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Allmänna anvisningar
Användning av montage- och driftsinstruktionen

1

Allmänna anvisningar

1.1

Användning av montage- och driftsinstruktionen

1

Montage- och driftsinstruktionen är en integrerad del av produkten och innehåller viktiga
anvisningar för drift och underhåll. Montage- och driftsinstruktionen vänder sig till alla
personer som arbetar med montering, installation, idrifttagning och service på produkten.
Montage- och driftsinstruktionen måste hållas tillgänglig i läsligt skick. Anläggnings- och
driftsansvariga, samt personer som under eget ansvar arbetar med apparaten, måste
läsa montage- och driftsinstruktionen i sin helhet och förstå dess innehåll. Vid oklarheter
eller behov av ytterligare information, kontakta SEW-EURODRIVE.

1.2

Säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad
Säkerhetsanvisningarna i denna montage- och driftsinstruktion är uppbyggda på följande sätt:

Symbol

SIGNALORD!
Typ av fara samt farokälla.
Möjliga konsekvenser om anvisningen inte följs.
•

Åtgärder för avvärjande av fara.

Symbol

Signalord

Betydelse

Konsekvenser om
anvisningen inte följs

Exempel:

FARA!

Omedelbar livsfara

Dödsfall eller svåra kroppsskador

VARNING!

Möjlig farlig situation

Dödsfall eller svåra kroppsskador

OBS!

Möjlig farlig situation

Lättare kroppsskador

STOPP!

Möjliga skador på utrustning och
material

Skador på drivsystemet eller dess
omgivning

TIPS

Nyttig information eller tips.
Underlättar hanteringen av
drivsystemet.

Allmän fara

Specifik fara,
t.ex. elektriska stötar
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1
1.3

Åberopande av garanti
Anvisningarna i montage- och driftsinstruktionen måste följas. Detta är en förutsättning
för störningsfri drift och för att eventuella garantianspråk ska uppfyllas. Läs därför dessa
anvisningar innan apparaten tas i drift!
Kontrollera att montage- och driftsinstruktionen hålls tillgänglig och i läsbart tillstånd för
anläggnings- och driftsansvariga och för alla personer som under eget ansvar befattar
sig med anläggningen.

1.4

Ansvarsbegränsning
Att följa montage- och driftsinstruktionen är en grundläggande förutsättning för säker
drift av explosionsskyddade elektriska motorer och för att angivna produktegenskaper
och prestanda ska uppnås. SEW-EURODRIVE åtar sig inget ansvar för person-, sakoch förmögenhetsskador som beror på att montage- och driftsinstruktionen inte har
följts. Inga garantianspråk kan göras gällande i sådana fall.

1.5

Produktnamn och varumärken
I denna montage- och driftsinstruktion nämnda varumärken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.

1.6

Upphovsrätt
© 2008 – med ensamrätt.
Varje form av mångfaldigande, bearbetning, spridning eller annat utnyttjande, helt eller
delvis, är förbjudet.

1.7

Tillämpad terminologi
Operatörsterminalerna i serie DOP11B (Drive Operator Panel) kan via olika kommunikationskanaler samtidigt kommunicera med SEW-frekvensomformare och utvalda PLCsystem.
I detta dokument betecknas båda apparaterna (PLC och omformare) för enkelhetens
skull som styrsystem.

1.8

Demontering och återvinning
Operatörsterminalen ska återvinnas helt eller delvis, i enlighet med vid var tid gällande
bestämmelser.
Observera att följande komponenter innehåller substanser som kan utgöra hälso- eller
miljöfara: Litiumbatterier, elektrolytkondensatorer och display.
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2

Säkerhetsanvisningar

2.1

Allmänna anvisningar

2.2

•

Läs noggrant igenom säkerhetsanvisningarna.

•

Kontrollera leveransen med avseende på transportskador. Meddela omgående
transportföretaget eventuella skador.

•

Terminalen uppfyller kraven i artikel 4 i EMC-direktivet 89/336/EEG.

•

Placera inte terminalen i explosionsfarlig miljö.

•

SEW-EURODRIVE åtar sig inget ansvar för modifierad, förändrad eller ombyggd
utrustning.

•

Endast sådana reservdelar och tillbehör får användas som är tillverkade i enlighet
med specifikationerna från SEW-EURODRIVE.

•

Läs noggrant igenom handboken innan du börjar med installation, idrifttagning eller
reparation av terminalen.

•

Det får under inga omständigheter komma in vätska genom terminalens ventilationsspringor och hål. Detta kan orsaka brand eller göra utrustningen spänningsförande.

•

Terminalen får endast användas av särskilt utbildad personal.

2

Avsedd användning
Operatörsterminalerna i serie DOP11B är avsedda för manövrering och diagnos av
anläggningar inom tillverknings- och processindustri.
I styrsystemet måste en lämplig reaktion på kommunikationsfel mellan DOP11B och
styrsystemet implementeras. Dessutom måste lämpliga åtgärder (t.ex. gränslägesbrytare, lägesövervakning) vidtas så att inga skador kan uppstå vid eventuella kommunikationsfel med DOP11B.
Idrifttagning (inledning av reguljär drift) är inte tillåten förrän det är fastställt att maskinen
uppfyller EMC-direktivet 2004/108/EG och att slutprodukten uppfyller maskindirektivet
98/37/EG (observera EN 60204).
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2.3

Installation och idrifttagning
•

Terminalen är avsedd för fast installation.

•

Placera terminalen på ett stadigt underlag vid installationen. Om terminalen faller
ned kan skador uppstå.

•

Installera terminalen i enlighet med installationsanvisningen.

•

Jorda apparaten i enlighet med bifogade installationsanvisning.

•

Installationen måste utföras av speciellt utbildad personal.

•

Kraft- och signalkablar måste förläggas separat.

•

Innan terminalen ansluts till matningsnätet, kontrollera att strömkällans spänning och
polaritet är korrekt.

•

Kapslingens öppningar är avsedda för luftcirkulation och får inte täckas över.

•

Placera inte terminalen så att den utsätts för starka magnetfält.

•

Terminalen får inte placeras eller användas i starkt solsken.

•

Eventuell kringutrustning måste vara specifikt avsedd för aktuellt ändamål.

•

På vissa terminalmodeller är displayglaset försett med en repskyddande film. För att
undvika skador på terminalen från statisk elektricitet, ta försiktigt bort filmen efter
installation.

Skyddsåtgärder och skyddsanordningar måste uppfylla gällande föreskrifter (t.ex.
EN 60204 eller EN 50178).

2.4

Nödvändiga skyddsåtgärder:

Jordning av apparaten

Nödvändiga skyddsanordningar:

Överströmsskyddsanordningar

Säkerhetsfunktioner
VARNING!
Operatörsterminalerna i serie DOP11B får inte användas för säkerhetsfunktioner om
det inte finns ett överordnat säkerhetssystem.
Dödsfall eller svåra kroppsskador.
•

8

Använd överordnade säkerhetssystem för att skydda utrustning och personal.
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2

Transport/förvaring
Kontrollera omedelbart vid varje leverans om några transportskador har inträffat. Informera i så fall genast transportföretaget om detta. Vid skador får terminalen inte tas i drift.
Vid behov, använd lämpliga transportmedel med tillräcklig bärförmåga.
Om terminalen inte ska sättas i drift omgående ska den förvaras i torr och dammfri lokal.

2.6

2.7

Anvisningar för drift
•

Håll alltid terminalen ren.

•

Nödstoppfunktioner och andra säkerhetsfunktioner får inte styras från operatörsterminalen.

•

Låt inga vassa föremål komma i kontakt med tangenter, bildskärm etc.

•

Tänk på att terminalen är driftberedd och att inmatningar via tangenterna eller
pekskärmen fungerar även när bakgrundsbelysningen är släckt.

Service och underhåll
•

Anspråk på åtgärdande av eventuella brister regleras genom avtal.

•

Rengör bildskärmen och terminalens framsida med milt rengöringsmedel och en
mjuk trasa.

•

Reparationer måste utföras av speciellt utbildad personal.
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3

Apparatinformation, montering och maskinvara

3.1

Inledning
Kraven blir ständigt högre inom modern produktion. Samtidigt ökar personalens ansvar
och förväntningarna på deras förmåga att hantera maskiner. Användaren måste snabbt
och enkelt kunna få information om maskinstatus, och måste kunna ändra maskinens
inställningar snabbt och flexibelt. Styrfunktionerna blir allt mer omfattande och avancerade. Detta tillåter effektiv reglering av komplicerade processer. Operatörsterminaler tilllåter översiktlig och säker kommunikation mellan människa och maskin, även i mycket
komplexa produktionsprocesser.
Grafiska operatörsterminaler har utvecklats för att uppfylla kraven på människa-maskingränssnitt för processövervakning och reglering inom de mest skilda områden av produktionsteknik. Terminalen förenklar operatörspersonalens arbete genom att kontinuerligt anpassa sig till aktuell arbetsuppgift. Därför kan användaren fortsätta använda
invanda begrepp och definitioner.
I en terminal organiseras projekt som menyträd eller sekvenser. Ett menyträd omfattar
en huvudmeny (t.ex. med en översiktsvy) och en rad undermenyer med detaljerad information om respektive område. I regel väljer operatören vilken meny som ska visas.
Menyerna i operatörsterminaler kallas block

Huvudmeny

Recept

Motorstatus

Temperatur

Omformartillstånd

53717ASV
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3

Utgångspunkten för en sekvens bildar en huvudmeny. Här väljer operatören en sekvens, för vilken blocken ska visas i en viss ordningsföljd. I regel styrs blockvisningen av
programmet i styrsystemet.

Huvudmeny

Steg 1

Inställningar

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Programslut

53719ASV

Operatörsterminalens funktioner tillåter grafisk eller textbaserad redovisning av processen. Dessutom står ytterligare funktioner till förfogande:
•

Larmhantering

•

Utskrift

•

Trender

•

Recepthantering

•

Tidsstyrning

Funktionerna är inte bara enkla att hantera utan erbjuder även kostnadsfördelar gentemot konventionella lösningar med omkopplare, indikeringslampor, tidreläer, förinställbara räknare och veckokopplingsur. Operatörsterminalen har dessutom funktioner som
gör det möjligt att utnyttja drivsystemelektroniken effektivare.
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3
3.1.1

Programmering
Operatörsterminalerna programmeras via en PC med programmet HMI-Builder.
Operatörsterminalen fungerar till största delen objektorienterat. Programmeringen
baseras på att ett objekt tilldelas funktioner. Samtliga signaltyper definieras enligt denna
princip.
Det programmerade projektet lagras i operatörsterminalen.

3.1.2

Anslutning av terminal till en SEW-frekvensomformare
Det har många fördelar att ansluta en terminal till ett styrsystem:

3.1.3

•

Inga ändringar behöver göras på befintligt styrsystem.

•

Terminalen tar varken upp in- eller utgångar på styrsystemet.

•

Styrsystemsfunktionerna kan göras översiktliga, t.ex. tidsstyrning och larmhantering.

Statusindikering och styrning
Operatören är redan van vid indikeringslampor och analoga och digitala statusmeddelanden, eftersom sådana används i många tillämpningar. Detta gäller även manöveranordningar som tryckknappar, vridomkopplare och tumhjulsomkopplare. Genom att
ersätta alla dessa komponenter med en enda terminal kan manövrering och instrumentering sammanföras till en enhet.
Operatören kan på ett enkelt sätt avläsa och påverka systeminformation. Dessutom kan
operatören ta fram en översikt över alla signaler som har att göra med ett visst objekt,
t.ex. en pump eller en drivenhet. Denna möjlighet förenklar arbetet ytterligare.
Detta tillåts bland annat därigenom att hela informationsutbytet sker via så kallade block
i terminalen. Block kan även vara textblock, som uteslutande ger skriftlig information.
Grafikblock visar i stället bilder.
Operatörsterminalerna är utrustade med funktionstangenter för direktstyrning.
Beroende på situation tilldelas de olika funktionstangenterna specifika kommandon.
Utgående från denna tilldelning kan operatören styra processen.
Vid användning av flera block kan operatören flytta sig mellan blocken med hjälp av
hoppkommandon. På detta sätt framställs ett menyträd och en strukturerad applikation.

12
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3.1.4

3

Placering av operatörsterminalen
För att funktionsuppsättningen ska kunna utnyttjas optimalt bör terminalen placeras i
arbetsplatsens omedelbara närhet. På så sätt får operatören omedelbart all nödvändig
information och kan arbeta effektivt. Terminalen ska placeras i korrekt ögonhöjd, så att
operatören obehindrat kan avläsa och använda den. Avläsningsegenskaperna för bildskärmen påverkas av avstånd, höjd, vinkel, omgivningsljus och färger.
Övervakning, styrning och underhåll kan utföras på distans, t.ex. från en annan plats i
byggnaden eller från annan ort. Kommunikationen kan i detta fall gå via LAN (Local Area
Network), Internet eller modem. På långa produktionslinjer med många arbetsplatser
kan flera terminaler anslutas i nätverk med ett eller flera styrsystem.

10553AXX
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3
3.1.5

Kompakta lösningar
Externa apparater som streckkodläsare, vågutrustning, modem etc. kan via terminalen
anslutas till styrsystemet. För anslutning av en apparat räcker det med ett RS-232gränssnitt och ett ASCII-kommunikationsprotokoll. Data som anländer till terminalen
lagras i register.
Det går även att kommunicera med en parallellt arbetande enhet. Här kan det handla
om ytterligare en terminal eller om en PC med MOVITOOLS® för programmering av
omformare. Via terminalen kan man samtidigt kommunicera med styrsystemet och programmera det.
Vid anslutning av PLC och omformare till en terminal (dubbla drivrutiner i terminalen)
kan datautbyte (analoga och digitala signaler) ske mellan apparaterna.

PLC-protokoll

RS-485
MOVILINK

60090ASV
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3.2

Typbeteckning, typskyltar och leveransomfattning

3.2.1

Exempel på typbeteckning
DOP

11

B

3

20
20 = Grafisk LCD-display 240 x 64 bildpunkter
25 = ¼ VGA-pekskärm 320 x 240 bildpunkter
(16 gråtoner)
Utförande

30 = ¼ VGA-pekskärm 320 x 240 bildpunkter
(64 000 färger)
40 = ¼ grafisk VGA-display 320 x 240 bildpunkter
(64 000 färger)
50 = VGA-pekskärm 800 x 600 bildpunkter
(64 000 färger)

Version B
Generation
Typ: DOP = Drive Operator Panel

3.2.2

Exempel på typskylt
Den fullständiga typskylten sitter på sidan av apparaten.

11596AXX

3.2.3

Leveransomfattning
I leveransomfattningen ingår:
•

Operatörsterminal DOP11B

•

Monteringsmaterial och hålmall

•

Snabbinstruktion med montage- och driftsinstruktioner

•

Phoenix COMBICON-kontaktdon för 24 V DC, 5 mm, 3-poligt
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3
3.3

Apparatuppbyggnad, DOP11B-10
Artikelnummer: 1822 0266

[1]

[2]

[3]

63944AXX

[1] Display
[2] Funktionstangenter med textfält
[3] Numeriska tangenter

16

•

LCD-grafikdisplay, 160 x 32 bildpunkter (monokrom) med bakgrundsbelysning

•

Matning: DC 24 V, 100 mA

•

2 seriella gränssnitt (RS-232 och RS-485/RS-422), båda kan användas samtidigt

•

Membrantangentbord IP66 med navigeringstangenter, numeriska tangenter och
6 funktionstangenter

•

6 lysdioder (2 färger röd/grön)

•

1 utbyggnadskortplats

•

512 KB tillämpningsminne
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3.4

3

Apparatuppbyggnad, DOP11B-15
Artikelnummer: 1822 0274

[1]

[2]

[4]
[3]

63945AXX

[1] Display
[2] Funktionstangenter med textfält
[3] Numeriska tangenter
[4] Navigeringstangenter

•

LCD-grafikdisplay, 240 x 64 bildpunkter (monokrom) med bakgrundsbelysning

•

Matning: DC 24 V, 100 mA

•

2 seriella gränssnitt (RS-232 och RS-485/RS-422), båda kan användas samtidigt

•

Membrantangentbord IP66 med navigeringstangenter, numeriska tangenter och
6 funktionstangenter

•

6 lysdioder (2 färger röd/grön)

•

1 utbyggnadskortplats

•

512 kB tillämpningsminne
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Apparatuppbyggnad, DOP11B-20

3
3.5

Apparatuppbyggnad, DOP11B-20
Artikelnummer: 1820 9661

[5]

[1]

[2]

[3]

[6]

[4]

60091AXX

[1] Lysdioder röda/gröna
[2] Display
[3] Funktionstangenter
[4] Navigeringstangenter
[5] Anteckningsfält
[6] Numeriska tangenter

18

•

LCD-grafikdisplay, 240 x 64 bildpunkter (monokrom) med bakgrundsbelysning

•

Matning: 24 V DC, 350 mA

•

2 seriella gränssnitt (RS-232 och RS-485/RS-422), båda kan användas samtidigt

•

1 ETHERNET-gränssnitt (RJ45-don)

•

1 USB-gränssnitt

•

Membrantangentbord IP66 med navigeringstangenter, numeriska tangenter och
8 funktionstangenter

•

16 lysdioder (2 färger röd/grön)

•

1 utbyggnadskortplats

•

12 MB tillämpningsminne
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Apparatuppbyggnad, DOP11B-25

3.6

3

Apparatuppbyggnad, DOP11B-25
Artikelnummer: 1820 9688

60065AXX

•

¼ VGA-pekskärm, 320 x 240 bildpunkter, (16 gråtoner, STN, 5,7") med bakgrundsbelysning

•

Matning: 24 V DC, 450 mA

•

2 seriella gränssnitt (RS-232 och RS-485/RS-422), båda kan användas samtidigt

•

1 ETHERNET-gränssnitt (RJ45-don)

•

1 USB-gränssnitt

•

IP66

•

Kan monteras upprätt eller liggande

•

1 utbyggnadskortplats

•

12 MB tillämpningsminne
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Apparatinformation, montering och maskinvara
Apparatuppbyggnad, DOP11B-30

3
3.7

Apparatuppbyggnad, DOP11B-30
Artikelnummer: 1820 9696

60066AXX

20

•

¼ VGA-pekskärm 320 x 240 bildpunkter, (64 000 färger, STN, 5,7") med bakgrundsbelysning

•

Matning: 24 V DC, 450 mA

•

2 seriella gränssnitt (RS-232 och RS-485/RS-422), båda kan användas samtidigt

•

1 ETHERNET-gränssnitt (RJ45-don)

•

1 USB-gränssnitt

•

IP66

•

Kan monteras upprätt eller liggande

•

1 utbyggnadskortplats

•

12 MB tillämpningsminne
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Apparatinformation, montering och maskinvara
Apparatuppbyggnad, DOP11B-40

3.8

3

Apparatuppbyggnad, DOP11B-40
Artikelnummer: 1820 9718

[1]

[2]

[5]
[3]

[4]
60092AXX

[1] Funktionstangenter
[2] Numeriska tangenter
[3] Navigeringstangenter
[4] Display
[5] Anteckningsfält

•

¼ VGA-grafikskärm 320 x 240 bildpunkter, (64 000 färger, STN, 5,7") med
bakgrundsbelysning

•

Matning: 24 V DC, 500 mA

•

2 seriella gränssnitt (RS-232 och RS-485/RS-422), båda kan användas samtidigt

•

1 ETHERNET-gränssnitt (RJ45-don)

•

1 USB-gränssnitt

•

Membrantangentbord IP66 med navigeringstangenter, numeriska tangenter och
16 funktionstangenter

•

16 lysdioder (2 färger röd/grön)

•

1 utbyggnadskortplats

•

12 MB tillämpningsminne
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Apparatinformation, montering och maskinvara
Apparatuppbyggnad, DOP11B-50

3
3.9

Apparatuppbyggnad, DOP11B-50
Artikelnummer: 1820 9726

60068AXX

22

•

VGA-pekskärm 800 x 600 bildpunkter, (64 000 färger, STN, 10,4") med bakgrundsbelysning

•

Matning: 24 V DC, 1,0 A

•

2 seriella gränssnitt (RS-232 och RS-485/RS-422), båda kan användas samtidigt

•

1 ETHERNET-gränssnitt (RJ45-don)

•

1 USB-gränssnitt

•

IP66

•

Kan monteras upprätt eller liggande

•

1 utbyggnadskortplats

•

12 MB tillämpningsminne
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Apparatinformation, montering och maskinvara
Apparatuppbyggnad, DOP11B-60

3.10

3

Apparatuppbyggnad, DOP11B-60
Artikelnummer: 1822 0282

64006AXX

•

VGA-pekskärm 1024 x 768 bildpunkter, (64 000 färger, STN, 15") med bakgrundsbelysning

•

Matning: DC 24 V, 1,2 A

•

2 seriella gränssnitt (RS-232 och RS-485/RS-422), båda kan användas samtidigt

•

1 ETHERNET-gränssnitt (RJ45-don)

•

1 USB-gränssnitt

•

IP66

•

Kan monteras upprätt eller liggande

•

1 utbyggnadskortplats

•

12 MB tillämpningsminne
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Apparatinformation, montering och maskinvara
Tillbehör och tillval

3
3.11

Tillbehör och tillval
Kabel för programmering av operatörsterminaler DOP11B och för kommunikation
mellan operatörsterminal och MOVIDRIVE®.

