μεταβλητές

Ναι, προσωρινές και μόνιμες

Καταγραφές 
τάσεων εξέλιξης

Ναι

Διαχείριση 
συνταγών

Ναι

Διαχείριση 
συναγερμών

Ναι, έως και 16 ομάδες

Δίαυλοι χρόνου Ναι

Ομάδες Ι/Ο Poll Ναι

Κωδικοί 
πρόσβασης

Ναι, έως και 8 ομάδες

Βιβλιοθήκη 
μηνυμάτων

Ναι

Μακροεντολές Ναι

Λειτουργία 
εκτύπωσης

Ναι

DOP11B-10 DOP11B-15 DOP11B-20 DOP11B-25 DOP11B-30 DOP11B-40 DOP11B-50 DOP11B-60

Σειριακή 
διεπαφή 
RS-232

9-πολική υποδοχή Sub-D, στερεωμένο βύσμα με βίδες στερέωσης 4-40 UNC, ρύθμιση έως 115200 Baud.

Σειριακή 
διεπαφή 
RS-422

25-πολική υποδοχή Sub-D, στερεωμένη υποδοχή με βίδες στερέωσης 4-40 UNC, ρύθμιση έως 115200 Baud.

ETHERNET ως πρόσθετη δυνατότητα ως 
πρόσθετη 
δυνατότητα

Θωρακισμένη υποδοχή RJ45, 10/100 MBit - full duplex

USB Όχι Host τύπου A (USB1.1), μέγιστο ρεύμα εξόδου 500 mA Host τύπου A (USB1.1), 
μέγιστο ρεύμα εξόδου 
500 mA, τύπος συσκευής B 
(USB1.1)
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10 Τεχνικά στοιχεία και φύλλα διαστάσεων
Αντιστοίχηση βύσματος

308  Εγχειρίδιο συστήματος  –  Τερματικά χειρισμού DOP11B

10.2 Αντιστοίχηση βύσματος
10.2.1 RS-232

10.2.2 RS-422 / RS-485

D-Sub
Βύσμα 9 πόλων

Αρ. 
ακροδέκτη

Χαρακτηρισμός Κατεύθυνση σήματος Τερματικό 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-πολική υποδοχή

Αρ. 
ακροδέκτη

RS-422 RS-485

Χαρακτηρισμός Κατεύθυνση 
σήματος 
Τερματικό È 
XXX

Χαρακτηρισμός Κατεύθυνση 
σήματος 
Τερματικό 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) Η ακίδα 20 συνδέεται με την ακίδα 21 στον ακροδέκτη

– – –

21 1) – – –

6 Δεν επιτρέπεται 
να συνδεθεί

– Απόληξη 
διαύλου 2)

2) Συνδέεται εσωτερικά απευθείας με την ακίδα 2 (Tx/Rx+)

Συνδέστε με την 
ακίδα 19 για την 
απόληξη 
διαύλου 3)

3) Επισήμανση: Μόνο ο πρώτος και ο τελευταίος συνδρομητής διαύλου πρέπει να διαθέτει απόληξη διαύλου

19 Δεν επιτρέπεται 
να συνδεθεί

– Απόληξη 
διαύλου 4)

4) Συνδέεται εσωτερικά με την ακίδα 15 (Tx/Rx-) μέσω αντίστασης 1/4 120 Ω

–

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

P
i

f
kVA

Hz

n



10Τεχνικά στοιχεία και φύλλα διαστάσεων
Αντιστοίχηση βύσματος

 Εγχειρίδιο συστήματος  –  Τερματικά χειρισμού DOP11B 309

10.2.3 ETHERNET

10.2.4 USB

10.2.5 PCS21A

Υποδοχή RJ45 Αρ. 
ακροδέκτη

Ονομασία Κατεύθυνση σήματος Τερματικό È XXX

1 Tx+ Æ 

2 Tx- Æ 

3 Rx+ Ä 

6 Rx- Ä 

4, 5, 7, 8 GND –

1

8

Υποδοχή USB Αρ. 
ακροδέκτη

Χαρακτηρισμός Κατεύθυνση σήματος 
Τερματικό 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-πολικό βύσμα

Αρ. 
ακροδέκτη

Χαρακτηρισμός Κατεύθυνση σήματος Τερματικό È XXX

1 Δεν επιτρέπεται 
να συνδεθεί

Εφεδρικό

2 Tx / Rx+ È 

3 Tx / Rx- È 

4 y 

1

2

3

4
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10 Τεχνικά στοιχεία και φύλλα διαστάσεων
DOP11B-10

310  Εγχειρίδιο συστήματος  –  Τερματικά χειρισμού DOP11B

10.3 DOP11B-10
10.3.1 Ετικέτες κειμένου για DOP11B-10

10.3.2 Φύλλο διαστάσεων DOP11B-10

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] Μέγιστη περιοχή για κείμενα σε mm.

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
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10Τεχνικά στοιχεία και φύλλα διαστάσεων
DOP11B-15

 Εγχειρίδιο συστήματος  –  Τερματικά χειρισμού DOP11B 311

10.4 DOP11B-15
10.4.1 Ετικέτες κειμένου για DOP11B-15

10.4.2 Φύλλο διαστάσεων DOP11B-15

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] Μέγιστη περιοχή για κείμενα σε mm.

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
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10 Τεχνικά στοιχεία και φύλλα διαστάσεων
DOP11B-20

312  Εγχειρίδιο συστήματος  –  Τερματικά χειρισμού DOP11B

10.5 DOP11B-20
10.5.1 Ετικέτες κειμένου για DOP11B-20

10.5.2 Φύλλο διαστάσεων DOP11B-20

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] Μέγιστη περιοχή για κείμενα σε mm.

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



10Τεχνικά στοιχεία και φύλλα διαστάσεων
DOP11B-25 και -30

 Εγχειρίδιο συστήματος  –  Τερματικά χειρισμού DOP11B 313

10.6 DOP11B-25 και -30
10.6.1 Φύλλο διαστάσεων DOP11B-25 και -30

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
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Hz
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10 Τεχνικά στοιχεία και φύλλα διαστάσεων
DOP11B-40

314  Εγχειρίδιο συστήματος  –  Τερματικά χειρισμού DOP11B

10.7 DOP11B-40
10.7.1 Ετικέτες κειμένου για DOP11B-40

10.7.2 Φύλλο διαστάσεων DOP11B-40

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] Μέγιστη περιοχή για κείμενα σε mm.

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

Hz

n
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10.8 DOP11B-50
10.8.1 Φύλλο διαστάσεων DOP11B-50

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 Φύλλο διαστάσεων DOP11B-60

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 Ετικέτα για DOP11B-10 έως DOP11B-40

10.11 Ετικέτα για DOP11B-50 και DOP11B-60

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 Καλώδιο
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

10.12.4Καλώδιο επικοινωνίας RS-232 (τυποποιημένο καλώδιο D-SUB 9PO)

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 Παράρτημα
11.1 Χημική αντοχή
11.1.1 Μεταλλικό περίβλημα

Το πλαίσιο και το περίβλημα αποτελούνται από επιχρισμένο αλουμίνιο. Αυτή η
κοκκώδης επίχριση μπορεί να εκτεθεί στα παρακάτω υλικά για ένα χρονικό διάστημα
24 ωρών χωρίς να παρουσιαστεί ορατή μεταβολή:

11.1.2 Πληκτρολόγιο και ένδειξη

Ανθεκτικότητα 
της επιφάνειας 
ενδείξεων σε 
διαλυτικά

Η επιφανεία ενδείξεων μπορεί να εκτεθεί στα παρακάτω υλικά για ένα χρονικό διάστημα
24 ωρών χωρίς να παρουσιαστεί ορατή μεταβολή:

Αιθυλική αλκοόλη 99,5 % μετουσιωμένη Καυστική σόδα

Αλκοόλη 95% Κιτρικό οξύ

Αλάτι μαγειρέματος 20 % Λάδι φαγητού

Αμμωνία Λιγροΐνη

Αποϊονισμένο νερό Νερό βρύσης

Ανθρακικό νάτριο 10 % Νέφτι

Βενζίνη καθαρισμού Ντίζελ

Βενζίνη κινητήρα FAM Νιτρικό οξύ

Βουτανόλη Οξικό οξύ

Γαλακτικό οξύ Ουρία κεκορεσμένη

Γλυκόλη Παραφινέλαιο

Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου Υδροϋπεροξείδιο

Διχρωμικό νάτριο κεκορεσμένο Φωσφορικό οξύ

Θειικό οξύ Χλωρικό οξύ 10 %

Ισοπροπυλική αλκοόλη Ψυκτικό υγρό

Καθαριστικό αλουμινίου – 

2-αιθυλοεξανοϊκό οξύ Θειϊκό οξύ (σχετική πυκνότητα 1,84)

Αιθυλική αλκοόλη Ισοπροπυλική αλκοόλη

Ακετόνη Καυστική σόδα <48 %

Αλμυρό νερό Κηροζίνη

Απεσταγμένο νερό Κιτρικό οξύ

Ανθρακικό νάτριο <20 % Κρύο οξικό οξύ  (σχετική πυκνότητα 1,05)

Βαμβακοσπορέλαιο Μεθανόλη

Βενζόλιο Νιτρικό οξύ (σχετική πυκνότητα 1,42)

Διαιθυλαιθέρας Νιτρικό οξύ <40%

Διάλυμα αμμωνίας <10 % Οξικό αιθύλιο

Διάλυμα αμμωνίας  (σχετική πυκνότητα 0,9) Οξικό οξύ

Διϊσοβουτυλένη Τετραχλωριούχος άνθρακας

Διμεθυλοφορμαμίδιο Τολουένιο

Διχλωρομεθάνιο Υπεροξείδιο του υδρογόνου <28 %

Ελαϊκό οξύ Υποχλωριώδες νατρίο <10 %

Ελαιόλαδο Υδροχλωρικό οξύ < 35 %

Θειικό οξύ < 30% – 
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Αντοχή σε 
διαλυτικά για 
Autotex F157

Το πληκτρολόγιο μεμβράνης έχει επικάλυψη Autotex F157.

Συμβατά υλικά/ουσίες
Σύμφωνα με το DIN 42 115 Μέρος 2, το Autotex F157 μπορεί να εκτεθεί στα παρακάτω
υλικά για ένα χρονικό διάστημα 24 ωρών χωρίς να παρουσιαστεί ορατή μεταβολή:

Για διάστημα επίδρασης λιγότερο από 1 ώρα σύμφωνα με το DIN 42 115 μέρος 2,
το Autotex δεν παρουσιάζει καμία ορατή αλλοίωση από κρύο οξικό οξύ.

1.1.1. Τριχλωροαιθάνιο (Genklene) Κυκλοεξανόνη

Αεροπορικό καύσιμο Λάδι σιλικόνης

Αιθανόλη Λάδι κοπής

Αιθέρας Λινέλαιο

Ακεταλδεΰδη Μαλακτικό

Ακετόνη Μεθανόλη

Ακετονιτρίλιο Μεθυλαιθυλικές κετόνες

Αλάτι διχρωμικού οξέως MIBK

Αλμυρό νερό Μηρμυγκικό οξύ <50 %

Αλιφατικός υδρογονάνθρακας Νερό

Αμμωνία <40 % Νιτρικό οξύ <10 %

Αμυλούχα οξική κυτταρίνη Ντίζελ

Απολυμασμένο Ξυλόλη

Απορρυπαντική σκόνη Οξικό οξύ

Ανθρακικό αλκάλιο Οξικός αιθυλεστέρας

Ανθρακικό κάλιο Οξικός n-βουτυλεστέρας

Ανθρακικό νάτριο Παραφινέλαιο

Βενζίνη Σιδηρούχο χλώριο

Βουτύλιο αιθυλoγλυκόλη Σιδηροκυανούχο κάλιο/σιδηροκυανούχο

Γλυκερίνη Teepol

Γλυκόλη Τερεβινθέλαιο

Διακετοναλκοόλη Τριχλωροξεϊκό οξύ <50 %

Διαιθυλαιθέρας Υπεροξείδιο του υδρογόνου

Διοξάν Υποχλωρίδιο του νατρίου <20 % (λευκαντικό)