Tillval

Beskrivning

Artikelnummer

PCS11B
(Panel Cable Serial)

Anslutningskabel mellan operatörsterminal DOP11B
(RS-232, max 115,2 Kbit/s) och PC (RS-232) för
programmering av operatörsterminalen.
Fast längd 3 m.

1821 1062

PCS11A

24

PCS21A
(Panel Cable Serial)

Kommunikationskabel mellan operatörsterminal
(RS-485, max. 57,6 kBit/s) och SEW-frekvensomformare (RS-485, RJ-10).
Fast längd 5 m.

1820 6328

PCS22A
(Panel Cable Serial)

Kommunikationskabel från operatörsterminal
(RS-485, max. 57,6 kBit/s) med öppen kabelände.
Fast längd 5 m.

1821 1054

Färdig kabel D-SUB-9 PO

Kommunikationskabel mellan operatörsterminal
(RS-232, max. 57,6 Kbit/s) och gränssnittomvandlare
UWS11A eller UWS21A (RS-232).
För kommunikation med SEW-frekvensomformare.
Fast längd 1,8 m.

814 6144

PCM11A
(Panel Cable MPI)

Kommunikationskabel mellan operatörsterminal
(RS-232, max. 57,6 kBit/s) och SIMATIC S7 via MPI
(max. 12 Mbit/s).
Fast längd 3 m.

824 8303
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3

Tillval

Beskrivning

Artikelnummer

PFE11B
(Panel Fieldbus
ETHERNET)

Tillval ETHERNET TCP/IP (10 Mbit/s)

1822 2307

För anslutning av operatörsterminaler DOP11B-10 och
-15 till kundens datornätverk. Med ETHERNET-tillvalet
kan följande funktioner användas:
•
•

UWS11A

Programmet HMI-Builder kan användas för att programmera operatörsterminalerna via ETHERNET
(projekt kan snabbt laddas upp och ned)
För kommunikation med PLC och drivenhetsteknik
via TCP/IP-tjänster (endast DOP11B-10 och -15)

Gränssnittomvandlare för montering på DIN-skena
RS-232 È RS-485

1
2
3
4
5

822 689X

X2: RS-232

X1: RS-485

1
2
3
4
5

UWS

UWU52A
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Switchat matningsdon
In 100 ... 240 V AC
Ut 24 V DC, 2,5 A

188 1817
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Installation
Installationsanvisningar för grundapparaten

4
4

Installation

4.1

Installationsanvisningar för grundapparaten

4.1.1

Skilda kabelkanaler
Starkströmsledningar och elektronikledningar ska förläggas i skilda kabelkanaler.

4.1.2

Ledararea
•

Matning: Ledararea beroende på nominell inström.

•

Elektronikledningar:
– 1 ledare per plint 0,20 - 0,75 mm2 (AWG 20 ... 17)
– 2 ledare per plint 0,20 - 0,75 mm2 (AWG 20 ... 17)

4.1.3

Skärmning och jordning
•

Använd endast skärmad signalkabel.

•

Förlägg skärmen med kortast möjliga avstånd och anslut den med stor kontaktyta till jord i båda ändarna. För att undvika jordslingor kan den ena skärmänden jordas via en avstörningskondensator (220 nF/50 V). Vid dubbelskärmad
ledning, anslut den yttre skärmen på styrsystemssidan och den inre i motsatt ände.














































































































































00755BXX

Bild 1: Exempel på korrekt skärmanslutning med metallklämma (skärmklämma) eller
metallförskruvning av typ PG.
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•

Förläggning av ledningar i jordade plåtkanaler eller metallrör kan också tillämpas
som avskärmning. Kraft- och styrledare ska därvid förläggas åtskilda.

•

Apparaten jordas via kontaktdonet för spänningsmatning, 24 V.
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UL-riktig installation

4.2

4

UL-riktig installation
För UL-riktig installation gäller följande anvisningar:
•

Den här apparaten får endast användas i områden i klass I, division 2, grupp A, B, C
och D eller i ofarliga områden. Kombinationer av apparater i anläggningen måste
godkännas av behörig instans före installationen.

•

Använd som anslutningskabel endast kopparledning för temperaturområdet
60/75 °C.

•

Vid liggande monteringsläge är den maximala omgivningstemperaturen 40 °C, vid
stående montering 50 °C.

VARNING – EXPLOSIONSRISK!
•

Frånskilj endast apparaterna när det inte finns någon spänning och det inte finns
några risker i området.

•

Byte av komponenter kan påverka lämpligheten för klass I, division 2.

•

Endast följande utbyggnadsapparater får anslutas till anslutningen märkt med
"Utbyggnad":
– PFE11B, endast för DOP11B-10 och -20.

•

Byt endast utbyggnadsapparaten när det inte finns någon spänning och det inte
finns några risker i området.

•

Den här apparaten innehåller ett batteri som bara får bytas i ett riskfritt område.
Använd endast följande batterityper: Litiumbatteri CR2450, 550 mAh.

•

För användning på en plan yta med skyddsklass 4X. Endast för användning
inomhus.

OBS
Den elektriska anslutningen måste utföras enligt instruktionerna för klass I, stycke 2
(artikel 501-4(b) i National Electric Code NFPA70).

STOPP!
Som extern 24 V DC-spänningskälla ska endast beprövade apparater med
begränsad utspänning (Umax = 30 V DC) och begränsad utström (I Â 8 A) användas.
UL-certifiering gäller inte för drift i elnät med icke jordad stjärnpunkt (IT-nät).
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4

Platsbehov för installationen
•

Monteringsplattans tjocklek: 1,5 - 7,5 mm (0,06 - 0,3 inch)

•

Platsbehov för inbyggnad av operatörsterminalen:
100 mm

4.3

100 mm
50 mm

100 mm

50 mm

63788AXX

STOPP!
Hålen i kapslingen är till för konvektionskylning. De här hålen får inte förslutas.
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4.4

4

Installation
1. Packa upp leveransen och kontrollera den. Meddela omgående transportföretaget
eventuella skador.

STOPP!
Placera operatörsterminalen på ett stadigt underlag under installationen. Om terminalen faller ned kan skador uppstå.

2. Placera mallen där operatörsterminalen ska installeras, markera hålens ytterkanter
och skär ut.

63789AXX

3. Fäst operatörsterminalen i alla fästhål och med de medföljande vinklarna och
skruvarna:

0.5 - 1.0 Nm

63827AXX
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Installation
Installation

4. Anslut kablarna i angiven ordningsföljd.
[1]

[2]

[3]

[4]

DC 24 V

RS-422 / RS-485

RS-232

DC 24 V

[5]

Ethernet
63822AXX

[1]

Kontrollera att operatörsterminalen och styrsystemet har samma elektriska jordning
(referensspänning), annars kan kommunikationsfel uppstå.

[2]

Använd en M5-skruv och en skyddsledare (så kort som möjligt) med en minsta area på 2,5 mm2.

[3]

Använd endast skärmade kommunikationskablar.
Förlägg kablar med hög spänning skiljt från signal- och matningsledningar.

[4]

Operatörsterminalen måste anta omgivningstemperatur innan den kan tas i drift.
Om kondensvatten bildas måste operatörsterminalen torka innan den ansluts till el.
Var noga med korrekt anslutning av strömkällans poler.

[5]

Elskåp

5. Ta försiktigt bort skyddsplasten från operatörsterminalens display för att den inte ska
skadas av statisk elektricitet.

30

Systemhandbok – Operatörsterminaler DOP11B

Installation
Anslutning av grundapparaterna DOP11B-10 till DOP11B-60

4.5

Anslutning av grundapparaterna DOP11B-10 till DOP11B-60

4.5.1

Spänningsmatning

4

STOPP!
Var noga med rätt polaritet. Polförväxling skadar apparaten.

OBS
Kontrollera att operatörsterminalen och styrsystemet har samma elektriska jordning
(referensspänningsvärde). Annars kan kommunikationsfel uppstå.

[1]

[2]

[3]

Bild 2: Matning, DOP11B-10 till DOP11B-60

60059AXX

[1] Jordning
[2] 0 V
[3] +24 V
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Anslutning till en PC

4
4.6

Anslutning till en PC

DOP11B
PCS11B
RS-232

RS-232

60060AXX

Bild 3: Anslutning till en PC

Operatörsterminalen programmeras med hjälp av programmet HMI-Builder.
För programmering av operatörsterminalen behövs kommunikationskabeln PCS11B.

OBS
Som alternativ kan operatörsterminalen även programmeras via ETHERNET.

STOPP!
Risk för skador på utrustning och material!
Matningen måste vara bruten vid sammankoppling av enheter.
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Anslutning, RS-485

4.7

4

Anslutning, RS-485
Med gränssnitt RS-485 kan upp till 31 MOVIDRIVE®-apparater anslutas till en operatörsterminal.
Direkt anslutning av DOP11B till frekvensomformare av typ MOVIDRIVE® via gränssnittet RS-485 sker via en 25-polig D-sub-kontakt.

4.7.1

Anslutningsschema för gränssnitt RS-485

DOP11B-30

RS-485

60093AXX

Bild 4: RS-485-anslutning

MOVITRAC ®

DOP11B
Bygling mellan 6 och 19
för att aktivera bussterminering

MOVIDRIVE®
S1

S2
ON

X44

OFF

Styrenhet

/reglerspärr
Höger/stopp*
Vänster/stopp*
Frigivning/snabbstopp*
n11/n21*
n12/n22*
Referens X13:DIØØ...DIØ5
+24V-utgång

Referensspänning, digitala signaler

RS-485 +
RS-485 –

RS-422 / RS-485

X13:
DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5
DCOM**
VO24
DGND
ST11
ST12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

13
25

25-poligt D-Sub-hylsdon
7

2 1
14

FSC11B
X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

Skärmningsplåt
eller skärmklämma

X45

Bild 5: Stifttilldelning, DOP11B

60061ASV

OBS
Som alternativ kan även kabeln PCS22A användas.
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4
Kabelspecifikation

Använd 2 x 2-trådig tvinnad och skärmad kopparkabel (dataöverföringskabel med
skärm av kopparfläta). Kabeln måste uppfylla nedanstående specifikation:
– Ledararea 0,5 ... 0,75 mm2 (AWG 20 ... 18)
– Ledarresistans 100 ... 150 Ê vid 1 MHz
– Kapacitans Â 40 pF/m vid 1 kHz.
T.ex. lämpar sig följande kabel:
– Lappkabel, UNITRONIC® BUS CAN, 2 x 2 x 0,5 mm2.

Skärmförläggning

Anslut skärmen med god ytkontakt i båda ändarna, till styrsystemets elektronikskärmklämma och till kapslingen på den 25-poliga D-sub-kontakten i operatörsterminalen.

STOPP!
Risk för skador på busstyrsystemet vid kortslutning av EMC-avkopplingen mellan
elektronik och jord.
Anslut under inga omständigheter skärmändarna till DGND!

Ledningslängd

Den tillåtna totala ledningslängden uppgår till 200 m.

Termineringsmotstånd

I styrsystemet och i gränssnittomvandlare UWS11A finns fast installerade dynamiska
termineringsmotstånd. Anslut i detta fall inga externa termineringsmotstånd!
Om operatörsterminalen DOP11B är ansluten till frekvensomformaren via RS-485
måste termineringsmotståndet i den 25-poliga D-sub-kontakten i DOP10B aktiveras
(bygling mellan stift 6 och stift 19), om operatörsterminalen är första eller sista deltagare
på bussen.

STOPP!
Mellan apparaterna som är förbundna med RS-485 får ingen potentialförskjutning förekomma. Undvik potentialförskjutning genom lämpliga åtgärder som t.ex. sammankoppling av apparathöljena med separat ledning, sammankoppling av spänningsmatning
(24 V) etc.
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4.8

4

Anslutning, RS-485 via PCS21A

PCS21A

60062AXX

4.8.1

Skärmförläggning
Anslut skärmen med god ytkontakt till elektronikskärmklämman på styrsystemet. I kapslingen till det 25-poliga D-sub-kontaktdonet för PCS21A är skärmen redan ansluten.

STOPP!
Risk för skador på busstyrsystemet vid kortslutning av EMC-avkopplingen mellan
elektronik och jord.
Anslut under inga omständigheter skärmändarna till DGND!

4.8.2

Termineringsmotstånd
Dynamiska termineringsmotstånd finns fast installerade i styrsystemet. Anslut under
inga omständigheter externa termineringsmotstånd!
Termineringsmotståndet i det 25-poliga D-sub-kontaktdonet på DOP11B är redan
aktiverat genom en bygling mellan stift 6 och stift 19.

STOPP!
Mellan apparaterna som är förbundna med RS-485 får ingen potentialförskjutning förekomma. Undvik potentialförskjutning genom lämpliga åtgärder som t.ex. sammankoppling av apparathöljena med separat ledning, sammankoppling av spänningsmatning
(24 V) etc.
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Anslutning, RS-232 till UWS11A

4
4.9

Anslutning, RS-232 till UWS11A
Anslutning av DOP11B till frekvensomformare av typ MOVIDRIVE® via UWS11A.

UWS11A
UWS11A
RS-485
RS-232

63841AXX

Bild 6: Seriell anslutning (UWS11A)

MOVITRAC ®

MOVIDRIVE®

S1

/reglerspärr
Höger/stopp*
Vänster/stopp*
Frigivning/snabbstopp*
n11/n21*
n12/n22*
Referens X13:DIØØ...DIØ5
+24V-utgång

S2
ON

Referensspänning, digitala signaler

X44

OFF

RS-485 +
RS-485 –

X13:
DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5
DCOM**
VO24
DGND
ST11
ST12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

FSC11B

+24 VDC

2
3
4
5

GND
RS +
RS –
GND

UWS
Skärmningsplåt
eller skärmklämma

X45

1

X2: RS-232

Styrenhet

UWS11A

X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

58787ASV

Bild 7: Plinttilldelning, UWS11A

OBS
Som alternativ kabeln D-SUB-9PO användas för RS-232-anslutningen (se kapitlet
"Tillbehör och tillval" på sidan 24).

4.9.1

RS-485-anslutning
Se kapitlet "Anslutning, RS-485" på 33 för kabelspecifikation.
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4.10

4

Anslutning, ETHERNET
Anslutning av DOP11B till en PC för programmering och fjärrunderhåll via ETHERNET
och TCP/IP.
LAN
Switch /
Hub

Uplink

DOP11B

Bild 8: Anslutning, ETHERNET

60095AXX

4.10.1 Kabelspecifikation
Använd skärmad standardkabel för ETHERNET med skärmade RJ45-kontaktdon och
kabel enligt CAT5-specifikationen. Max. tillåten kabellängd är 100 m.
T.ex. lämpar sig följande kabel:
– Lappkabel, UNITRONIC® LAN UTP BS flexibel 4 x 2 x 26 AWG

OBS
Proceduren för att hitta ETHERNET (MAC) -adressen för tillvalskortet beskrivs i
avsnittet "Konfigureringsläge (SETUP)" på sidan 49.
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4

4.10.2 ETHERNET-gränssnitt i DOP11B-20 till -60
Apparaterna DOP11B-20 till DOP11B-60 har som standard ett ETHERNET-gränssnitt.
I RJ-45-donet finns det två lysdioder.
Lysdioderna har följande funktioner:
Grön lysdiod
Gul lysdiod

Lyser

ETHERNET-kabelanslutningen är korrekt ansluten.

Blinkar

Data sänds eller tas emot.

Lyser

Inställning 100 Mbit, fullduplex är aktiv.

Blinkar

Inställning 100 Mbit, halvduplex är aktiv.

4.10.3 ETHERNET-gränssnitt PFE11B för DOP11B-10 och -15
Platsbehov

35

23.5
63798AXX

Installation

1. Packa upp leveransen och kontrollera att allt är med och om det finns några skador.
Meddela omgående transportföretaget eventuella skador.
Leveransomfattning:
•
•
•

Utbyggnadsmodul
4 x M3x6
4 distansstycken

STOPP!
Placera terminalen på ett stadigt underlag vid installationen. Om terminalen faller ned
kan skador uppstå.

2. Skilj operatörsterminalen från spänningsmatningen.
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3. Ta bort plastskyddet från utbyggnadsgränssnittet.

63799AXX

4. Fäst utbyggnadsmodulen med skruvarna.
5. Anslut operatörsterminalen till spänningsmatningen.
Lysdioder på
PFE11B

[1]

[2]
63810AXX

[1]

Grön lysdiod

[2]

Gul lysdiod

Utbyggnadskortet har 2 lysdioder med följande funktioner:
Grön lysdiod

Blinkar

Data sänds eller tas emot.