Διθειικό νάτριο Υδροχλωρικό οξύ <36 %

Dowanol DRM / PM Υδροξείδιο του καλίου <30 %

Ελαφρά κηροζίνη Υγρό φρένων γενικής χρήσης

Εμφυσημένο ρετσινόλαδο Φθαλικό διβουτύλιο

Θειικό οξύ <10 % Φθαλικό διοκτύλιο

Ισοπροπανόλη Φορμαλδεΰδη 37 % ... 42 %

Ισοφορόνη Φωσφορικό οξύ <30 %

Καυστική σόδα <40 % Χλωριούχος σίδηρος

Κυκλοεξανόλη – 
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Επικίνδυνες ουσίες

Ουσίες που δεν προξενούν καμία αλλοίωση χρώματος
Τα παρακάτω αντιδραστήρια δεν προκαλούν σε διάστημα 24 ωρών και σε θερμοκρασία
50 °C καμία χρωματική αλλοίωση:

Ουσίες που προξενούν αλλοίωση χρώματος
Μετά από προσεκτική έρευνα διαπιστώθηκε πως από την επαφή με τις παρακάτω
ουσίες προκύπτουν ελαφρές χρωματικές αλλοιώσεις:

ΣΤΟΠ!
Το Autotex δεν αντέχει σε ατμό υψηλής πίεσης άνω των 100 °C και στα ακόλουθα
υλικά:
• Βενζυλική αλκοόλη
• Διχλωρομεθάνιο
• Συμπυκνωμένα αλκαλικά οξέα
• Συμπυκνωμένα μεταλλικά οξέα

Ajax Lenor

Ariel Γάλα

Domestos Persil

Downey Top Job

Fantastic Χυμός σταφυλιών

Formula 409 Vim

Gumption Vortex

Jet Dry Windex

Καφές Wisk

Μουστάρδα

Τοματοπολτός

Χυμός τομάτας

Χυμός λεμονιού

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Το Autotex F157, όπως και όλες οι λεπτές επιφάνειες από πολυεστέρα, δεν μπορεί να
παραμείνει εκτεθειμένο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα.
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11.2 Ενημέρωση τερματικού χειρισμού
Το τερματικό περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα συστήματος (λειτουργικό σύστημα) το
οποίο είναι αποθηκευμένο στη μνήμη του τερματικού.
Το πρόγραμμα συστήματος μπορεί να αντικατασταθεί με μια νεότερη έκδοση μέσω του
υπολογιστή ή της εξωτερικής κάρτας μνήμης. Δεν διατίθεται για τα τερματικά DOP11B-
10 και -15. Βλέπε επίσης κεφάλαιο «Λήψη προγράμματος συστήματος στα DOP11B-10
και -15» στη σελίδα 324.

11.2.1 Λήψη προγράμματος συστήματος μέσω Η/Υ

Για τη λήψη προγραμμάτων συστήματος στο τερματικό μέσω υπολογιστή
χρησιμοποιείται το HMI-Builder. Η μεταφορά μπορεί να γίνει μέσω της σειριακής
διεπαφής ή μέσω ETHERNET. Ως σειριακή σύνδεση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα
καλώδιο PCS11B. Ως σύνδεση ETHERNET πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα σταυρωτό
καλώδιο CAT5.
Για τη μεταφορά του προγράμματος συστήματος στο τερματικό μέσω υπολογιστή
απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Υπολογιστής με HMI-Builder
Καλώδιο σύνδεσης μεταξύ υπολογιστή και τερματικού
Αρχείο με το νέο πρόγραμμα συστήματος (OPSys_b*.cab)

Διαδικασία προετοιμασίας
Μέσω σειριακής 
σύνδεσης

1. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης PCS11B στον υπολογιστή και το τερματικό.
2. Ανοίξτε ένα έργο ή δημιουργήστε ένα νέο έργο με τον τύπο τερματικού που θέλετε.
3. Επιλέξτε [Transfer / [Update operator terminal system program].

Στο τερματικό δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί καμία ρύθμιση.
Καταχωρήστε στο [Options] / [Communication properties] τη θύρα για τη μεταφορά των
δεδομένων και την ταχύτητα μεταφοράς.