Gul lysdiod

Lyser

ETHERNET-kabeln (parvis tvinnad) är korrekt ansluten.

TxD, GUL

Lysdioden tänds vid ETHERNET-överföring.

RxD, GUL

Lysdioden tänds vid ETHERNET-mottagning.

LINK, GRÖN

Lysdioden tänds när ETHERNET-kabeln (parvis tvinnad) är korrekt ansluten.
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Inställningar i
konfigurationsverktyget

4.11

Dubbelklicka på katalogen [Kringutrustning] i konfigurationsverktygets projekthanterare.
Högerklicka på [Utbyggnadsgränssnitt] och välj [EM-ETHERNET]. Dra styrsystemet
med drivrutin eller TCP/IP-anslutning till fältbussymbolen. Om du vill ändra drivrutin går
du till [Egenskaper] i projektmenyn. Ytterligare information finns i dokumentationen till
drivrutinen.

Anslutning till en Siemens S7

4.11.1 RS-485

DOP11B

SIMATIC S7

63682AXX

Bild 9: Anslutning till en Siemens S7 via MPI och RS-485

Använd drivrutinen "S7 MPI Direct".
4.11.2 PCM11A

DOP11B

SIMATIC S7
PCM11A

MPI
RS-232

Bild 10: Anslutning till Siemens S7 via MPI och PCM11A

60096AXX

Använd drivrutinen "S7 MPI (HMI Adapter)".
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4.11.3 ETHERNET

LAN
Switch /
Hub

Uplink

DOP11B

SIMATIC S7
Bild 11: Anslutning, ETHERNET
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0

5

Idrifttagning
FARA!
Risk för personskador på grund av elektriska stötar.
Dödsfall eller svåra skador!
•

5.1

Vid installation måste säkerhetsanvisningarna i kapitel 2 följas.

Allmänna anvisningar för idrifttagning
En förutsättning för framgångsrik idrifttagning är korrekt elektrisk anslutning av operatörsterminalen.
De i detta avsnitt beskrivna funktionerna används för att ladda in ett redan framställt projekt i operatörsterminalen och att ge apparaten nödvändiga kommunikationsvägar.

VARNING!
Operatörsterminalerna DOP11B får inte användas för säkerhetsändamål inom
industrin.
Dödsfall eller svåra kroppsskador.
•

42

Använd övervakningssystem eller mekanisk skyddsanordning för att skydda utrustning och personal.
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5.2

Förberedelser och hjälpmedel
•

Kontrollera installationen

•

Förebygg på lämpligt sätt oavsiktlig start av motorn via den anslutna frekvensomformaren.
– Frånskilj elektronikingången X13.0/reglerspärr på MOVIDRIVE® eller
– Frånskilj nätspänningen (hjälpspänningen på 24 V måste finnas kvar)
– Lossa plintarna "Medurs rotation" och "Frigivning" på MOVITRAC®
Vidare ska, allt efter tillämpning, ytterligare säkerhetsåtgärder vidtas för att undvika
fara för människa och maskin.

•

Anslut operatörsterminalen till MOVIDRIVE® eller MOVITRAC® med motsvarande
kabel.

DOP11B-30

RS-485

Bild 12: Förbindelse mellan operatörsterminal och MOVIDRIVE® MDX60B/61B

•

60093AXX

Anslut operatörsterminalen till PCn med programmeringskabeln PCS11B (RS-232).
Operatörsterminalen och PCn måste då vara spänningslösa, annars kan oförutsägbara tillstånd inträffa. Starta PCn. Installera (om så inte redan skett) projekteringsprogrammet HMI-Builder på PCn och starta programmet.

DOP11B
PCS11B
RS-232

RS-232

Bild 13: Förbindelse mellan PC och operatörsterminal
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•

Anslut matningen (24 V) för operatörsterminal och ansluten frekvensomformare.

OBS
Som alternativ kan DOP11B även programmeras via ETHERNET (se sidan 189) och
USB (se sidan 190).

5.3

Första inkoppling
OBS
Dessa apparater levereras utan något projekt i minnet.

Efter den första inkopplingen visar apparaten följande information:

11597AXX

Bild 14: Startbild för DOP11B-20 i leveranstillstånd

Bild 15: Startbild för DOP11B-50 i leveranstillstånd
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5.4

Terminalfunktioner
Nedan beskrivs terminalens olika driftlägen, tangentbordet och informationssidan i
terminalen.

5.4.1

Terminalens tangentbord

[1]

[2]

[3]

60097AXX

[1] Integrerade funktionstangenter
[2] Piltangenter
[3] Alfanumeriska tangenter

Alfanumeriska
tangenter

Via det alfanumeriska tangentbordet kan följande tecken matas in i dynamiska texter
och numeriska objekt då terminalen befinner sig i driftläge:
0-9
A-Z
a-z
!?<>()+/*=º%#:'@
Nationella specialtecken
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För att mata in numeriska värden, tryck på motsvarande tangenter.
För att mata in versaler (A-Z), tryck 2 till 5 gånger på motsvarande tangent.
För att mata in gemener (a-z), tryck 6 till 9 gånger på motsvarande tangent.
Tidsintervallet mellan tryckningarna kan ställas in. Om tangenten inte trycks ned under
angivet tidsintervall hoppar markören till nästa teckenposition.
Tryck 2 till 9 gången på tangenten <2> (C1-C4) för att infoga olika nationella specialtecken. Detta ger tillgång till tecken som inte finns i standardteckenuppsättningen för det
alfanumeriska tangentbordet.

OBS
I HMI-Builder kan alla tecken i den valda teckenuppsättningen användas, utom reserverade tecken i den statiska texten. För att mata in önskat tecken, håll tangenterna
<ALT>+<0> (noll) nedtryckta på datorns tangentbort och mata sedan in teckenkoden.
Teckenuppsättningen väljs i HMI-Builder.
Reserverade
tecken

ASCII-tecknen 0-32 (hex 0-1F) och 127 är reserverade för interna terminalfunktioner
och får inte användas i projekt eller filer i terminalen. De utgör styrtecken.

Piltangenter

Med hjälp av piltangenterna flyttar man markören i en meny eller dialogruta.

Integrerade
funktionstangenter

Alla tangenter är inte tillgängliga i alla terminaler.
Tangent

Beskrivning

Enter

Med denna tangent bekräftar man en gjord inställning och flyttar till nästa rad eller nivå.

<PREV>

Med denna tangent går man till föregående block.

<NEXT>

Med denna tangent går man till nästa block.

<ALARM>

Med denna tangent anropar man alarmlistan.

<ACK>

Med denna tangent kvitterar man ett larm i alarmlistan.

<HOME>

Med denna tangent hoppar man till block 0 i driftläge.

<Ä>

Med denna tangent raderar man tecknet till vänster om markören.

OBS
När huvudblocket (blocknummer 0) visas fungerar inte tangenten <PREV> längre,
eftersom huvudblocket är den högsta nivån.
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5.4.2

Omkopplare på DOP11B
Operatörsterminalen DOP11B har 4 driftsättomkopplare (DIP-omkopplare) på baksidan.

ON DIP

1 2 3 4
1
24V DC

COM 2
RS232
EXPANSION
10/100

ON DIP

1 2 3 4

COM 1
RS422
RS485

ON DIP

1 2 3 4

MODE

CF CARD
BUSY

60855AXX

DIP-omkopplarna har följande funktioner:
1 = ON, 0 = OFF
För att anropa enskilda driftlägen på DOP11B måste matningen till terminalen brytas.
Ställ in DIP-omkopplarna på terminalens sida eller baksida enligt följande tabell. Anslut
sedan matningsspänningen på nytt.
Omkopplarläge
1234

Funktion

0000

Driftläge (RUN, normal drift)

0010

Systemåterställning (leveranstillstånd)

0100

Sysload

1000

Konfigureringsläge (SETUP)

1100

Ingen funktion (RUN)

1110

Aktivera självtestfunktionen

XXX1

Hard reset
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5.4.3

Service Menu
Service Menu öppnas när lägesomkopplaren på operatörsterminalen ställs in på "1000".
Mer information om lägesomkopplare finns i kapitlet "Omkopplare på DOP11B" på
sidan 47.
Service Menu (servicemenyn) innehåller följande:

Network Settings

Välj det här alternativet för att öppna Network Menu (nätverksmenyn).

Network Menu

Alternativen i Network Menu motsvarar de i [Inställningar]/[Nätverk] i HMI-Builder.
Följande finns:
Menypost

Beskrivs i

TCP/IP Settings

Nätverkskommunikation via ETHERNET (se sidan 263).

Accounts

Nätverkskonton (se sidan 302).

Services

Nätverkstjänster (se sidan 271).

Erase Project
Memory

Det här alternativet används för att radera projektminnet.

Load Project from
Memory Card

En tom operatörsterminal kan startas med ett informationsdesignprojekt som används i
en annan terminal. Projektet måste då sparas på ett Compact Flash-minneskort eller ett
USB-minne med funktionen "Spara projekt på minneskort" (t.ex. med en funktionstangent).
Sätt in minneskortet i den tomma operatörsterminalen innan den startas. Välj kommandot "Load project from memory card" i Service Menu och följ anvisningarna.

48

Enter Transfer
Mode

Används för att manuellt öppna överföringsläget som krävs för att ladda ner projekt
via GSM-modem. Mer information finns i kapitlet "Överföring via GSM-modem" på
sidan 194.

Enter Run Mode

Används för att aktivera driftläget manuellt. Mer information finns i kapitlet "Överföring
via GSM-modem" på sidan 194.

Update System
Program from
Memory Card

Anslut ett Compact Flash-minneskort eller ett USB-minne med ett nytt systemprogram
och följ anvisningarna. Systemprogrammet kan även uppdateras med konfigurationsprogrammet för operatörsterminalen.

Calibrate Touch
Screen

Följ anvisningarna på skärmen för att kalibrera pekskärmen.
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5.4.4

Driftlägena RUN och SETUP
Operatörsterminalen har två driftlägen.

Konfigureringsläge (SETUP)

•

Konfigureringsläge (SETUP): I detta driftläge gör man alla grundinställningar, som
t.ex. val av styrsystem och menyspråk.

•

Driftläge (RUN): I detta driftläge körs tillämpningen.

I detta avsnitt beskrivs funktioner som inte kan utföras med HMI-Builder.
Radera minne
Menyn [Setup] i terminalen innehåller funktionen [Erase Memory]. Med denna funktion
raderas terminalens tillämpningsminne. Detta påverkar samtliga block för larm, tidkanaler, funktionstangenter och systemsignaler.
Parameter

Beskrivning

Enter

Minnet raderas. När raderingsoperationen är avslutad återkommer
konfigureringsmenyn automatiskt.

<PREV>

Tillbaka till föregående menynivå utan att minnet raderas.

OBS
När minnet raderas försvinner all information som är lagrad i terminalen. Parametrarna
för språkval påverkas dock inte. Alla andra parametrar återställs till sina grundinställningar.
Driftläge (RUN)

I driftläge körs tillämpningen. Vid övergång till driftläge visas automatiskt Block 0 på bildskärmen.
På terminalen använder man det integrerade tangentbordet för att markera och ändra
driftläge.
Om det skulle uppstå ett kommunikationsfel mellan terminal och styrsystem visas ett felmeddelande på bildskärmen. Terminalen startar automatiskt då kommunikationen återupprättas. Om man ger en I/O-tangentkombination medan kommunikationsfel föreligger
lagras den i terminalens buffertminne och överförs till styrsystemet när kommunikationen återupprättas.
För att skapa en övervakningsfunktion kan terminalens klocka kontinuerligt sända data
till ett register i styrsystemet. Därmed upptäcker styrsystemet omedelbart om ett kommunikationsfel uppstår. Styrsystemet kontrollerar om registret uppdateras. Om så inte
är fallet kan styrsystemet ge larm om kommunikationsfel.
Funktionssättet för enskilda objekt och funktioner i driftläge förklaras tillsammans med
beskrivningen av enskilda objekt och funktioner.
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5.4.5

Informationssida
En informationssida är programmerad i terminalen. Den visas om man samtidigt trycker
på tangenterna <Ä> och <PREV> i driftläge. En funktions- eller pektangent kan också
konfigureras för att hämta informationssidan.
Överst på informationssidan anges aktuell terminal, systemprogramversionen och
maskinvaruversionen.
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Parameter

Beskrivning

STARTS

Antal gånger som terminalen har startats

RUN

Antal drifttimmar för terminalen

CFL

Antal timmar som bakgrundsbelysningen har varit tänd

32°C MIN: 21 MAX: 38
(Exempel)

Aktuell driftstemperatur, samt lägsta och högsta uppmätta temperatur

DYNAMIC MEMORY

Ledigt RAM-minne (arbetsminne) i Byte

FLASH MEM PROJ

Ledigt flashminne (projektminne) i Byte

FLASH MEM BACK

Reserverad

FLASH CACHEHITS

Procent träffar på block/tilldelningar i filsystemets cache

FLASH ALLOCS

Maximal procentsats utnyttjade respektive aktiva tilldelningar per block i
filsystemet.

DRIVER 1

Aktuell drivrutin och aktuell drivrutinsversion

DIGITAL I/O

Antal digitala signaler som styrsystem 1 är anslutet till och som övervakas
kontinuerligt (STATIC) resp. antal i aktuellt block (MONITOR).

ANALOG I/O

Antal analoga signaler som styrsystem 1 är anslutet till och som övervakas
kontinuerligt (STATIC) resp. antal i aktuellt block (MONITOR).

I/O POLL

Tid i ms mellan två avläsningar av samma signal i styrsystem 1

PKTS

Signalantal i varje paket som överförs mellan terminal och styrsystem 1.

TOUT1

Antal Timeout vid kommunikation med styrsystem 1

CSUM1

Antal checksummefel vid kommunikation med styrsystem 1

BYER

Antal Byte-fel vid kommunikation

DRIVER 2

Aktuell drivrutin och aktuell drivrutinsversion. Parametrarna för Driver 2
(drivrutin 2) visas endast om styrsystem 2 är definierat i projektet.

DIGITAL I/O

Antal digitala signaler som styrsystem 2 är anslutet till och som övervakas
kontinuerligt (STATIC) resp. antal i aktuellt block (MONITOR).

ANALOG I/O

Antal analoga signaler som styrsystem 2 är anslutet till och som övervakas
kontinuerligt (STATIC) resp. antal i aktuellt block (MONITOR).

I/O POLL

Tid i ms mellan två avläsningar av samma signal i styrsystem 2.

PKTS

Signalantal i varje paket som överförs mellan terminal och styrsystem 2.

TOUT2

Antal Timeout vid kommunikation med styrsystem 2

CSUM2

Antal checksummefel vid kommunikation med styrsystem 2

1/2/3

Aktuell port för FRAME, OVERRUN och PARITET.
1=RS-422-port, 2=RS-232-port och 3=RS-485-port.

FRAME

Antal Frame-fel på respektive port

OVERRUN

Antal överskrivningsfel på respektive port

PARITY

Antal paritetsfel på respektive port
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5.4.6

Joystick-funktion
Gäller endast vid DOP11B-20 och DOP11B-40.
Denna funktion gör det möjligt att använda piltangenterna som funktionstangenter.
På kommandoraden under fönstret [Systemsignaler], ange kommandot "AK" och en
adress. Exempel: "AKH1" (kommandot AK och minnescell H1).

Bild 16: Systemsignaler

11486ASV

Minnescell H1 fungerar som aktiveringssignal och de 4 följande minnescellerna har
funktioner som motsvarar följande kontrollblock:

Minnescell

Beskrivning

Hn0

Aktiv = joystick-funktion. Ej aktiv = normal funktion.

Hn1

PIL VÄNSTER

Hn2

PIL NER

Hn3

PIL UPP

Hn4

PIL HÖGER

Om en piltangent trycks ned medan aktiveringssignalen är aktiv aktiveras den minnescell som motsvarar den nedtryckta tangenten. När aktiveringssignalen ges har piltangenterna andra funktioner än sina normala.
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Exempel

Följande exempel kan användas för att växla mellan joystickfunktion och normalfunktion.
Utför följande steg:

52

•

Använd SEW-MOVILINK-(Serial)-Driveffectier.

•

Skriv texten "AKH1" i [Systemsignaler] / [Kommandon].

•

Skapa ett textblock.

•

Skriv in den fasta texten "JOYSTICK".

•

Skapa ett objekt med följande inställningar:
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•

Skapa 4 ytterligare objekt för att avläsa minnesinnehållet i H2, H3, H4 och H5.

Textblocket visas så som i exempelinställningarna:
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6

Drift och underhåll

6.1

Överföring av projekt med PC och HMI-Builder
För idrifttagning av operatörsterminalen med PC behövs programmet HMI-Builder.
1. Starta programmet HMI-Builder.
2. Välj önskat språk med [Inställningar] / [Menyspråk].

11487ASV

11244ASV
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3. Öppna den projektfil som ska överföras till operatörsterminalen med [Arkiv] /
[Öppna].

11488ASV

4. Välj med [Överför] / [Kommunikationsegenskaper] kommunikationstypen [Seriell
överföring] och ange nödvändiga parametrar:

11489ASV
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Seriell överföring vid användning av programmeringskabeln PCS11B.
Ställ in följande data:
•
•
•
•

Datorns kommunikationsport (t.ex. Com1)
Hastighet (grundvärdet är 152000)
Timeout (kan väljas fritt - grundvärdet är 10000 ms)
Antal försök vid kommunikationsstörning (grundvärde 3)

11490ASV

5. Nu kan projektet överföras till operatörsterminalen med [Överför] / [Projekt].
Följande funktioner är aktiverade som standard och måste förbli aktiverade:
•
•
•
•

56

Testa projekt vid skicka
Skicka hela projektet
Terminal växlar automatiskt mellan RUN/TRANSFER
Kontrollera terminalversion
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Klicka på [Skicka] för att överföra data.

11247ASV

Därmed utförs följande steg ett i taget:
•
•
•
•

Omkoppling av operatörsterminalen till överföringsläge (TRANSFER)
Överföring av kommunikationsdrivrutin för omformare och PLC
Överföring av projektdata
Omkoppling av operatörsterminalen till driftläge (RUN)

De enskilda stegen visas på displayen medan de utförs.
Efter avslutad överföring kan dialogfönstret stängas med [Avsluta] och HMI-Builder
avslutas.
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6.2

Driftindikering vid apparatstart

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

11592AXX
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[1]

Firmware-version för operatörsterminalen

[2]

Status för boot-förlopp.:
Initializing hardware
Loading comm. drivers
Init Alarms
IP Address: 192.168.1.1

[3]

I styrsystem 1 laddad kommunikationsdrivrutin
t.ex.:
SEW_MOVILINK_(serial)
SEW_SMLP_(TCP/IP)
DEMO
...

[4]

I styrsystem 2 laddad kommunikationsdrivrutin
t.ex.:
SEW_MOVILINK_(serial)
SEW_SMLP_(TCP/IP)
DEMO
...

[5]

Kommunikationsstatus för styrsystem 1
t.ex.:
NO CONNECTION
MOVIPLC
MOVITRAC B
MOVIDRIVE B
...

[6]

Kommunikationsstatus för styrsystem 2
t.ex.:
NO CONNECTION
MOVIPLC
MOVITRAC B
MOVIDRIVE B
...
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Felmeddelanden
Fel som uppträder i driftläget RUN visas som felmeddelande i det övre vänstra hörnet
av displayen.
Felen delas in i två grupper:

6.3.1

•

Boot-fel (ingen omformare hittad)

•

Driftfel - Comm Errors (fellista)

Boot-fel (ingen omformare hittad)
Boot-fel "1: Comm Error 254" betyder: Ingen kommunikation med ansluten omformare
möjlig.

[1]

1: Comm Error 254

[2]
[3]

53590AXX

[1]

Styrsystem i vilket kommunikationsfelet uppstått
t.ex. 1 eller 2

[2]

Feltyp
t.ex. Driftfel - Comm Error

[3]

Med adress:
t.ex.
01 - 99
254 (= Point to Point!)
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Driftfel - Comm Errors (fellista)

Meddelande från
operatörsterminal

60

Felkod

Beskrivning

no error

00 00

Inget fel

invalid parameter

00 10

Otillåtet parameterindex

fct. not implement

00 11

Funktion/parameter ej implementerad;
• Den från operatörsterminalen aktiverade parametern är inte känd i styrsystemet. Kontrollera
korrekt val av MOVILINK®-drivrutin. De enskilda parametrarna i styrsystemen MOVITRAC®
07, MOVIDRIVE® A och MOVIDRIVE® B skiljer sig i obetydlig mån.
• Ytterligare en orsak till detta fel kan ligga i styrsystemets Firmware. Nya parametrar kan vara
okända för tidigare versioner av apparaternas systemprogramvara.

read only access

00 12

Endast åtkomst för läsning tillåten
• Den anropade parametern kan inte ändras. Deaktivera funktionen i operatörsterminalens
projekt [Activate input].

param. lock active

00 13

Parameterspärr aktiv
• I det anropade styrsystemet är funktionen [Parameter block] aktiverad med parameter P803.
För att avlägsna parameterspärren, sätt parameter P803 på "OFF" med styrsystemets handterminal eller med PC-programvaran MOVITOOLS®.

fact. set active

00 14

Fabriksinställning aktiv
• Styrsystemet håller på att återställas till sina fabriksinställningar. Därför är möjligheterna till
ändring av parametrar blockerade under några sekunder. Kommunikationen återupprättas
automatiskt efter avslutad återgång till fabriksinställningar.

value too large

00 15

För stort parametervärde
• Operatörsterminalen försöker ge en parameter ett värde som ligger utanför parameterns
värdeområde. Anpassa projektet i operatörsterminalen [Access] till lägsta och högsta tillåtna
värde. Gällande gränsvärden anges i styrsystemets parameterlista.

value too small

00 16

För litet parametervärde
• Operatörsterminalen försöker ge en parameter ett värde som ligger utanför parameterns
värdeområde. Anpassa projektet i operatörsterminalen [Access] till lägsta och högsta tillåtna
värde. Gällande gränsvärden anges i styrsystemets parameterlista.

option missing

00 17

Nödvändigt tillvalskort saknas för denna funktion/parameter.

system error

00 18

Fel i styrsystemets systemprogramvara
• Kontakta SEW-Service.

no RS485 access

00 19

Parameteråtkomst endast via RS-485-processgränssnitt på X13

no RS485 access

00 1A

Parameteråtkomst endast via RS485-diagnosgränssnitt

access protected

00 1B

Parametern är åtkomstskyddad
• Denna parameter kan varken skrivas eller läsas, och lämpar sig därför inte för användning i
operatörsterminalen.

inhibit required

00 1C

Reglerspärr erfordras
• Den anropade parametern kan ändras endast vid blockerat styrsystem. Aktivera tillståndet
Reglerspärr genom att ta av plint X13.0 eller via fältbussen (kontrollord 1/2 basblock =
01hex).

incorrect value

00 1D

Otillåtet värde
• Vissa parametrar kan endast programmeras till specifika värden. Gällande gränsvärden
anges i styrsystemets parameterlista.

fact set activated

00 1E

Fabriksinställning har aktiverats.

not saved in EEPRO

00 1F

Parametern har inte lagrats i EEPROM
• Spänningsbortfallssäker lagring har misslyckats.

inhibit required

00 20

Parametern kan inte ändras vid aktiverat slutsteg.
• Den aktiverade parametern kan ändras endast vid blockerad omformare. Aktivera tillståndet
Reglerspärr genom att ta av plint X13.0 eller via fältbussen (kontrollord 1/2 basblock =
01hex).
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6.4

SEW-elektronikservice

6.4.1

Skicka in för reparation
Om ett fel inte kan avhjälpas, kontakta SEW-elektronikservice.
Vid kontakt med SEW-elektronikservice ska alltid servicekodens siffror anges så att vår
serviceavdelning kan hjälpa till på bästa sätt.
Om apparaten skickas till tillverkaren ska följande anges:
•

Seriennummer (Æ typskylt)

•

Typbeteckning

•

Kortfattad tillämpningsbeskrivning

•

Beskrivning av felet

•

Omständigheterna då felet uppträder

•

Egna åsikter om felorsaken

•

Ovanliga händelser etc. som har föregått felet.
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Skapa projekt

7.1.1

Underlag
I detta avsnitt beskrivs grundläggande uppbyggnad och manövrering av terminalen.
Här finns dessutom objektparametrar och gemensamma funktioner som gäller generellt
för terminalen.

Procedur för programmering av ett projekt
Genom den grafiska metoden för att ta fram en tillämpning för terminalen får operatören
ett lätthanterligt övervakningsverktyg. Därför är det viktigt att noggrant strukturera alla
funktioner i anläggningen. Börja med den överordnade nivån och fortsätt sedan med
detaljerna. Vid programmering av ett projekt, välj endast sådana funktioner som faktiskt
finns i anläggningen. Beroende på komplexiteten kan en funktion omfatta ett eller flera
block. Ett projekt kan innehålla såväl text- som grafikblock. Varje block kan vidare innehålla statiska eller dynamiska objekt. I linje med en strukturerad tillämpning bör blocken
ordnas hierarkiskt, för att ge operatören en intuitiv känsla för maskinen. En tillämpning
kan även utföras som en sekvensfunktion.
Före idrifttagning kan tillämpningen testas helt eller delvis.

Block 0

Block 0

Block n

Block m

Block 10

Block 20

Block 11
Block 12
Block 13
Block 14

Bild 17: Blockstruktur
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Effektiv
kommunikation

För att garantera snabb och effektiv kommunikation mellan terminal och styrsystem, läs
följande anvisningar för signalöverföring och optimering av denna.
Signaler som påverkar kommunikationshastigheten
Det är endast signalerna för objekten i det aktuella blocket som avläses kontinuerligt. Hit
hör även dynamiska objektsignaler. Signaler för objekt i andra block läses inte. Antalet
block påverkar alltså inte kommunikationshastigheten.
Förutom signalerna från objekten i aktuellt block tar terminalen kontinuerligt emot
signaler från styrsystemet
•

Indikeringssignaler (blockhuvud)

•

Blockutskriftsignaler (blockhuvud)

•

Lysdiodregister

•

Larmsignaler

•

Externa kvitteringssignaler för larm och larmgrupper

•

Inloggningssignal (lösenord)

•

Utloggningssignal (lösenord)

•

Trendkurveregister

•

Register för stapelobjekt om min-/maxindikatorer används

•

Nytt visningsregister

•

Summaregister

•

Bakgrundsbelysningssignal

•

Markörkontrollblock

•

Receptkontrollblock

•

Biblioteksindexregister

•

Indexregister

•

Register för PLC-systemklockan om denna används i terminalen

•

Signal vid radering av listor (larminställningar)

•

No protocol mode-kontrollregister

•

No protocol-signal

Signaler som inte påverkar kommunikationshastigheten
Följande signaler påverkar inte kommunikationshastigheten:
•

Signaler för funktionstangenter

•

Tidkanaler

•

Objekt i larmtexter
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Kommunikationsoptimering
Sammanställning av styrsystemssignaler
Signalerna från styrsystemet (se listan på sidan 63) läses snabbast om de sammanfattas till en grupp. Exempel: Om 100 signaler har definierats blir läshastigheten högst
om de grupperas (t.ex. H0-H99). Vid fördelad signalöverföring (t.ex. P104, H17, H45
osv.), blir uppdateringen långsammare.
Effektiv blockväxling
Optimal blockväxling uppnås via blockhoppfunktionen hos funktionstangenterna, eller
via hoppobjekt. Indikeringssignalen i blockhuvudet får bara användas om styrsystemet
behöver forcera anrop av ett annat block. Om styrsystemet ska växla indikering kan
även nyindikeringsregistret användas. Detta påverkar kommunikationen mindre än ett
stort antal indikeringssignaler.
Signalpaket
Om signaler ska utväxlas mellan terminal och styrsystem sker detta inte samtidigt för
alla data. I stället delas informationen upp i paket som vart och ett innehåller flera
signaler. Signalantalet i ett paket beror på vilken drivrutin som används.
För att kommunikationen ska gå så snabbt som möjligt ska antalet paket minimeras. Om
signalerna grupperas behövs färre paket. En sådan programmering är inte alltid möjlig.
I sådana fall uppstår tidsglapp mellan två signaler. Tidsglappet är det maximala
avståndet mellan två signaler som ingår i samma paket. Tidsglappets storlek beror på
drivrutinen.

Signal

1

2

Användn.

X

X

3

4

5

6

7

8

9

X

X

X

10

Mellanrum
53572ASV

Användargränssnitt
Använd grafikblock för användargränssnittet.
Textblock ska i första hand användas till rapportutskrifter. De är långsammare och
minnesintensivare än grafikblocken.
För att skapa ett tilltalande användargränssnitt kan 3D-effekter användas.
Genom att kombinera objekt med ramar och 3D-rektanglar går det att åstadkomma bra
effekter. 3D-funktionen simulerar ljusinfall ovanifrån och från vänster. Det blir alltså
skuggeffekter vid underkant och högerkant på förhöjda objekt, respektive vid över- och
vänsterkant på nedsänkta objekt.

64

Systemhandbok – Operatörsterminaler DOP11B

Programmering
Skapa projekt

I

7

0
Menystruktur

Terminalen har två driftlägen: konfigureringsläge och driftläge. I varje funktion finns ett
antal nivåer. Antalet nivåer beror på aktuell funktion. Varje nivå består av en meny, i
vilken man gör sina tillval eller navigerar till andra nivåer (menyer).
En tillämpning består av block - dvs. grafik- och/eller textblock (i första hand för rapportutskrift). I blocken kan styrsystemsvärden visas och ändras. I samband med programmeringen tilldelas varje block ett nummer mellan 0 och 989. Blocken 990-999 är
reserverade för specifika uppgifter. Dessa är så kallade systemblock. Terminalen
arbetar objektorienterat. Följaktligen kan ett block innehålla alla styr- och övervakningssignaler som är kopplade till ett visst objekt (t.ex. en pump).

Konfigureringsläge

Driftläge

Styrenhet-urval
Systemsignaler
Indexregister
Språk

Nivå 1

Block 0

Nivå 2
Block n

Nivå 3

Bild 18: Konfigureringsläge och driftläge
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Block

För varje block definieras ett blockhuvud. I blockhuvudet anges blocknummer, blocktyp,
statusord osv. Följande funktioner kan också öppnas som block:
•

Larm

•

Tidkanaler

•

Systemövervakare

•

E-post

•

Kontrastinställningar

Dessa betecknas systemblock. Upp till 990 block kan definieras.

OBS
Blocktypen hos ett definierat block kan inte ändras.

Signalformat

66

Följande signalformat är tillgängliga i dialogen för varje block, under förutsättning att
vald drivrutin stöder signalformatet i fråga.

Formattyp

Område

16 bitar med tecken

–32768 ... +32767

16 bitar utan tecken

0 ... +65535

32 bitar med tecken

–2147483648 ... +2147483647

32 bitar utan tecken

0 ... +4294967295

Flyttal med exponent,
32 bitar

±3,4E38 tal större än 1 000 000 visas med exponent (inte med MOVILINK®drivrutin).

Flyttal utan exponent,
32 bitar

Parameterpositionen (inklusive bland annat decimaltecken) samt decimalpositionerna anger tillgängligt område (area). T.ex. anger 8 positioner och
3 decimalpositioner ±999,999 (inte med MOVILINK®-drivrutinen).

BCD-flyttal

0 ... 9999.9999 (inte med MOVILINK®-drivrutinen)

BCD 16-bitar

0 ... 9999 (inte med MOVILINK®-drivrutinen)

BCD 32-bitar

0 ... 99999999 (inte med MOVILINK®-drivrutinen)

HEX 16-bitar

0 ... FFFF

HEX 32-bitar

0 ... FFFF FFFF

Sekunder, 16-bitar

Analogt numeriskt objekt som kan visas i tidformat. Syntax:
<timmar:minuter:sekunder> (inte med MOVILINK®-drivrutinen).

Sekunder, 32-bitar

Analogt numeriskt objekt som kan visas i tidformat. Syntax:
<timmar:minuter:sekunder> (inte med MOVILINK®-drivrutinen).

Teckensträngar

Teckensträngar som kan användas för funktionen [Dynamik för grafikobjekt] i
modellerna DOP11B-20 till DOP11B-50.
Exempel:
I objekten Statisk symbol, Digital symbol och Multisymbol kan den dynamiska
egenskapen Symbol kopplas till ett register som har tilldelats formatet
Teckensträng.

16 bitars matris

Tabellformat som kan användas för en händelse i en dynamikfunktion i grafiska
objekt för modellerna DOP11B-20 till DOP11B-50.
Exempel:
En registergrupp ska tilldelas olika värden när ingången har värdet 99. Därmed
kommer det första värdet i fältet Värde att läggas i register D21, i fältet Signal.
Ser fältet Värde ut som följer <1,2,3,4>, förs värdet 2 in i nästföljande register
(D22) osv.
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7.1.2

Installation, HMI-Builder

Programmeringsprogram

Med programmeringsprogrammet HMI-Builder går det att skapa projekt för operatörsterminaler i serie DOP11B. Funktionerna i HMI-Builder beror på vald terminal.
Som inmatningsenhet till programmeringsprogrammet rekommenderas en mus.
Motsvarande tangentkombinationer framgår av dokumentationen för MS Windows.
I programmeringsprogrammet genereras projekt med hjälp av grafik- och textblock.
Därefter överförs projektet till operatörsterminalen.
Det finns online-hjälp för alla funktioner. Tryck på tangenten <F1> för att få hjälp med
aktuell funktion. Tryck på hjälpsymbolen på verktygsraden och sedan på en funktion i
programmet för att få information om den valda funktionen.

Systemförutsättningar

Konfigureringsprogrammet körs på en PC med minst 100 MB ledigt hårddiskutrymme
och Microsoft Windows 2000 / XP Professional. Programmet kan användas med såväl
färgbildskärm som monokrom bildskärm. På datorn måste Microsoft Internet Explorer
version 5.0 eller senare vara installerad.

Installera
HMI-Builder

Programmeringsprogrammet levereras på en CD. Normalt startar installationen automatiskt då man sätter CD:n i CD-enheten. I annat fall, klicka på Start -> Kör och ge kommandot D:/setup.exe (förutsatt att D: är enhetsbokstaven för CD-enheten). För att installera programmeringsprogrammet, klicka på dess namn och följ anvisningarna på
skärmen.
Efter avslutad installation kommer det att finnas en symbol för programmeringsprogrammet i programgruppen Drive Operator Panels DOP. För att starta programmeringsprogrammet, klicka på [Start] och välj [Program] / [Drive Operator Panels DOP] / [HMIBuilder]. För att läsa handboken direkt på skärmen (från CDn), klicka på [Manuals].
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Meny

Menyraden innehåller flera rullgardinsmenyer.
Meny

Beskrivning

Arkiv

Funktioner som påverkar hela projektet.

Redigera

Här finns bland annat följande funktioner:
• Klipp ut
• Kopiera
• Klistra in

Visa

Statusrad

Här kan följande menyer öppnas:
• Blockhanteraren
• Larm
• Symbolhanteraren

Funktioner

I denna meny konfigureras funktionstangenter, lysdioder, lösenord och makron.
Här skriver man dessutom in larmtexter och definierar larmgrupper.

Konfiguration

Här konfigureras terminalen.

Objekt

Endast tillgänglig i Manager-menyerna. Innehåller alla objekt. Objekten finns
dessutom i verktygsfältet.

Layout

Finns endast i grafikblockshanteraren och innehåller funktioner för att positionera
objekt i grafikblock.

Blockhanteraren

Inställningar för visning av blockhanteraren.

Överför

Med hjälp av funktionerna i denna meny överförs projekt mellan programmeringsprogrammet och terminalen.

Fönster

Allmänna fönsterhanteringsfunktioner. Dessutom kan man ställa in rutnätstäthet och
sökvägar till externa program (t.ex. Paintbrush).

Hjälp

Programmets hjälpfunktioner.

Statusraden visas i underkant av HMI-Builder-fönstret. I menyn [Visa] finns en funktion
för att visa eller dölja statusraden.
Statusradens vänstra område visar information om den funktion som markeras i menyn.
För funktionerna på verktygsraden ges en kortfattad beskrivning i en ruta när markören
förs över motsvarande symbol.
Till höger på statusraden visas vilka av följande tangenter som är aktiverade:
OVR Skriv över/infoga
CAP Caps Lock
NUM NUM Lock
Dessutom anges koordinaterna (rad och spalt) i blockhanteraren.

Bild 19: Statusrad
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7.2

Kommunikation med MOVIDRIVE® och MOVITRAC®
I detta kapitel beskrivs kommunikationen mellan operatörsterminalen och omformarna
MOVIDRIVE® och MOVITRAC®.
Här beskrivs hur parametrar och variabler kan öppnas och läsas av. Dessutom beskrivs
konstellationer där flera omformare är anslutna via RS-485.

7.2.1

Seriell anslutning mellan operatörsterminal och omformare
Anslut omformaren till operatörsterminalen enligt beskrivningen i kapitel 4.
Använd kabeln PCS11B för att ansluta PC:n och operatörsterminalen. Operatörsterminalen programmeras via denna.

Programmeringskabel PCS11B

Anslutningskabel mellan operatörsterminal och PC för programmering av operatörsterminalen.
Fast längd 3 m.