Μέσω ETHERNET 1. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης στον υπολογιστή και το τερματικό.
2. Εισάγετε μια έγκυρη διεύθυνση IP για το τερματικό.
3. Ανοίξτε ένα έργο ή δημιουργήστε ένα νέο έργο με τον τύπο τερματικού που θέλετε.
4. Επιλέξτε [Transfer] / [Update operator terminal system program].
5. Επιλέξτε [Settings] / [Use TCP/IP Transfer].

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Λάβετε μέτρα ώστε η τροφοδοσία ρεύματος να μη διακοπεί κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς.
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11.2.2 Λήψη προγράμματος συστήματος μέσω εξωτερικής κάρτας μνήμης

1. Αποθηκεύστε το αρχείο του προγράμματος συστήματος (OPSys_b*.cab) στο βασικό
κατάλογο της εξωτερικής κάρτας μνήμης ή της μονάδας USB Flash.

2. Εγκαταστήστε την κάρτα μνήμης στο τερματικό ή συνδέστε τη μονάδα USB Flash και
εκκινήστε το τερματικό για να ενημερώσετε αυτόματα το πρόγραμμα συστήματος.

11.2.3 Λήψη προγράμματος συστήματος στα DOP11B-10 και -15

Για τη λήψη προγραμμάτων συστήματος στο τερματικό μέσω υπολογιστή
χρησιμοποιείται το λογισμικό Image Loader. Το Image Loader διατίθεται για λήψη στην
ιστοσελίδα της εταιρίας μας. Η μεταφορά γίνεται μέσω της σειριακής διεπαφής με χρήση
του καλωδίου PCS11B.
Για την ενημέρωση του προγράμματος συστήματος στο τερματικό απαιτούνται τα
παρακάτω:
• ένας υπολογιστής με εγκατεστημένο το λογισμικό «Image Loader»
• ένα καλώδιο PCS11B

Διαδικασία 
προετοιμασίας

1. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο EXE Image Loader, για να το εκτελέσετε. Διεξάγετε τα
παρακάτω βήματα:

2. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης PCS11B στον υπολογιστή και το τερματικό.
3. Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος στο τερματικό.
4. Θέστε το τερματικό στη λειτουργία Image-Load, ρυθμίζοντας το διακόπτη

λειτουργίας 2 στη θέση ON.
5. Ενεργοποιήστε εκ νέου την ηλεκτρική τροφοδοσία.
6. Όλα τα τερματικά, τα οποία είναι συνδεδεμένα στον υπολογιστή με τις υποδοχές

COM και τα οποία βρίσκονται στη λειτουργία Image-Load, μπορούν να επιλεχθούν
από μια αναπτυσσόμενη λίστα. Επιλέξτε το τερματικό που πρόκειται να ενημερωθεί
μέσω της αντίστοιχης διεύθυνσης MAC (δεκαεξαδική).

7. Κάντε κλικ στο Upgrade (ενημέρωση).
8. Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του

τερματικού. Επαναφέρετε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση OFF.
9. Ενεργοποιήστε εκ νέου την ηλεκτρική τροφοδοσία για το τερματικό.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Οι κάρτες Compact Flash υποστηρίζονται μόνο από το DOP11B-50.
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11.3 Αντικατάσταση της μπαταρίας

11.3.1 DOP11B-20, -25, -30 και -40

Για το σκοπό αυτό χρειάζεστε:
• Μπαταρία λιθίου, CR2450, 550 mAh

Διαδικασία
1. Αποσυνδέστε το τερματικό από την ηλεκτρική τροφοδοσία.
2. Ανοίξτε τη θήκη μπαταρίας.

3. Χρησιμοποιήστε μια μη αγώγιμη πένσα για να αφαιρέσετε τη μπαταρία.
4. Τοποθετήστε την καινούρια μπαταρία.
5. Κλείστε πάλι τη θήκη μπαταρίας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
• Φροντίστε για μια επαρκή προστασία ESD.
• Προηγουμένως διεξάγετε μια αντιγραφή ασφαλείας του έργου του τερματικού,

βλέπε κεφάλαιο «Ιδιότητες μεταφοράς» στη σελίδα 186.

63847AXX

[1] Θήκη μπαταρίας

[2] Μπαταρία

[1]

[2]

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η μπαταρία λιθίου που έχει αφαιρεθεί θα πρέπει να διατεθεί προς ανακύκλωση.
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11.3.2 DOP11B-50 και -60

Για το σκοπό αυτό χρειάζεστε:
• Μπαταρία λιθίου, CR2450, 550 mAh
• Πιστόλι θερμής κόλλας: Jet-Melt TCQ, Κατασκευαστής: 3M
• Εύτηκτη κόλλα: 3748 V-O, Κατασκευαστής: 3M

Διαδικασία
1. Αποσυνδέστε το τερματικό από την ηλεκτρική τροφοδοσία.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα στην πίσω πλευρά του τερματικού λύνοντας τις 4 βίδες Torx.

3. Γυρίστε το κάλυμμα (η πλακέτα CPU και η μπαταρία βρίσκονται στην πίσω πλευρά
του καλύμματος).

63848AXX

[1] Βίδες Torx

63849AXX

[1] Στήριγμα μπαταρίας

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]
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4. Εάν η μπαταρία έχει στερεωθεί με εύτηκτη κόλλα, αφαιρέστε την κόλλα πριν βγάλετε
τη μπαταρία με προσοχή από το στήριγμά της.

5. Τοποθετήστε προσεκτικά την καινούρια μπαταρία στο στήριγμα μπαταρίας.
Το σύμβολο «συν» στη μπαταρία θα πρέπει να δείχνει στην κατεύθυνση του
συμβόλου «συν» στο στήριγμα.

6. Κολλήστε τη μπαταρία με εύτηκτο κολλητικό υλικό στο στήριγμα της μπαταρίας.
7. Συνδέστε πάλι το τερματικό με την αντίστροφη σειρά.

11.4 Αναζήτηση σφαλμάτων
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε διάγνωση των σφαλμάτων του τερματικού με τη
βοήθεια της παρακάτω λίστας σφαλμάτων.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η μπαταρία λιθίου που έχει αφαιρεθεί θα πρέπει να διατεθεί προς ανακύκλωση.

Σενάριο Βήματα για τη διάγνωση σφαλμάτων

• Το τερματικό δεν λειτουργεί 
σωστά. 

• Η LED λειτουργίας δεν ανάβει.

1. Είναι σωστή η τάση;
2. Υπάρχει επαρκής ηλεκτρική τροφοδοσία;
3. Ελέγξτε την ασφάλεια
4. Ελέγξτε την κάρτα ισχύος
5. Η κάρτα ισχύος έχει εγκατασταθεί σωστά;

Καμία επικοινωνία μεταξύ 
τερματικού και συστήματος ελέγχου.

1. Ελέγξτε το καλώδιο επικοινωνίας μεταξύ των συσκευών.
2. Ελέγξτε εάν το τερματικό έχει πραγματοποιήσει λήψη ενός προγράμματος οδήγησης για το 

σύστημα ελέγχου.
3. Ελέγξτε εάν χρησιμοποιείται το σωστό πρόγραμμα οδήγησης για το σύστημα ελέγχου.
4. Ελέγξτε τις υποδοχές επικοινωνίας στην πλακέτα CPU.

Το τερματικό λειτουργεί, όχι όμως και 
ο εσωτερικός φωτισμός. 

1. Ελέγξτε την απόσβεση του εσωτερικού φωτισμού.
2. Ελέγξτε εάν ο εσωτερικός φωτισμός έχει συνδεθεί στην κάρτα ισχύος.
3. Αντικαταστήστε τον εσωτερικό φωτισμό.
4. Ελέγξτε τα DC / AC στην πλακέτα ισχύος.

Το τερματικό δεν λειτουργεί, ο 
εσωτερικός φωτισμός έχει σβήσει 
αλλά η LED λειτουργίας ανάβει.

1. Ελέγξτε την απόσβεση του εσωτερικού φωτισμού.
2. Ελέγξτε την πλακέτα CPU για τυχόν καμμένα εξαρτήματα.
3. Πραγματοποιήστε λήψη νέου υλικολογισμικού στο τερματικό.

Το τερματικό δεν έχει εξοπλιστεί με 
το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό. 