DOP11B
PCS11B
RS-232

Bild 20: Programmeringskabel PCS11B
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7.2.2

Kommunikationsinställningar i HMI-Builder

Konfiguration av kommunikationen mellan operatörsterminal och omformare
Inställningarna för kommunikationen mellan operatörsterminal och omformare görs i
HMI-Builder i [Konfiguration] / [Kringutrustning].

Bild 21: Kommunikationsinställningar

12077ASV

För att växla kommunikationsport: Markera [Styrsystem 1] (eller [Styrsystem 2]), håll
vänster musknapp nedtryckt och dra styrsystemet till en annan kommunikationsport.
Tryck på höger musknapp för att mata in kommunikationsparametrar.

OBS
Inställningarna måste motsvara den fysiska uppbyggnaden.
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MOVILINK®/SMLP-Driver (Serial/ETHERNET)
Settings

Bild 22: Egenskaper för MOVILINK®/SMLP-Driver, Settings

12068ASV

Parametrar

Beskrivning

Communication
mode

Fastlägger om anslutningen är seriell eller sker via ETHERNET.

Default station

Denna adress används alltid när ingen annan adress har angivits vid definitionen av
kommunikationsobjekten.
Betydelse när kommunikationsläget "ETHERNET/SMLP" används:
I ETHERNET-kommunikationsläget anger det här numret IP-adresserna som definierats i "Stations". Använd bara definierade stationer för att undvika kommunikationsfel.
Betydelse när kommunikationsläget "Serial/MOVILINK" används:
0 – 99

Individuella omformaradresser

100 – 199

Gruppadresser

254

Punkt-till-punkt-kommunikation
Den här adressen får inte användas när flera omformare är anslutna till
operatörsterminalen.

255

Broadcast-adress
Alla omformare som är anslutna till RS-485-bussen tar emot data men
skickar inget svar till operatörsterminalen.

Model

Anger vilken omformartyp som ansluts.

Data exchange
mode

Används för att välja PDU-typen cyklisk eller acyklisk kommunikation.
Denna funktion finns bara i kommunikationsläget "Serial/MOVILINK".

Number of process data words

Definition av telegramlängden.
8 byte parameterkanal och 0 – 3 processdataord.
Denna funktion finns bara i kommunikationsläget "Serial/MOVILINK".
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Standardinställningar när kommunikationsläget "Serial/MOVILINK" används:
Parametrar

Beskrivning

Port

COM1, RS-485
COM2, RS-232 (med UWS11A)

Baud

9600

Data bits

8

Stop bits

1

Paritet

Jämn

Stations

Bild 23: Egenskaper för MOVILINK®/SMLP-Driver, Stations
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Parametrar

Beskrivning

Station

Stationsnummer som TCP/IP-adresserna komfortabelt kan adresseras med.

IP address

IP-adress
Under starten upprättar operatörsterminalen en anslutning till alla IP-adresser som
angivits här.

Sub ch 1

Aktiverar routingen till det angivna underordnade bussystemet, t.ex. från fältbussgateway DFE33B/UOH11B till SBus.
Information om underordnade bussystem finns i dokumentationen till respektive
apparat (gateway).

Sub add 1

Omformarens adress i det underordnade bussystemet.
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Standardinställningar när kommunikationsläget "Serial/MOVILINK" används:
Parametrar

Beskrivning

Port

COM1, RS-485
COM2, RS-232 (med UWS11A)

Baud

9600

Data bits

8

Stop bits

1

Paritet

Jämn

Advanced

Bild 24: Egenskaper för MOVILINK®/SMLP-Driver, Advanced

Parametrar

Beskrivning

Timeout

Tid i [ms] för upprepad sändning.

12070ASV

Retries

Antal upprepade sändningar tills ett kommunikationsfel indikeras.

Retry time

Väntetid i [s] tills ett kommunikationsfel återställs. När tiden gått ut görs ett nytt försök
att upprätta kommunikationen.

Command Line
Options

Utan funktion.
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Standardinställningar när kommunikationsläget "Serial/MOVILINK" används:
Parametrar

Beskrivning

Port

COM1, RS-485
COM2, RS-232 (med UWS11A)

Baud

9600

Data bits

8

Stop bits

1

Paritet

Jämn

Transparent mode

Bild 25: Egenskaper för MOVILINK®/SMLP-Driver, Transparent mode
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Drivrutinen stöder ett särkskilt, unikt transparentläge för SEW-drivrutinen.
När drivrutinens konfigureras för seriell kommunikation och transparentlägesporten för
ETHERNET-porten med TCP och portnummer 300, aktiveras en särskild routingfunktion. Då kan MOVITOOLS® MotionStudio via en ETHERNET-avläsning inte bara registrera DOP11B utan även SEW-apparater som är anslutna via den seriella porten på
DOP11B.
Dessa apparater kan i MOVITOOLS® MotionStudio kontaktas via ETHERNET och
DOP11B som ETHERNET-gateway.
Transparentläget fungerar inte med någon annan konfiguration.
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7.2.3

Adressering av parametrar och variabler

Adressering

MOVILINK®-drivrutinen kan användas tillsammans med följande dataformat:
P

För parametrar (flyktig lagring)

NVP

För parametrar (ej flyktig lagring)

X

För index (flyktig lagring)

NVX

För index (ej flyktig lagring)

H

För IPOS-variabler (flyktig lagring)

NVH

För IPOS-variabler (icke-flyktig lagring)

Utan tillägget NV sparas data i omformarens RAM och försvinner när omformaren
stängs av.

OBS
För säker lagring även när spänningen bryts är tillägget NV nödvändigt. Data sparas
då i omformarens EEPROM. Observera att lagring i EEPROM endast får ske i
begränsad omfattning. Använd därför tillägget NV med urskillning.
Digitala data
(åtkomst via bit)

Device

Minimum address

Maximum address

Comment

P rr . bb

P0.0

P999.31

Bit bb in register rr

NVP rr . bb

NVP0.0

NVP999.31

Bit bb in register

X rr . bb

X8192.0

X24575.31

Bit bb in register rr

NVX rr . bb

NVX8192.0

NVX24575.31

Bit bb in register rr

H rr . bb

H0.0

H511.31 (H1023.31 för MOVIDRIVE® B/H2048 för MOVI-PLC®)

Bit bb in register rr

NVH rr . bb

NVH0.0

NVH511.31 (NVH1023.31 för
MOVIDRIVE® B/H2048 för
MOVI-PLC®)

Bit bb in register rr

Analoga signaler
Device

Minimum address

Maximum address

Comment

P rr

P0

P999

Register rr

NVP rr

NVP0

NVP999

Register rr

X rr

X8192

X24575

Register rr

NVX rr

NVX8192

NVX24575

Register rr

H rr

H0

H511 (H1023 för MOVIDRIVE® B)

Register rr

NVH rr

NVH0

NVH511 (NVH1023 för
MOVIDRIVE® B)

Register rr

OBS
Alla parametrar, variabler och index är 32 bitars värden.
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Analoga signaler
(partiell åtkomst)

Subindex

För en del av omformarens parametrar lagras flera informationer i en parameter. Parametrarna P10, P11 och P12 kodas med index 8310. För att dessa parametrar ska kunna
analyseras var för sig kan följande notation användas:
•

H100. 0-15

Low-ord för IPOS-variabel H100

•

H100.16-32

High-ord för IPOS-variabel H100

Device

Minimum address

Maximum address

Comment

P rr . a-b

P0.0-1

P999.0-31

P rr . a-b
a = startbit
b = stoppbit

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
för MOVIDRIVE® B)

NVH rr . a-b

NVH0.0-1

NVH511.0-31
(NVH1023.0-31 för
MOVIDRIVE® B)

Exempel
H 100 . 7-14
Data från bit 7 till och med bit 14
läses av.

Subindexet kan bara användas i kombination med index (X och NVX).
Notationen ser ut enligt följande: X8192/1, 1 är åtkomsten till subindex 1.
Ytterligare exempel:
2:X8192/23.31 adress 2, index 8192, subindex 23, bit 31
7:X8192/9.0-15 adress 7, index 8192, subindex 9, bit 0 till bit 15

Kommunikation med omformarna i RS-485-förbindelsen
Vid adressering av omformare med bestämd RS-485-adress används följande notation:
Exempel
Default Station RS-485-adress 254 (punkt-till-punkt). Används om endast en omformare ansluts till operatörsterminalen.
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P100

Kommunikation med parameter P100.
Som kommunikationsadress används den adress som matats in i rutan [Default Station] vid
konfigureringen av drivrutinen.

2:P100

Kommunikation med parameter P100 för omformaren med adress 2

4:H102

Kommunikation med IPOS-variabeln H102 för omformaren med adress 4
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Kommunikation med omformarna i ETHERNET-förbindelsen
Under tiden operatörsterminalen startar, upprättas en kommunikation med alla TCP/IPadresser som angivits i drivrutinskonfigurationen.
Adressen på rad 0 används också när ingen annan adress angivits.
Vid adressering av omformare med bestämd TCP/IP-adress används följande notation:
Exempel:
TCP/IP-adressen på rad 0 är 10.12.234.4, port 300.
TCP/IP-adressen på rad 1 är 10.12.234.5, port 300.
TCP/IP-adressen på rad 2 är 10.12.234.6, port 300.
TCP/IP-adressen på rad 3 är 10.12.234.7, port 300.

P100

Kommunikation med parameter P100.
Som kommunikationsadress används den adress som matats in i rutan [1] vid
konfigureringen av drivrutinen (10.12.234.4).

1:P100

Kommunikation med parameter P100 för omformaren med adress 2 (10.12.234.5).

3:H102

Kommunikation med IPOS-variabeln H102 för omformaren med adress 4 (10.12.234.7).

Systemhandbok – Operatörsterminaler DOP11B

77

7

I

Programmering
Kommunikation med MOVIDRIVE® och MOVITRAC®

0
Processdata

MOVILINK®-drivrutinen kan beroende på inställning, driva 1 till 3 processdata per
omformare.
Man skiljer här mellan Process Output (PO-data från PLC till omformare) och Process
Input (PI-data från omformare till PLC).
Antalet processdata ställs in i MOVILINK®-drivrutinens Dialog. Omformarparametern
P90 PD-konfiguration måste ha samma värde.
Åtkomst av processdata via bit
Device

Minimum address

Maximum address

Comment

PO rr . bb

PO1.0

PO3.15

Bit bb i register rr

PI1 rr . bb

PI1.0

PI3.15

Bit bb i register

Åtkomst av processdata via ord (16 bitar)
Device

Minimum address

Maximum address

Comment

PO rr

PO1

PO3

Register rr

PI rr

PI1

PI3

Register rr

OBS
Kommunikationsläget "ETHERNET/SMLP" stöder inga processdata.
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Indexerad kommunikation med omformarna i RS-485-förbindelsen
Förutom att direkt ange RS-485-adressen kan kommunikationen ske indexerat.
Då sparas RS-485-adressen i en av operatörsterminalens variabler och kan ställas in
av användaren.
Denna funktion kan även användas med SMLP-drivrutinen. I stället för RS-485adressen kontaktas IP-stationens variabel.
Exempel
Ett projekt skapas där användaren kan mata in omformarens RS-485-adress. Fördelen
med detta är att omformarens faktiska adress inte måste vara känd när DOP-projektet
skapas. Användaren kan själv ange och fastlägga denna under anläggningsdriften.
Är-varvtalet för en drivenhet ska läsas indexerat. Är-varvtalet indikeras i parameter
P000.
1. Definiera i HMI-Builder i [Visa]/[Namnlista] registret D4096 (interna variabler) genom
att spara RS-485-adressen för omformaren som ska kontaktas och parametern
P000 som symbolisk beteckning för är-varvtalet:

11494ASV
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2. Förbind i [Konfiguration] / [Indexregister] pekaren Indexregister 1 med variabeln
D4096:

11495ASV

3. Definiera nu ett analogt numeriskt objekt
för att användaren ska kunna mata in
RS-485-adressen. Förbind detta objekt med variabeln D4096 och aktivera inmatning
i registerkortet [Åtkomst].

11496ASV
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11497ASV

Observera minsta och största värden som kan matas in.
4. Definiera nu ytterligare ett analogt numeriskt objekt
för att är-varvtalet ska indikeras. Förbind detta objekt med parametern P000 och ange skalan (här 0.001).
Pekaren I1 behandlas nu som en för-stående RS-485-adress: I1:P000.
På så vis kontaktas den omformaradress som lagrats i målet hos pekaren I1.
För att är-varvtalet ska indikeras i enheten [1/min] måste en förstärkning (gain) på
0.001 matas in.

11498ASV
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7.3

Interna variabler
Interna variabler väljs ut och används på samma sätt som drivrutiner. Ett antal flyktiga
och ej flyktiga användaranpassade variabler kan användas. När ett värde ändras sparas
de ej flyktiga variablerna i ett flash-minne. De kan matas in igen vid nästa start. Systemvariabler kan inte ändras. De används för indikering av läsningsintervall och för att växla
mellan funktioner. Klicka i I/O-sökning på [Egenskaper och hjälp] eller välj [Funktioner]
/ [I/O-konfiguration] / [Internal variables] för att öppna fönstret nedan.

11605ASV

Variabeltyp
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Adressområde, bit

Adressområde, minnescell

Volatile

M0 ... M4095

D0 ... D4095

Nonvolatile

M4096 ... M8191

D4096 ... D8191

System

M8192 ... M8199

D8192 ... D8199
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Systemvariablerna har följande tilldelning:
Bit

Beskrivning

M8192

Alltid TILL

M8193

Kopplar om mellan FRÅN och TILL varje sekund

M8194

Kopplar om mellan FRÅN och TILL var 500:e ms

M8195

Kopplar om mellan FRÅN och TILL var 200:e ms

M8196

Kommunikationsfelbit för drivrutin 1. Värdet "0" signalerar ett
kommunikationsfel. Gäller inte slavdrivrutiner.

M8197

Kommunikationsfelbit för drivrutin 2. Värdet "0" signalerar ett
kommunikationsfel. Gäller inte slavdrivrutiner.

M8198 – M8199

Används ej.

Minnescell

Beskrivning

D8192

Läsningsintervall för drivrutin, 1 (ms)

D8193

Läsningsintervall för drivrutin, 2 (ms)

D8195 ... D8199

Används ej

7.4

Programmering med programmeringsprogrammet

7.4.1

Starta HMI-Builder
Klicka på [Start] / [Program] / [Drive Operator Panels DOP] / [HMI-Builder] / [HMI-Builder].
När HMI-Builder startas utan att ett projekt är laddad finns följande menyer:
•

Arkiv

•

Visa

•

Inställningar

•

Hjälp

När ett projekt har skapats kan alla menyer användas.

11499AEN

7.4.2

Välj språk
Gå till [Inställningar] / [Menyspråk] och välj språk för användargränssnittet (för menytext,
objektnamn osv.). I den här handboken utgår vi från att du har ställt in Svenska.
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7.4.3

Skapa projekt
Välj [Arkiv] / [Nytt] för att skapa ett nytt projekt. I dialogrutan [Projektegenskaper] kan du
välja [Operatörsterminal], [Styrsystem] och [Färgschema]. Vissa alternativ kan inte
användas för en del terminaler. Klicka på [OK] för att skapa ett nytt projekt.

Bild 26: Projektegenskaper

Terminal

12072ASV

Klicka på [Ändra].

Bild 27: Val av operatörsterminal

12073ASV

Välj en terminal och version (systemprogram) för den markerade terminalmodellen.
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Styrsystem

Här väljer du det styrsystem som terminalen ansluts till. När du klickar på [Ändra] visas
följande alternativdialog. Alla installerade drivrutiner visas i en lista. Välj [Fabrikat] och
[Protokoll]. Klicka på [OK] för att bekräfta valet. Klicka på [Avbryt] för att ta bort ändringarna.

Bild 28: Styrsystem

12074ASV

I ett projekt (terminal) kan två drivrutiner användas. Drivrutinen för det andra styrsystemet väljs på samma sätt som det första.
Mer information om arbete med två drivrutiner i en terminal finns i kapitlet "Kommunikation med två styrsystem (dubbla drivrutiner)" på sidan 250.
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7.4.4

Uppdatering av drivrutinen

Via internet

För att uppdatera befintliga drivrutiner till den senaste versionen eller för att installera
nya drivrutiner kan funktionen [Arkiv] / [Uppdatera drivrutiner från] / [Internet] användas.
Innan den här funktionen kan användas måste alla projekt stängas. Datorn måste vara
ansluten till internet. En webbläsare behövs däremot inte. När datorn anslutits visas en
lista med alla drivrutiner som kan laddas ner från internet.

Bild 29: Nedladdning av drivrutiner från internet

11503ASV

I listan visas alla versionsnummer för tillgängliga och redan installerade drivrutiner.
Markera den eller de drivrutiner som ska installeras i HMI-Builder. Med funktionen [Mark
newer] markeras alla drivrutiner som finns i en nyare version eller som inte redan är
installerade. Klicka sedan på [Download]. Varje drivrutin är ca 500 kB stor och kan
användas direkt efter nedladdningen.
Från diskett

För att uppdatera befintliga drivrutiner till den senaste versionen eller för att installera
nya drivrutiner från en fil kan funktionen [Arkiv] / [Uppdatera drivrutiner från] / [Disk]
användas i HMI-Builder. Innan den här funktionen kan användas måste alla projekt
stängas. Öppna den uppackade MPD-filen i drivrutinskatalogen. En lista med alla drivrutiner som kan installeras visas.
I listan visas alla versionsnummer för tillgängliga och redan installerade drivrutiner.
Markera den eller de drivrutiner som ska installeras i HMI-Builder. Klicka sedan på
[Installera]. Klicka på [Avsluta] när installationen är klar för att gå tillbaka till HMI-Builder
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7.4.5

Ändring av projektegenskaperna
Valet av terminal och styrsystem kan ändras för ett projekt. Välj menyposten [Projekt] /
[Egenskaper...] och klicka på [Ändra] bredvid parametern Operatörsterminal och/eller
Styrsystem.

Byte av terminal

När systemprogrammet i terminalen uppdateras måste terminalversionen i menyn
[Projektegenskaper] anpassas. Annars kan inte alla funktioner för den nya terminalversionen användas.

Byte av
styrsystem

Om du i ett projekt byter från ett styrsystem till ett annat, vars signaler har andra namn,
måste dessa signaler anpassas. Använd den interna namnlistan för detta. Se avsnittet
"Namnlista" på sidan 116.
1. Välj menykommandot [Visa] / [Namnlista].
2. Klicka på [Odefinierad] för att lägga till alla I/O som används i projektet i namnlistan.
3. Klicka på [Exportera] för att skapa en textfil av namnlistan. Ange ett namn och klicka
på [Spara]. Fastlägg skiljetecken för textfilen.
4. Öppna textfilen i en ordbehandlare, t.ex. Wordpad.
5. Ändra alla I/O till signaler som används i det nya styrsystemet. Spara sedan filen i
textformat.
6. Klicka i dialogrutan [Namnlista] på [Importera] och svara [Nej] på frågan om alla
ogiltiga I/O ska tas bort.
7. Klicka på [Återknyt] för att uppdatera alla I/O i projektet med det nya namnet.
8. Välj menyposten [Projekt] / [Egenskaper...] och klicka på [Ändra].
9. Välj det nya styrsystemet och klicka på [OK] två gånger.
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Projekthanteraren

När ett nytt projekt skapas visas projekthanteraren med alla block och komponenter.
Klicka på plustecknet i katalogpunkterna för att öppna registren.