1. Ελέγξτε την έκδοση που χρησιμοποιείται από το τερματικό.
2. Αποθηκεύστε ένα αντίγραφο του έργου στον υπολογιστή.
3. Με τη βοήθεια του Image Loader, πραγματοποιήστε λήψη ενός Update-Image και 

ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το τερματικό λειτουργεί, αλλά ένα ή 
περισσότερα πλήκτρα δεν 
λειτουργούν. 

1. Ελέγξτε εάν τα καλώδια ρεύματος έχουν συνδεθεί σωστά.
2. Αντικαταστήστε το μπροστινό μέρος.

Η οθόνη αφής δεν λειτουργεί ή 
λειτουργεί με μη προβλεπόμενο 
τρόπο.

1. Ρυθμίστε εκ νέου την οθόνη αφής.
2. Ελέγξτε εάν το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί σωστά.
3. Αντικαταστήστε το πεδίο ένδειξης του τερματικού.
4. Ελέγξτε τη διεπαφή για την οθόνη αφής στην κάρτα ισχύος.

Οι γραμμές στο πεδίο ένδειξης 
έχουν λάθος χρώμα ή η ένδειξη έχει 
μετατοπιστεί.

1. Ελέγξτε εάν το πεδίο ένδειξης έχει μια πλατιά κάθετη ή οριζόντια περιοχή. Η περιοχή θα 
πρέπει να έχει ελάχιστο πλάτος 2-3 cm και να είναι γκρι ή μαύρη.

2. Ελέγξτε εάν το καλώδιο για το πεδίο ένδειξης έχει συνδεθεί σωστά.
3. Το καλώδιο του πεδίου ένδειξης δεν επιτρέπεται να διπλωθεί ή να φθαρεί με οποιονδήποτε 

τρόπο. Εάν το καλώδιο φθαρεί, τότε πρέπει να αντικατασταθεί. 

Το τερματικό δεν μπορεί να τεθεί σε 
λειτουργία μετά από μια 
αντικατάσταση ενός εξαρτήματός 
του. 

Αφαιρέστε και τοποθετήστε εκ νέου τη μπαταρία. (Ισχύει μόνο για το DOP11B-20 έως -40).

Αδύναμη μπαταρία / καθόλου 
μπαταρία

1. Ελέγξτε εάν η μπαταρία έχει στερεωθεί σωστά στο στήριγμα μπαταρίας.
2. Η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί εάν είναι αδύναμη ή εάν έχει εξαντληθεί. (Βλέπε 

κεφάλαιο «Αντικατάσταση της μπαταρίας» στη σελίδα 325.)
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Λίστα διευθύνσεων
Germany

Headquarters
Production
Sales

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
P.O. Box
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

Central 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

North SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (near Hannover)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

East SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (near Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

South SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (near München)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

West SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (near Düsseldorf)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Electronics 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

Drive Service Hotline / 24 Hour Service +49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Additional addresses for service in Germany provided on request!

France

Production
Sales
Service

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

Production Forbach SEW-EUROCOME 
Zone Industrielle 
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Assembly
Sales
Service

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

Additional addresses for service in France provided on request!

Algeria

Sales Alger 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

Argentina

Assembly
Sales
Service

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



Λίστα διευθύνσεων

334 01/2009

Australia

Assembly
Sales
Service

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

Austria

Assembly
Sales
Service

Wien 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

Belarus

Sales Minsk SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 (17) 298 38 50
Fax +375 (17) 29838 50
sales@sew.by

Belgium

Assembly
Sales
Service

Brüssel 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

Industrial Gears 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

Antwerp 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

Brazil

Production
Sales
Service

Sao 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

Additional addresses for service in Brazil provided on request!

Bulgaria

Sales Sofia BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@fastbg.net

Cameroon

Sales Douala Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137

Canada

Assembly
Sales
Service

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

Additional addresses for service in Canada provided on request!
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Chile

Assembly
Sales
Service

Santiago de 
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
P.O. Box
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

China

Production
Assembly
Sales
Service

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

Assembly
Sales
Service

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

Wuhan 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

Additional addresses for service in China provided on request!

Colombia

Assembly
Sales
Service

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

Croatia

Sales
Service

Zagreb 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

Czech Republic

Sales Praha 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

Denmark

Assembly
Sales
Service

Kopenhagen 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

Egypt

Sales
Service

Cairo 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

Estonia

Sales 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
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Finland

Assembly
Sales
Service

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

Production
Assembly
Service

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

Sales Libreville ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun

Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12

Great Britain

Assembly
Sales
Service

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

Ελλάδα

Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Αθήνα 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

Hong Kong

Assembly
Sales
Service

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

Hungary

Sales
Service

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

India

Registered Office
Assembly
Sales
Service

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

Assembly
Sales
Service

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

Ireland

Sales
Service

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

Israel

Sales 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
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Italy

Assembly
Sales
Service

Milano 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

Ivory Coast

Sales 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

Japan

Assembly
Sales
Service

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

Korea

Assembly
Sales
Service

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

Latvia

Sales Riga SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Lebanon

Sales Beirut 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

Lithuania

Sales Alytus UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Luxembourg

Assembly
Sales
Service

Brüssel 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

Malaysia

Assembly
Sales
Service

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

Mexico

Assembly
Sales
Service

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
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Morocco

Sales Casablanca Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca

Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
ali.alami@premium.net.ma

Netherlands

Assembly
Sales
Service

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

New Zealand

Assembly
Sales
Service

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

Norway

Assembly
Sales
Service

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

Peru

Assembly
Sales
Service

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

Poland

Assembly
Sales
Service

Lodz SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5 
PL-92-518 ŁódÑ

Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 49
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

24 Hour Service Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
sewis@sew-eurodrive.pl

Portugal

Assembly
Sales
Service

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

Romania

Sales
Service

Bucureşti Sialco Trading SRL 
str. Madrid nr.4 
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170 
sialco@sialco.ro

Russia

Assembly
Sales
Service

St. Petersburg 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

Senegal

Sales 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
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Serbia

Sales Beograd 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

Singapore

Assembly
Sales
Service

Singapore 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

Slovakia

Sales Bratislava 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

Slovenia

Sales
Service

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

South Africa

Assembly
Sales
Service

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

Spain

Assembly
Sales
Service

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

Sweden

Assembly
Sales
Service

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
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Switzerland

Assembly
Sales
Service

Basel 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

Thailand

Assembly
Sales
Service

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

Tunisia

Sales Tunis 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

Turkey

Assembly
Sales
Service

Istanbul 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

Ukraine

Sales
Service

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

Production
Assembly
Sales
Service
Corporate Offices

Southeast 
Region

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

Assembly
Sales
Service

Northeast 
Region

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

Midwest Region SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street 
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

Southwest 
Region

SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way 
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Western Region SEW-EURODRIVE INC. 
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Additional addresses for service in the USA provided on request!

Venezuela

Assembly
Sales
Service

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
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Πώς κρατάμε τον κόσμο σε κίνηση

Με ανθρώπους που 
σκέπτονται γρήγορα 
και αναπτύσσουν το 
μέλλον μαζί σας.

Με ένα δίκτυο 
εξυπηρέτησης 
που είναι πάντα 
κοντά σας σε 
όλον τον κόσμο.

Με μηχανισμούς κίνησης και 
συστήματα ελέγχου που βελτιώνουν 
αυτόματα την παραγωγικότητά σας.

Με ένα ευρύτατο 
Know-how στους 
βασικότερους 
βιομηχανικούς τομείς 
της εποχής μας.

Με ποιότητα υψηλών 
προδιαγραφών, χωρίς 
συμβιβασμούς, ώστε η 
καθημερινή εργασία να 
γίνεται όλο και πιο απλή.

Με παγκόσμια παρουσία 
για γρήγορες και 
αποτελεσματικές λύσεις.
Σε κάθε μέρος του κόσμου.

Με νεωτεριστικές 
ιδέες που προσφέ-
ρουν σήμερα λύσεις 
για προβλήματα 
του αύριο.

Με παρουσία στο 
διαδίκτυο, που 
παρέχει 24 ώρες 
την ημέρα πρόσβαση 
σε πληροφορίες και 
σε αναβαθμίσεις 
λογισμικού.

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες

SEW-EURODRIVE
Driving the world

www.sew-eurodrive.com

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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