Bild 30: Projekthanteraren
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7.4.6

Skapa block med blockhanteraren
Dubbelklicka på katalogen [Block] för att öppna blockhanteraren. Blockhanteraren innehåller en översikt över alla projektblock.

Bild 31: Skapa block

10408ASV

När blockhanteraren visas är symbollisterna i blockhanteraren och zoom-funktionen
markerade.

OBS
Modellen DOP11B-20 har inte blocket [Systemövervakare].
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Definiera block

När ett block har skapats visas följande dialogruta. En förenklad version av hela blockhuvudet visas. När du klickar på [OK], alltså skapar ett block, öppnas detta block.

Bild 32: Skapa nytt block
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Parameter

Beskrivning

Blocknamn

Här kan ett namn anges för blocket. Blocknamnet visas i blockhanteraren och i blocklistan.

Block nr

Här anges blocknumret. Om det redan finns ett block med samma nummer visas de
definierade värdena automatiskt. Block 0 skapas automatiskt vid starten och måste finnas
i alla projekt.

Blocktyp

Välj om blocket ska vara ett grafikblock eller ett textblock.

Blockbredd

Fastlägg teckenstorleken för textblocket. Teckenstorleken för ett definierat block kan inte
ändras.
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Blockegenskaper

Menyn [Blockegenskaper] innehåller grundparametrar som gäller för de enskilda
blocken. Blockhuvudets utseende riktar sig efter vald blocktyp. För att definiera ett komplett blockhuvud: Klicka i projekthanteraren eller i blockhanteraren med höger musknapp på ett block och välj [Egenskaper].

Bild 33: Blockegenskaper

11506ASV

Klicka i projekthanteraren eller i blockhanteraren med höger musknapp på ett block och
välj [Egenskaper] för att mata in detaljerad blockinformation.
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Begreppen förklaras nedan.
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Registerkort

Namn

Beskrivning

Allmänt

Blocknummer

Här anges blocknumret. Om det redan finns ett block med samma nummer
visas de definierade värdena automatiskt. Blocknummer 0 skapas automatiskt
vid starten och måste finnas i alla projekt.

Blocknamn

Här kan ett namn anges för blocket. Blocknamnet visas i blockhanteraren,
i projekthanteraren och i blocklistan.

Visa block signal

Digital signal som visar blocket på terminalskärmen när den aktiveras. För att
det ska gå att växla block snabbt bör signaler för indikering användas i serie.
När andra blockväxlingsmetoder används fylls den här rutan inte i.

Receptbibliotek

Välj ett receptbibliotek där alla recept som skapas i blocket lagras. Se kapitlet
"Recepthantering" på sidan 210.

Bakgrundsblock

Gäller endast grafikblock. Ett annat block kan väljas som bakgrundsblock när
t.ex. flera block ska visas med samma bakgrundsfärg. När grafikblockshanteraren är aktiv kan man via [Visa] / [Alternativ] / [Visa bakgrundsblock] fastlägga
om bakgrundsblocket ska visas när det valda blocket bearbetas.

Markörens färg

Gäller endast grafikblock. Bestämmer markörens färg i operatörsterminalen.

Markörens tjocklek

Gäller endast grafikblock. Bestämmer markörens storlek i operatörsterminalen.

Blocktyp

Blocktypen definieras när ett block skapas och kan inte ändras.

Status

När du klickar på [Status] öppnas dialogrutan [Blockalternativ]. Det innehåller
operatörsterminalens statusegenskaper enligt nedan. Dessa egenskaper har
ingen inverkan på systemblocken.
Parameter

Beskrivning

Stäng av markören

Gäller endast textblock. Anger om markören ska synas i blocket när driftsläget är
aktivt.

Placera markören på första
manövr. objekt

Gäller endast textblock. Fastlägger om markören ska placeras över det första manövrerbara objektet i blocket i stället för längst
upp till vänster.

Blockera <MAIN>-tangenten

Blockerar tangenten <MAIN> när det
aktuella blocket visas på bildskärmen.

Blockera <LIST>-tangenten

Blockerar tangenten <LIST> när det
aktuella blocket visas på bildskärmen.

Mer indikation

Gäller endast textblock. Fastlägger om
tecknet [+] ska visas nedtill och upptill till
höger på bildskärmen när ett block innehåller fler tecken än som kan visas på bildskärmen.

Automatiskt hopp efter
inmatning

Flyttar automatiskt markören till nästa
manövrerbara objekt efter en inmatning.
Markören kan i detta läge bara flyttas till
manövrerbara objekt.

Blockera <PREV>-tangenten

Blockerar tangenten <PREV> och funktionen [Gå tillbaka till föregående block] när
det aktuella blocket visas på bildskärmen.

Blockera <ENTER>-tangenten

Gäller endast digitala objekt. Blockerar
tangenten <ENTER> när det aktuella
blocket visas på bildskärmen.
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Registerkort

Namn

Utseende

I registerkortet [Utseende] kan du välja färger och toningsläge.

Utskrift

Utskriftssignal

Digital signal som sänder blocket till en ansluten skrivare vid aktiveringen.
Visningssignalen och utskriftssignalen kan vara identiska. För att det ska gå
att skriva ut snabbt bör utskriftssignaler användas i serie.

Avslutningssignal

Digital signal som sänds av operatörsterminalen när utskriften är klar. Normalt
aktiveras signalen. När alternativet [Nollställ] väljs nollställs signalen när
utskriften är klar.

E-post

Beskrivning

Registerkortet [E-post] kan bara användas för textblock.
Signal för skicka e-post

När den angivna digitala signalen aktiveras skickas textblocket som e-post.
Blocknamet är då samtidigt Subject i e-brevet.
Endast textblock kan skickas som e-post.

Skickad e-post, signal

Digital signal som sänds av operatörsterminalen när meddelandet har
skickats. Normalt aktiveras signalen. När alternativet [Nollställ] väljs nollställs
signalen när meddelandet har skickats.

Skicka till adress

Här anges mottagarens e-postadress. När du klickar på [...] kan upp till 8 mottagare väjas från en lista. Adresslistan definieras i [Konfiguration] / [Nätverk] /
[Tjänster] / [SMTP-klient]. Se kapitlet "SMTP-klient" på sidan 281.

Bifoga fil

Ange namnet på en trend- eller receptfil som ska bifogas meddelandet.
Om det finns en trend- och receptfil med samma namn bifogas trendfilen.

Åtkomst

Säkerhetsnivå

Fastlägg säkerhetsnivån för blocket (0-8). Om en säkerhetsnivå högre än "0"
anges måste användaren logga in med ett lösenord som minst motsvarar
säkerhetsnivån.

Lokala funktionstangenter

I registerkortet [Lokala funktionstangenter] kan lokala funktionstangenter fastläggas för blocket.
Mer information finns i kapitlet "Funktionstangenter" på sidan 238.
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7.4.7

Bibliotek
Biblioteket innehåller flera kataloger med olika symbolobjekt. Kataloger som skapats av
användaren kan definieras här. Högerklicka på biblioteket och välj [Katalog] / [Nytt].

11507ASV

Bild 34: Bibliotek

Grupperade objekt och symboler kan sparas i biblioteket eller i andra projekt. Objekt och
symboler som sparats i biblioteket kan även användas för senare projekt. Högerklicka
på ett grupperat objekt eller symbol och välj [Kopiera], högerklicka på biblioteket och välj
[Klistra in]. Det går att dra biblioteksobjekt från biblioteket till arbetsområdet.
När du högerklickar på biblioteket kan du anpassa utseendet. Högerklicka på katalogen
för att stänga den och välj [Katalog] / [Stäng].
Du kan även välja att inte se biblioteket med [Visa] / [Symbolhanteraren] / [Bibliotek].
Symbolobjekt som används i ett projekt sparas i projektkatalogen. Symbolerna kan fastläggas med dialogrutan [Välj symbol].
Spara symboler i biblioteket
Välj ett eller flera objekt (grupperade eller enskilda) i arbetsområdet med markören.
Högerklicka på valet och klicka på [Kopiera]. Högerklicka i biblioteket och klicka på
[Klistra in].
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7.4.8

Visa terminalen vid arbetsområdet
Terminalerna har menyposten [Visa] / [Alternativ] / [Visa terminal]. När detta alternativ
har valts visas den aktuella terminalen vid arbetsområdet för det aktiva blocket. I terminalbilden kan man klicka på funktionstangenterna, lysdioderna och textrutorna.

Definiera funktionstangenter

När man dubbelklickar på en funktionstangent kan man välja om en lokal eller global
funktionstangent ska definieras. Sedan visas hanteraren för den valda funktionen. Mer
information om definition av funktionstangenter finns i kapitlet "Funktionstangenter" på
sidan 238.

Definiera
lysdioder

Dubbelklicka på en lysdiod för att öppna hanteraren för att definiera lysdioder. Mer information om definition av lysdioder finns i kapitlet "Lysdioder" på sidan 238.

Skapa
textsträngar

När man dubbelklickar på en textruta öppnas en dialogruta där text kan matas in samt
textlayout och teckensnitt kan fastläggas. Med denna funktion kan text komplett definieras och skrivas ut.
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7.4.9

I/O-sökning
När en lokal namnlista skapas i projektet kan du välja I/O-signaler från denna namnlista
när objekten definieras.
Klicka på [I/O]. Knappen [I/O] finns i alla rutor där en adress kan matas in. [I/O-sökning]
har en inkrementell sökfunktion. Sökningen börjar då direkt när tecken matas in i rutan
för ett namn eller en signal. I/O-listan sorteras efter signaler eller namn.

Bild 35: [I/O-sökning]
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7.4.10 Programmering av block
Dubbelklicka på blocket i blockhanteraren. Arbetsområdet för blocket och verktygsfältet
visas. Beroende på om du öppnar ett grafik- eller textblock är arbetsområdet grafikblocks- eller textblockshanteraren. Verktygsfältet innehåller alla objekt som kan skapas
i blocket.
Klicka på objektet i verktygsfältet för att välja det och flytta markören till den plats i
arbetsområdet som objektet ska placeras på. Klicka för att aktivera dialogrutan för det
utvalda objektet. Ange parametrarna i dialogrutan och klicka på [OK]. Sedan visas
objektet i arbetsområdet. Statisk text eller grafik visas direkt i arbetsområdet.
Allmänna objektparametrar beskrivs i kapitlet "Underlag" på sidan 62. I kapitlen "Grafisk
visning och styrning" (sidan 135) och "Textbaserad visning och styrning" (sidan 180)
förklaras grafik- och textobjekten.

Bild 36: Programmering av block
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7.4.11 Grafikblockshanteraren
I detta avsnitt beskrivs grafikblockshanteraren i HMI-Builder. Funktionerna och framställningen baseras på Windows-standarden.
I grafikblockshanteraren skapas grafikblock med statiska och dynamiska grafikelement.
Öppna grafikblockshanteraren

För att öppna menyn [Grafikblockshanteraren]: Dubbelklicka på [Blockhanteraren] eller
på ett definierat grafikblock i [Blocklista].

Mus, tangenter och
markör

Följande avsnitt förklarar hur musen och tangenterna i grafikblockshanteraren används.
Dessutom beskrivs de olika markörtyperna.
Använd musen för följande:
•

Välj objekt från verktygsfältet

•

Markera objekt genom att klicka

•

Markera flera objekt (klicka bredvid objekten. Håll vänster musknapp nedtryckt och
dra en ruta runt önskade objekt)

•

Flytta objekt (håll vänster musknapp nedtryckt medan markören befinner sig över ett
objekt och dra musen)

•

Ändra objektstorlek

•

Öppna dialogrutor med parametrar (dubbelklicka på ett objekt)

Följande bild visar hur ett markerat objekt ser ut.

Bild 37: Markerat objekt
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Använd tangenterna för följande:
•

Skapa objekt via menyn [Objekt]

•

Flytta markören med piltangenterna

•

Flytta markören en bildpunkt (tryck på tangenterna <Ctrl> + piltangent)

•

Markera objekt eller upphäv ett valt objekt (för markören över objektet och tryck på
mellanslagstangenten)

•

Markera flera objekt (välj menyalternativet [Objekt] / [Pektangent] och dra en ram
runt objekten med hjälp av mellanslagstangenten och piltangenterna)

•

Flytta objekt (för markören över objektet och tryck på mellanslagstangenten, håll den
nedtryckt och tryck på piltangenterna)

•

Ändra objektstorleken (för markören över objektet och tryck på mellanslagstangenten, håll den nedtryckt och tryck på piltangenterna)

•

Öppna en dialogruta för ett markerat objekt (tryck på Enter)

Markör
Markören kan ha fyra olika utseenden:

I ett objekt

Objektstorleken kan ändras

I det grafiska arbetsområdet

Vid val i en meny eller i verktygsfältet
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Skapa objekt

Klicka på objektet i verktygsfältet och flytta markören till den plats i arbetsområdet som
objektet ska placeras på. Klicka för att släppa objektet.
Statisk grafik visas i arbetsområdet när man klickar. För dynamiska objekt visas en
dialogruta för det aktuella objektet. När du klickar på [OK] visas objektet på bildskärmen.
När ett objekt har visats markeras det med grepp och urvalsläget aktiveras.
Statisk grafik
Till statiska grafikobjekt hör:
•

Linje

•

Båge

•

Polylinjer

•

Cirkel

•

Rektangel

•

Symbol

•

Text

De används för att skapa bakgrundsgrafik. När statistiska grafikobjekt skapas kan man
i registerkortet [Dynamik] anknyta signaler till objekten och förvandla dessa till dynamiska objekt.
Dynamiska objekt
Dynamiska objekt anknyts med signaler för att bl.a. skapa styrnings- och övervakningsfunktioner. Mer information om definition av objekt finns i kapitlet "Grafisk visning och
styrning" på sidan 135.
Markera flera
objekt

100

I grafikblockshanteraren kan man markera flera objekt på två sätt.
•

Håll vänster musknapp nedtryckt och dra en ram runt önskade objekt. Objektet som
skapats sist markeras med aktiva grepp.

•

Välj pekare i verktygsfältet. Håll shift-tangenten nedtryckt och markera önskade
objekt. Objektet som markerats sist markeras med aktiva grepp.
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Placera objekt

I menyn [Layout] finns det flera funktioner som kan användas för att enkelt placera ett
objekt:
•

Justera

•

Samma storlek

•

Jämn spridning

•

Dela

Dessa funktioner kan även aktiveras med ett särskilt verktygsfält.
För att det ska gå att välja dessa funktioner måste minst två objekt vara markerade.
Funktionerna gör sina placeringsberäkningar med hjälp av ett eller två referensobjekt.
Funktionerna [Justera], [Samma storlek] och [Dela] behandlar det sist markerade eller
skapade objektet som referensobjekt. Se avsnittet "Markera flera objekt" på sidan 100.
För funktionen [Jämn spridning] gäller objektet längst ner eller längst upp till vänster och
höger som referensobjekt. Funktionerna påverkar inte referensobjektet.

Bild 38: Menyn [Layout]
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Justera
I [Justera] finns det 6 menyalternativ för att justera objekt lodrätt eller vågrätt.
Vänster

Justerar de markerade objekten på en rad till vänster om referensobjektet.

Höger

Justerar de markerade objekten på en rad till höger om referensobjektet.

Överkant

Justerar de markerade objekten på en rad i överkant med referensobjektet.

Nederkant

Justerar de markerade objekten på en rad i nederkant med referensobjektet.

Centrera lodrätt

Centrerar de markerade objekten lodrätt efter referensobjektet.

Centrera vågrätt

Centrerar de markerade objekten vågrätt efter referensobjektet.

Samma storlek
I [Samma storlek] finns det 3 funktioner som kan användas för att ge de markerade
objekten samma storlek.
Bredd

Justerar bredden på de markerade objekten så att de stämmer överens med
referensobjektet.

Höjd

Justerar höjden på de markerade objekten så att de stämmer överens med
referensobjektet.

Båda

Justerar storleken på de markerade objekten så att de stämmer överens med
referensobjektet.

Jämn spridning
I [Jämn spridning] finns det två funktioner som kan användas för att justera avståndet
mellan två markerade objekt.
Lodrätt

Justerar läget för de markerade objekten så att deras lodräta avstånd är identiska.
Det översta och nedersta objekten flyttas inte. Minst tre objekt måste markeras.

Vågrätt

Justerar läget för de markerade objekten så att deras vågräta avstånd är identiska.
Objekten längst till vänster och höger flyttas inte. Minst tre objekt måste markeras.

Dela
I [Dela] finns det två funktioner som kan användas för att placera två objekt bredvid
varandra.
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Lodrätt

Justerar det lodräta läget för de markerade objekten så att de ligger an mot
referensobjektet.

Vågrätt

Justerar det vågräta läget för de markerade objekten så att de ligger an mot
referensobjektet.
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Gruppera objekt

Menyn [Layout] innehåller funktioner som används för att gruppera flera objekt. Markera
objekten och välj menyposten [Layout] / [Gruppera]. Det grupperade objektet behandlas
nu som ett objekt och storleken kan ändras. Färg och teckensnitt kan fortfarande definieras individuellt för varje objekt i gruppen. När du klickar på ett objekt i gruppen
öppnas bearbetningsrutan för det aktuella objektet.

Bild 39: Objektgruppering
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Med funktionen [Layout] / [Dela upp grupp] delas ett befintligt gruppobjekt upp.
Spara och ladda grupperade objekt
När du klickar på [Bibliotek] i verktygsfältet i grafikblockshanteraren kan grupperade
objekt sparas eller laddas/användas.
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Skapa tabeller

I ett grafikblock kan objekttabeller skapas enligt följande:
1. Skapa först två rader eller kolumner med samma objekt.

10416ADE

Bild 40: Objekttabeller

2. Markera sedan objekten och välj menyposten [Objekt] / [Skapa serie].

10417ASV

En dialogruta öppnas.
3. Bestäm om och hur många kolumner eller rader som ska skapas och åt vilket håll
tabellen ska utökas.
När du klickar på [OK] skapar programmeringsprogrammet en tabell med det
angivna antalet rader eller kolumner.

OBS
Objektet Larmrad kan inte läggas in i en tabell.
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Symboler

Symboler kan importeras till projektet. Källan är antingen bitmap-biblioteket som innehåller en mängd knappar, pumpsymboler osv. eller grafikfiler på datorn.
Bildfiler från andra Windows-applikationer (t.ex. Paint) med följande format kan importeras till symbolbiblioteket:
•

bmp

•

jpg

•

gif

•

wmf

Symbolnamnen får vara maximalt 30 tecken långa, å, ä och ö kan användas.
Lägg till en statisk symbol i ett block
Klicka på objektet [Symbol] i verktygsfältet och flytta markören till blocket i arbetsområdet som symbolen ska placeras i. Klicka sedan med musen. När du klickar i arbetsområdet öppnas dialogrutan [Statisk symbol].

11473ASV

Ange ett namn för symbolen som läggs till eller klicka på [Välj] för att öppna dialogrutan
[Välj symbol].
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Klicka på [Bibliotek] för att importera en statisk symbol från bitmap-biblioteket. Eller
klicka på [Bläddra] för att ladda en grafikfil från datorn.
Den valda symbolen visas i fönstret [Förhandsgranska]. BMP-symboler visas som
miniatyrbilder.
Klicka på [Öppna] och sedan på [OK] för att välja en symbol. Symbolen visas i dialogrutan [Statisk symbol].

11475ASV
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Registerkortet [Allmänt]
Parameter

Beskrivning

Symbol

Namnsymbol för den valda symbolen.

Välj

Knapp för att välja bibliotekssymboler eller externa bilder.

Transparent

Ger symbolen en transparent bakgrund. Färgen på den vänstra bildpunkten upptill är
transparent.

Sträck ut

När detta alternativ är aktivt kan objektets X- resp. Y-storlek ändras.

Nästa registerkort [Dynamik]
Funktionerna i registerkortet [Dynamik] beskrivs i kapitlet "Allmänna parametrar" på
sidan 135.
Kopiera grafik från en applikation
Gör på följande sätt:
1. Kopiera ett objekt i en annan applikation [t.ex. Paint] till sekundärminnet.
2. Öppna grafikblockshanteraren i programmeringsprogrammet och välj [Klistra in].
3. Ange ett namn för symbolen. Symbolnamnet får vara maximalt 30 tecken långt.
4. Symbolen har nu i fortsättningen detta namn och sparas med det i symbolbiblioteket.
Med funktionerna [Kopiera] och [Klistra in] kan grafik och symboler kopieras till HMIBuilder som gäller för alla block och projekt.
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7.4.12 Textblockshanteraren
I textblockshanteraren skapas dialogrutor och rapporter. Ett textblock kan bestå av
statisk text och dynamiska objekt. Statisk text ändras inte när ett program utförs.
Dynamiska objekt är däremot förbundna med styrsystemssignaler.
Det finns 8 dynamiska objekttyper:
•

Digital text

•

Flerval

•

Meddelande

•

ASCII

•

Analog numerisk

•

Stapeldiagram

•

Digital klocka

•

Hopp

Öppna textblockshanteraren

För att öppna menyn textblockshanteraren: Dubbelklicka på ett definierat textblock i
blockhanteraren eller i blocklistan. Välj ett definierat block från blocklistan eller skapa ett
nytt textblock.

Mus och
tangenter

Klicka på början av texten som ska markeras och dra muspekaren över texten. För att
markera text med tangentbordet: Håll shift-tangenten nedtryckt och markera texten med
piltangenterna.
Med funktionen [Klipp ut] raderas markerad text.
Dubbelklicka på ett objekt eller tryck på <F4> för att öppna objektparametrarna.
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Verktygsfält

Textblockshanteraren innehåller ett verktygsfält med följande funktioner:
•

Förstora

•

Förminska

•

OEM-tecken

Alla funktioner kan även aktiveras via menyerna. Information om definition och användning av de olika objekten i textblocken finns i kapitlet "Textbaserad visning och styrning"
på sidan 180.
Förstora

Förminska

ASCII-urvalslista. För tecken som inte kan matas in direkt via
tangentbordet.

Definiera
textblock

Statisk text
Textblockshanteraren är en texthanterare som statisk text kan matas in i. Windowsfunktionerna [Kopiera] och [Klistra in] kan användas för att kopiera och klistra in text i ett
block från alla block eller ett program (t.ex. Microsoft Word). På så vis kan en applikation
enkelt dokumenteras.
Dynamiska objekt
Dynamiska objekt kan definieras vid en valfri textposition. Välj objekttyp i verktygsfältet
eller i menyn [Objekt]. En dialogruta öppnas där objektet kan definieras.
Det dynamiska objektet märks med en fyrkant (#) som, beroende på antalet positioner,
följs att ett eller flera bindestreck (-). Mer information om definition av dynamiska objekt
finns i kapitlet "Textbaserad visning och styrning" på sidan 180.
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7.4.13 Ändra I/O
Med funktionen [Ändra I/O] kan I/O ändras eller ett helt I/O-område flyttas. I/O kan
ändras för hela projektet eller bara för valda objekt.
Funktionen kan användas för följande områden:
•

Block i blocklistan

•

Objekt i grafik- och textblock

•

Rader i larmlistan

•

Rader i funktionstangentshanteraren

•

Rader i lysdiodshanteraren

•

Rader i korsreferenslistan

Välj menykommandot [Redigera] / [Ändra I/O].

11269ASV

Bild 41: Ändra I/O

Parameter
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Beskrivning

Ändra I/O i

Bestäm om I/O ska ändras för hela projektet eller bara för valda objekt.

Typ av ändring

Välj om en I/O ska ändras eller om ett helt I/O-område ska flyttas.

Från I/O, Slut-I/O,
Flytta till I/O

Ange den I/O som ska ändras och bestäm för eller i vilket I/O-område en förflyttning
ska göras.

Bekräfta varje
ändring

Aktivera den här kontrollrutan om en bekräftelse ska göras varje gång en I/O ändras
i ett objekt.
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7.4.14 Ändra BDTP-station
Med den här funktionen kan indexnumreringen för ett BDTP-klientprojekt i ett BDTP-nätverk ändras, t.ex. från station 1 till station 3. Välj menykommandot [Redigera] / [Ändra
BDTP-station].

Bild 42: Ändra BDTP-station
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Parameter

Beskrivning

Ändra station i

Bestäm om indexnumreringen ska ändras för hela projektet eller bara för markerade
objekt.

Från station,
Till station

Här fastläggs indexnumren som ska ändras samt BDTP-stationsindexnumret som mål
för ändringen.

Bekräfta varje
ändring

Aktivera den här kontrollrutan om en bekräftelse ska göras varje gång en BDTP-station
ändras i ett objekt.

7.4.15 I/O-korsreferens
Funktionen [I/O-korsreferens] används för att dokumentera I/O mer översiktligt. Välj
funktionen via [Visa] / [I/O-korsreferens].

Bild 43: [I/O-korsreferens]
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Mata in [Start-I/O] och [Slut-I/O] i dialogrutan. Om inget anges i rutan [Start-I/O] tas alla
I/O med till och med värdet i rutan [Slut-I/O]. Om inget anges i rutan [Slut-I/O] tas alla
I/O med till och med värdet i rutan [Start-I/O]. Om inget anges i båda rutorna tas alla I/O
i listan med.
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Visning

Resultaten som tas fram med denna funktion visas i en lista med två nivåer. I den första
nivån finns alla I/O med och antalet objekt som hör till varje I/O. För att öppna den andra
nivån måste man klicka på plustecknet till vänster bredvid I/O. Då visas alla objekt som
finns i den valda I/O. Plustecknet förvandlas till ett minustecken.

Bild 44: Visning av [I/O-korsreferens]
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Du kan markera en rad i listan och kopiera den till sekundärminnet. Därifrån kan den
t.ex. klistras in i ett Microsoft Word-dokument.
7.4.16 Ytterligare hanterare
HMI-Builder innehåller även hanterare för:
•

Funktionstangenter

•

Lysdioder

•

Larm

•

Larmgrupper

•

Lösenord

•

Tidkanaler

•

Meddelandebibliotek

•

Makron

•

Datautbyte

•

Namnlista

Dessa hanterare öppnas via menyn [Funktioner] och används på samma sätt. Parametrarna i respektive hanterare beskrivs i de tillhörande avsnitten.
Definitioner av funktionstangenter, lysdioder, larm, larmgrupper, tidkanaler, meddelandebibliotek, makron och datautbyte finns i respektive hanterare. Nya definitioner matas
in via [Bifoga] eller [Lägg till].
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När du vill ändra en definition markerar du den, gör ändringen och klickar på [Uppdatera]. För att göra flera ändringar samtidigt klickar du bara första gången på [Uppdatera]
eller [Bifoga] och trycker sedan på Enter.
Funktionerna [Bifoga] och [Uppdatera] är aktiva tills den andra funktionen aktiveras.
Med funktionen [Ta bort] tar du bort en markerad definition. Klicka på [Avsluta] för att
stänga hanteraren. Följande exempel gäller larmhanteraren.
7.4.17 Menyn [Arkiv]
Menyn [Arkiv] innehåller funktioner som används för att skapa, öppna, spara och stänga
projekt. Dessa funktioner finns även på standardsymbolraden. Även utskriftsfunktionen
öppnas via den här menyn. Med funktionen [Uppdatera drivrutiner] kan nya drivrutiner
laddas ner från internet eller installeras från en diskett.

Bild 45: Menyn [Arkiv]
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7.4.18 Menyn [Redigera]
Menyn [Redigera] innehåller följande funktioner:
•

Klipp ut

•

Kopiera

•

Klistra in

•

Ångra

•

Markera allt

Funktionen [Sök] kan bara användas för texter på flera språk. Dessutom innehåller
menyn funktionerna [Ändra I/O], [Ändra BDTP-station], alternativen [Standardstyrsystem] och [Teckensnittsmallar].

11515ASV

Bild 46: Menyn [Redigera]
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7.4.19 Menyn [Visa]
Menyn [Visa] innehåller:
•

Blockhanteraren

•

I/O-korsreferens

•

Namnlista

•

Projekthanteraren

Här finns också funktioner för inställning av olika visninglägen i ett program. Flera funktioner fungerar som standard i Windows-applikationer, andra är specifika för HMIBuilder. Här beskrivs de specifika funktionerna för HMI-Builder.

11516ASV

Blocklista

Menyn [Blocklista] visar vilka block som hör till applikationen. Klicka på [Nytt] i blocklistan för att skapa ett nytt block. Klicka på [Öppna] för att öppna ett block som redan
definierats. När du klickar på [Nytt] öppnas dialogrutan [Skapa nytt block]. Här ställs
grundparametrarna för blocket in. Klicka på [Egenskaper] för att öppna dialogrutan
[Skapa nytt block] för ett markerat block i listan. Med funktionen [Ta bort] raderas det
markerade blocket.

11517ASV
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Blockhanteraren

I menyn [Blockhanteraren] visas alla block i en applikation grafiskt. Här kan nya block
skapas, blockhuvudet definieras och hopp anges med funktionerna i verktygsfältet.

I/O-korsreferens

I menyn [I/O-korsreferens] dokumenteras I/O översiktligt.

Namnlista

I menyn [Namnlista] definieras en lokal namnlista för signalerna som används. Signaler
i projektet som inte har något namn kan läggas in i namnlistan med funktionen [Odefinierad]. Nya signaler kan läggas in, befintliga signaler kan bearbetas och uppdateras.
Med funktionen [Uppdatera] uppdateras projektet med ändringarna som gjorts i namnlistan.
En namnlista kan exporteras till en textfil. Det går även att importera en textfil till en
namnlista. Tabb, semikolon, komma eller mellanslag kan användas som skiljetecken för
innehållet i filen. En intern namnlista kan sorteras. Textfilen får inte innehålla några
nationella specialtecken som t.ex. Å, Ä och Ö.

11494ASV
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Symbolhanteraren

I menyposten [Symbolhanteraren] kan alla symbolrader i HMI-Builder visas och tas bort.

Parameter

Beskrivning

Standardlayout

Med det här alternativet återställs alla symbolrader till standardpositionen.

Standard

Statusrad

Statusraden visas nedtill i fönstret. Den vänstra delen av statusraden innehåller en beskrivning av den valda
menyn eller en kort beskrivning av objektet som markören pekar på på symbolraden. Dessutom anges koordinaterna (rad och spalt i blockhanteraren).
I den högra delen av statusraden visas terminalmodell och drivrutinsversion för det aktuella projektet samt ledigt
terminalminne. OVR anger att infogatangenten har tryckts ned (överskrivning aktiverad).
Blockhanteraren

Se kapitlet "Menyn [Visa]" på sidan 115.

Objekt

Objekt väljs i objektlistan och läggs sedan in i arbetsområdet. Klicka på ett objekt för att öppna en ruta med egenskaper. Ange parametrarna i dialogrutan och klicka på [OK]. Sedan visas objektet i arbetsområdet. Statisk text eller
grafik visas direkt i arbetsområdet.
De statiska grafikobjekten linje, båge, cirkel, fyrkant, symbol och text används för att skapa bakgrundsgrafik. När
statistiska grafikobjekt skapas kan man i registerkortet [Dynamik] anknyta signaler till objekten och förvandla dessa
till dynamiska objekt. Dynamiska objekt anknyts med signaler för att bl.a. skapa styrnings- och övervakningsfunktioner.
Allmänna objektparametrar beskrivs i kapitlet "Underlag" på sidan 62. I kapitlen "Grafisk visning och styrning"
(sidan 135) och "Textbaserad visning och styrning" (sidan 180) förklaras grafik- och textobjekten.
Bredvid objekten finns det en knapp för val av symboler och en pekare (längst ut till vänster på symbolraden).
Se även avsnittet "Statiska/dynamiska grafikobjekt" (sidan 144).
Teckensnitt

På symbolraden med teckensnitt väljs en fördefinierad textstil eller en användaranpassad stil skapas. Textstilen
definieras för det valda objektet. När ett annat teckensnitt och en annan teckenstorlek väljs eller en annan textstil
för ett objekt, skapas en ny textstil som visas till vänster i listan.
Kontroller
Drivrutinen för det aktuella objekten kan väljas på styrsystemsraden. När man dubbelklickar på symbolen
öppnas de interna variablerna.
Språk

Justering

Justeringsraden används för att placera objekten på bildskärmen. Objekt kan placeras vertikalt och horisontellt och
storleken kan anpassas till det senast valda eller skapade objektet (referensobjekt). Med knapparna på raden kan
objekten fördelas jämnt på skärmen eller bredvid varandra. När du ställer markören på en knapp på symbolraden,
visas en kort beskrivning av knappens funktion. Samtidigt visas en utförligare beskrivning på statusraden (nere till
vänster).
Linjebredd

På symbolraden kan linjetjockleken för raka linjer, bågar, polygoner, fyrkanter och cirklar. Linjetjockleken kan även
väljas i objektets egenskapsruta.

Systemhandbok – Operatörsterminaler DOP11B

117

I

7

Programmering
Programmering med programmeringsprogrammet

0

Parameter

Beskrivning

Färg

Symbolraden med färg visar fram- och bakgrundsfärgen för det aktuella objektet samt blockfärgen. Klicka på
knappen för att välja en annan färg från paletten.
Layout

Med knapparna på layoutraden kan objekt placeras framför eller bakom andra objekt och ett rutnät visas eller tas
bort.
Zoom

Knapparna på zoomraden används för att förstora eller minska arbetsområdet eller blockhanteraren.
Bibliotek

Se avsnittet "Bibliotek" (sidan 94).
Kör

Med simulatorn kan ett projekt köras på en dator. Spara projektet och välj [Projekt] / [Kör]. Ett fönster öppnas
som används som en virtuell operatörsterminal. Använd <ESC> för att avsluta simulatorn och gå till konfigurationsprogrammet igen.

Alternativ

118

Parameter

Beskrivning

Visa terminal

När detta alternativ väljs visas en terminal runt arbetsområdet i grafikhanteraren.
I terminalbilden kan hanterarna för lysdioderna, funktionstangenterna
och textrutorna öppnas.
När man dubbelklickar på en funktion (t.ex. en funktionstangent) öppnas
dialogrutan för bearbetning.

Visa bakgrundsblock

Gäller endast grafikblock.
Med detta alternativ visas bakgrundsblocket när man arbetar i grafikblockshanteraren.

Visa språkindex

Gäller endast flerspråksstöd.
Visar indexnumret för texten i applikationen.

Snabbinfo

Visar snabbinfo om funktionen som markören befinner sig vid.

Använd terminalteckensnitt

Här väljer man om texten som matas in i programmens dialogrutor ska
ha terminalteckensnitt.

Välj Unicode-teckensnitt

Välj ett Unicode-teckensnitt i dialogrutan. Detta används i programmeringsprogrammet vid flerspråksstöd.
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7.4.20 Menyn [Funktioner]
Menyn [Funktioner] innehåller hanterare för:

11518ASV

Funktion

Beskrivning

Funktionstangenter

Här definieras globala och lokala funktionstangenter.
Se kapitlet "Funktionstangenter" på sidan 238.

Lysdioder

Här fastläggs lysdiodernas funktioner.
Se kapitlet "Lysdioder" på sidan 238.

Larmgrupper

Här kan larmen grupperas (t.ex. efter signifikans) för att de ska kunna registreras
och åtgärdas mer effektivt.
Se kapitlet "Larmhantering" på sidan 201.

Larm

Här definieras larmmeddelanden och signalerna som utlöser larmen fastläggs.
Se kapitlet "Larmhantering" på sidan 201.

Tidkanaler

Här definieras tidkanaler som styr händelser i processer vid en viss tidpunkt.
Se kapitlet "Tidsstyrning" på sidan 229.

Lösenord

Här definieras lösenord för applikationens olika säkerhetsnivåer.
Se kapitlet "Lösenord" på sidan 222.

Meddelandebibliotek

Här skapas meddelandetabeller där värden mellan 0 och 65535 kopplas ihop
med text.
Se kapitlet "Meddelandebibliotek" på sidan 199.

Makron

Här kan händelser skapas som berör alla funktions- och pektangenter.
Se kapitlet "Makron" på sidan 246.

Datautbyte

Här definieras villkoren för datautbytet mellan valda styrsystem.

Data logger

Data kan protokolleras och sparas i ett dokument. Lagringen sker i fasta intervall
eller när värden ändras.

I/O-konfiguration

Egenskaperna för styrsystemets drivrutin och de interna variablerna kan visas
med funktionen [I/O-konfiguration].
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7.4.21 Menyn [Konfiguration]
Menyn [Konfiguration] innehåller funktioner för terminalkonfigurationen.

11519ASV

Systemsignaler

Här fastläggs handskakningssignaler mellan terminalen och styrsystemet.
Register för aktuell visning
Dataregister i styrsystemet som i driftsläget innehåller blockets nummer som visas på
bildskärmen. Dataregistret uppdateras automatiskt av terminalen när man växlar block.
Detta register påverkar inte blockvalet.
Register för ny visning
Dataregister i styrsystemet som fastlägger vilket block som ska visas på bildskärmen.
Summerregister
Register som bestämmer värdet för summern. Toner och skalor finns i tabellen nedan.
Vid värdet 0 avger summer inte någon ton. Enheten i tabellen är Hz.
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C

D

E

F

G

A

H

Liten

–

–

–

–

–

220

247

Ett

262

294

330

349

392

440

494

Två

523

587

659

698

784

880

988

Tre

1046

1174

1318

1397

1568

1760

1975

Fyra

2093

2348

2636

2794

3136

3520

3950

Fem

4186

–

–

–

–

–

–
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Signal för bakgrundsbelysning
Digital signal som aktiverar eller inaktiverar bakgrundsbelysningen.
Markörkontrollblock
I terminalen anges startregistret för ett kontrollblock som sparar den aktuella markörpositionen i grafikblocket i styrsystemets dataregister.
Register

Beskrivning

0

Aktuell grafisk markörposition X (i pixlar): 0-239 för DOP11B-20 samt 0-319 för
DOP11B-40.

1

Aktuell grafisk markörposition Y (i pixlar): 0-63 för DOP11B-20 samt 0-239 för
DOP11B-40.

2

Statusregister
0

Normal

1

Användaren försöker att flytta markören nedåt men det finns inget objekt
vid den valda positionen.

2

Användaren försöker att flytta markören uppåt men det finns inget objekt
vid den valda positionen.

3

Användaren försöker att flytta markören åt vänster men det finns inget
objekt vid den valda positionen.

4

Användaren försöker att flytta markören åt höger men det finns inget objekt
vid den valda positionen.

Följande tabell gäller modeller med pekskärm.
Markörkontrollblocket är startregistret i ett kontrollblock som sparar den aktuella pekarpositionen i grafikblocket i styrsystemets dataregister.
Register

Beskrivning

0

X-koordinater (i pixlar): 0-319

1

Y-koordinater (i pixlar): 0-239

2

Statusregister: 0 ej tryckt, 1 tryckt

Register för markörrörelse
Markörens position i ett grafikblock kan styras med ett register. Registervärdena har
betydelsen som beskrivs nedan. Registret måste tilldelas värdet 0 mellan samma kommando för ansökan. För att optimera funktionen rekommenderar vi att den här funktionen används tillsammans med funktionen [Markörkontrollblock].
Registervärde

Beskrivning

1

Flyttar markören till det första manövrerbara objektet.

2

Flyttar markören till det första manövrerbara objektet.

3

Flyttar markören ett steg uppåt.

4

Flyttar markören ett steg nedåt.

5

Flyttar markören ett steg åt vänster.

6

Flyttar markören ett steg åt höger.
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Register för skrivarstatus
Ej relevant för DOP11B-serien.
Register för biblioteksindex
Används för att indexera meddelandebiblioteket. I meddelandeobjektet anges biblioteksnumret som text ska hämtas från.
När ett indexregister definieras läggs innehållet till numret som angivits i objektet. På så
vis kan man med ett register styra från vilket bibliotek text ska hämtas.
Kommandon
På kommandoraden kan ett eller flera av följande kommandon anges. Dessa skiljs åt
med ett mellanslag. Alla kommandon skrivs med stora bokstäver.

122

Kommando

Beskrivning

ABUPx

Gör det möjligt att spara larm på ett externt minneskort genom att bitenhet "x" fastläggs.

AKx

Aktiverar joystick-funktionen. Se kapitlet "Joystick-funktion" på sidan 51.

AUCR

Registret [AlwaysUpdateCurrentRecipe]. Uppdaterar det aktuella receptregistret varje
gång ett recept sparas. Receptet måste inte laddas på nytt.

ALDR

Gör det möjligt att använda 2 larmrader per larm. Se kapitlet "Larm på operatörsterminalen" på sidan 208.

ALOFx

AlarmListOverflow
När aktiva larm raderas från larmlistan anges det av bitenheten "x".

AMBn

Gör det möjligt att spara flera larmbackups på ett externt minneskort.
"n" anger antalet backup-filer som kan sparas.

AUCR

Registret "AlwaysUpdateCurrentRecipe".
Uppdaterar det aktuella receptregistret varje gång ett recept sparas. Receptet måste inte
laddas på nytt.

BCTO

Visar felmeddelandet "BDTP comm. Error" första gången en BDTP-klient vill upprätta en
anslutning till en BDTP-server.

BFF

Block Form Feed. Infogar en sidbrytning efter varje block vid utskrift.

BTIMx

BDTP svarstimeout, "x" anger antalet sekunder. Mer information finns i kapitlet "BDTP" på
sidan 272.

DBAF

Deaktiverar frågan om en backup-filstruktur ska skapas när ett USB-minne ansluts.

DBKL

Låser upp tangentbordet och pekskärmen när bakgrundsbelysningen måste ändras.
Grundinställningen spärrar tangentbordet och pekskärmen när bakgrundsbelysningen inte
är aktiv.

DD

Disable Delete. Deaktiverar borttagning av larm från larmlistan. När detta kommando ges
kan inte inaktiva eller kvitterade larm tas bort från larmlistan.

DGP

Tar bort larmgruppen från larmutskrifterna.

DNBW

Deaktiverar varningsmeddelandet "No block x". Meddelandet visas annars t.ex. när ett
blockhopp konfigurerats till ett blocknummer som inte finns eller när funktionen [Nytt visningsregister] används för att med dataregistret i styrsystemet fastlägga vilket block som
ska visas på skärmen.
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Indexregister

Kommando

Beskrivning

FLIP

Roterar skärmvisningen 180° för att skärmen ska kunna monteras på tvären eller längden.

FTNO

Raderar raden med OFF-indikatorn i trendfiler när FTP används.

LOBx

Aktiverar den digitala signalen x när batteriet i realtidsklockan måste bytas. Exempel:
LOBM0 sätter M0 när batteriet måste bytas.

MCIx

MemCardInserted
Aktiverar den digitala signalen x när ett minneskort sätts i.

MCRD#

Gör det möjligt att spara individuella recept på ett externt minneskort. Se kapitlet "Spara
individuella recept på ett externt minneskort under drift" på sidan 221.

NHD

Med detta kommando kan grafikblock skrivas ut utan blockhuvud (som innehåller blocknamn, blocknummer, datum och tid) med laserskrivare.

NMAN

Aktiverar varningsmeddelandet "Not maneuverable" för operatörsterminaler med
pekskärm.

NTx

Timeout i x ms för ett meddelande i No Protocol Mode.

Rx

Maximalt antal sändningsförsök, x = antal försök. Gäller kommunikationen med styrsystemet. Exempel: R5@2 gäller styrsystem 2.

Tx

Global timeout i x ms. Gäller kommunikationen med styrsystemet. Exempel: T10000@1
gäller timeout för styrsystem 1.

PDxxxxxxxx

Lösenord som skyddar menyn [Överför]. Mer information finns i kapitlet "Lösenord" på
sidan 222.

PSxxxxxxxx

Lösenord som har prioritet framför alla andra lösenordsnivåer. Används t.ex. för support
och underhåll. Mer information finns i kapitlet "Lösenord" på sidan 222.

PSCE

Används för att beräkna projektstorleken och visar resultatet på diagnossidan och i filen
info.txt. När kommandot används i projekt med många trendkurvor blir laddningen och
FTP-funktionerna långsammare. Se kapitlet "FTP-server" på sidan 276.

PWDF

Aktiverar användningen av lösenord för ett USB-minne.

SCRR

Begränsar antalet tecken till 8 i receptnamn och receptkataloger som sparas i styrsystemet. Se även kapitlet "Begränsa längden på receptnamn och -kataloger som sparas i
styrsystemet" på sidan 215.

SJAFx

Anger texten "Remote access" uppe till höger när en VNC-klient är ansluten.
x = teckenstorlek.

TBS

Ett tecken måste anges efter kommandot för att indikera vilka trender eller dataprotokoll
som ska föras över till det externa minneskortet. När signalen "TBUP" aktiveras, överförs
bara de trender eller dataprotokoll som börjar med det här tecknet. Se kapitlet "Trender"
på sidan 242.

TBUP

Används för säkerhetskopiering av trendfiler. Mer information finns i kapitlet "Säkerhetskopiering av trenddata" på sidan 245.

TCFx

Värde för att ställa in temperaturutjämningen för terminalens kontrast. Ett standardvärde
som uppnåtts med testresultat är inställt. I miljöer med stora och högfrekventa temperaturskillnader kan en anpassning vara nödvändig. För att minska temperaturutjämningen
måste värdet "x" ökas. När "0" anges deaktiveras temperaturutjämningen.

TESOSn

Sparar ett trendexempel. Se kapitlet "Säkerhetskopiering av trenddata" på sidan 245.

TMBx

Trend Multi Backup. Se kapitlet "Säkerhetskopiering av trenddata" på sidan 245.

VNCD

VNC Disconnect. Avslutar den aktuella VNC-sessionen när bitenheten "x" sätts.

Indexadressering av dynamiska objekt. Mer information finns i kapitlet "Indexadressering" (sidan 195).
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Land/språk

Teckenuppsättning
Den valda teckenuppsättningen avgör vilken teckentabell som används i terminalen och
vilka nationella specialtecken som finns.
Systemspråk
Val av menyspråk: brittisk engelska, tyska, svenska eller amerikansk engelska. Som
standard är brittisk engelska inställd för menytexterna på terminalen.

Flerspråk

124

Meny

Beskrivning

Nytt språk

Startar assistenten för att skapa flerspråkiga applikationer.

Redigera

Här bearbetas och översätts texterna i applikationen.

Konfiguration

Här visas trädstrukturen för språken i applikationen.
Mer information om inställningar finns i kapitlet "Språk" på sidan 230.

Exportera

Den här funktionen exporterar språken till en Unicode-textfil. Välj den här funktionen när
användartexter ska exporteras. Dialogrutan [Exportera flerspråkstexter] öppnas. Ange
var och i vilket format filen ska sparas.

Importera

Den här funktionen importerar ett språk till terminalen. Välj den här funktionen när
användartexter ska importeras. Dialogrutan [Importera flerspråkstexter] öppnas.
Ange namnet på textfilen som ska importeras.

Visa index

Med den här funktionen visas indexen med objekt i stället för text. Även när index visas
kan text matas in. Den nya texten får då ett nytt index.

Korsreferens

Visar en korsreferenslista med indexen för applikationsblocken.

Återanvänd
index

När den här funktionen är aktiv när ett objekt kopieras skapas ett nytt objekt med
samma index.

Välj Unicodeteckensnitt

Välj ett Unicode-teckensnitt för programmeringsprogrammet.
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Datum-/tidformat

Inställning av datum- och tidformatet.
Meny

Beskrivning

Datumformat

Följande datumformat finns:
• YY-MM-DD
• YYMMDD
• DD.MM.YY
• DD/MM/YY
• DD/MM/YY
Y=år, M=månad, D=dag.

Tidformat

Följande tidformat finns:
• HH:MM:SS
• HH:MM
H=timmar, M=minuter, S=sekunder.

Använd klockan

Aktivera den här kontrollrutan för att använda den integrerade terminalklockan. Om det
finns två styrsystem används klockan i styrsystem 1 eller 2.

Klocka Æ
Styrsystem 1/2

Aktivera detta alternativ om data i terminalklockan ska överföras till ett dataregister i
styrsystem 1 eller 2.
Om styrsystemet har en aktiverad realtidsklocka och terminalklockan överför data till
samma dataregister har styrsystemsklockan prioritet.

Uppdateringsintervall

Bestäm här hur ofta terminalen ska överföra klockdata till styrsystemet. Ange värdet i
sekunder. Det rekommenderade värdet är 60 sekunder. Ett kortare uppdateringsintervall gör att kommunikationen mellan terminalen och styrsystemet blir långsammare.

Styrsystemregister

Ange startadressen för lagring av datum och tid i styrsystemet.
När den här funktionen används sparas terminalklockan i 7 register efter varandra
(se tabellen nedan).

Sommartid

Online

Styrsystemregister CR

Tidsavsnitt

CR

Sekunder

CR+1

Minuter

CR+2

Timmar

CR+3

Dag

CR+4

Månad

CR+5

År

CR+6

Veckodag (1 - 7; 1 = söndag)

Fastlägg här start och slut för sommartiden. Ange veckodag, vecka i månaden, månad,
timme och justering. Du kan välja mellan standarderna Europa och USA.
Om du vill deaktivera funktionen för sommartid låter du rutorna för månad vara tomma.

Här kan vissa funktioner anpassas till operatörsterminalen.
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Terminalalternativ

Bild 47: Terminalalternativ
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11987ASV

Alternativ

Beskrivning

Bakgrund

Bestämmer terminalens bakgrundsfärg.

Förgrund

Bestämmer terminalens textfärg.

Fönster

Bestämmer terminalens fönsterfärg.

Skärmsläckartid (min)

Ange tiden i minuter som ska gå tills skärmsläckaren aktiveras. Förinställningen
är 0. Med den aktiveras aldrig skärmsläckaren. Med den här funktionen håller
skärmen längre.

Tangentfördröjningstid
(ms)

Tidintervall i millisekunder mellan två tryckningar på samma tangent innan
markören automatiskt går vidare till nästa position. Används för ASCII-tecken
(A-Ö osv.).
Se avsnittet "Alfanumeriska tangenter" på sidan 45.

Tangentljud

Bestäm om det ska höras ett ljud på terminalen när en tangent trycks ned.

Tangentrepetition

Anger om funtkionen ska upprepas så länge tangenten hålls nedtryckt. För funktionstangenterna och när alfanumeriska tecken (A-Ö osv.) används görs ingen
repetition.

Trendinställningar

Här görs allmänna trendinställningar.
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Minneskortsinställningar

Larmegenskaper

Alternativ

Beskrivning

Lagra ändrade
samplingar

Sparar bara ändrade samplingar i trender när värdet har förändrats sedan den
senaste mätningen.

Lagra alla samplingar

Sparar alla ändrade samplingar i trender även när värdet inte har förändrats
sedan den senaste mätningen. Dessa parameterar gäller för alla definierade
trender.

FTP-avgränsningstecken

Terminalen kan spara de överförda filerna lokalt. Åtkomst via FTP eller ett externt
minnekort är möjlig. Innehållet i t.ex. recept- eller trendfiler kan delas med skiljetecknen tabb, semikolon eller komma. När FTP-avgränsningstecken ändras kontrolleras och anpassas skiljetecknen i alla internt lagrade recept. Mer information
finns i kapitlet "FTP-server" på sidan 276.

Här görs inställningar för externa minnen.
Externt

Ett Compact Flash-kort (endast DOP11B-50) eller en USB Flash-enhet kan anslutas
externt. Det externa minnet kan användas för säkerhetskopiering av projekt, för receptfiler
osv. Däremot går det inte att utöka projektminnet. Det går inte att använda två externa
minnen samtidigt i DOP11B-50. När två minnen är anslutna prioriteras Compact Flashkortet framför USB-enheten.

Internt

Gäller endast DOP11B-50.
När ett internt Compact Flash-minneskort används för att utöka projektminnet måste
storleken anges här.

Allmänna egenskaper för larmhantering. Mer information finns i kapitlet "Larmhantering"
på sidan 201.
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Kringutrustning

Alla kommunikationsinställningar görs i [Konfiguration] / [Kringutrustning] eller genom
att man dubbelklickar på katalogen [Kringutrustning] i projekthanteraren. Utrustning kan
flyttas med musen.

11491ASV

Portegenskaper

Högerklicka på en anslutning för att öppna eller ändra den aktuella konfigurationen.

COM2:RS-232C

Markera COM2-porten [RS-232C] och klicka med höger musknapp. Följande dialogruta
öppnas.
Ställ in följande parametrar för porten:
•

Hastighet

•

Paritet

•

Databitar

•

Stoppbitar

10481ASV
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COM1:
RS-485/RS-422

Markera COM1-porten [RS-485/RS-422] och klicka med höger musknapp. Följande
dialogruta öppnas.
Ställ in följande parametrar för porten:
•

Hastighet

•

Paritet

•

Databitar

•

Stoppbitar

10482ASV

För kommunikation med MOVIDRIVE® ska 9600, RS-485, Jämn, 8,1 ställas in.
USB

Extern utrustning som USB-hubb, flash-enhet, mus eller tangentbord kan anslutas med
USB-host-anslutningen.

ETHERNET

Operatörsterminalen har en ETHERNET-anslutning för anslutning till ett TCP/IPnätverk.

Skrivare

Högerklicka på [Skrivare] för att öppna en dialogruta med skrivarens egenskaper.
Mer information finns i kapitlet "Utskrift av rapporter" på sidan 225.
Parametrar

Beskrivning

No Protocol Mode

No Protocol Mode beskrivs i kapitlet "Kommunikation" (sidan 250).

Styrsystem 1 och
styrsystem 2

Högerklicka på [Styrsystem 1] eller [Styrsystem 2] och välj [Egenskaper] för
att ändra det valda protokollet.

TCP/IP-anslutning 1 och
TCP/IP-anslutning 2

Högerklicka på [TCP/IP-anslutning 1] eller [TCP/IP-anslutning 2] och välj
[Egenskaper] för att ställa in TCP/IP.

Modem

Information finns i kapitlet "Kommunikation" på sidan 250.

Transparent mode

Information finns i kapitlet "Transparent mode" på sidan 252.
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Nätverk

Nätverksegenskaperna förklaras i följande kapitel:
•

"Nätverkstjänster" (på sidan 271)

•

"Nätverkskonton" (på sidan 302)

•

"Nätverkskommunikation via ETHERNET (TCP/IP-anslutningar)" (på sidan 263)

Recept

Här fastläggs egenskaperna för recepthanteringen. Se avsnittet "Recepthantering"
(på sidan 210).

I/O-sökgrupper

I/O-sökintervallgrupperna definierar sökintervall för signalgrupper i ms. Värden mellan 0
och 65535 ms kan ställas in. Om en signal inte tillhör någon I/O-sökintervallgrupp, söks
signalen hela tiden. I/O-sökintervallgrupperna för en signal tilldelas vid objektdefinitionen med knappen I/O. Knappen I/O finns i alla rutor där en signal kan matas in.
Se avsnittet "I/O-sökning" (på sidan 96).

Driftteckensnitt

Driftteckensnitt är teckenattribut och -effekter för menyer (t.ex. systemtexter) och inmatningsrutor (virtuella tangentbordsmodeller för pekskärmen). Formler kan inte hanteras i
serien DOP11B.

7.4.22 Menyn [Blockhanteraren]
Menyn [Blockhanteraren] innehåller funktioner för programmering av block.

11594ASV
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Inställningar för
blockhanteraren

I [Blockhanteraren] / [Inställningar] konfigureras visningen i blockhanteraren.

10442ASV

Registerkort

Beskrivning

Block

Bestäm hur data i blocket ska se ut i blockhanteraren.

Referens

Här ställs översikten av blockhanteraren in.

Redigera

Detta registerkort innehåller specialfunktioner för visningen i blockhanteraren.
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7.4.23 Menyn [Objekt]
I menyn [Objekt] finns alla objekt som kan användas i programmet. Antalet objekt riktar
sig efter terminaltypen. En beskrivning av objekten finns i kapitlet "Grafisk visnig och
styrning" (sidan 135) och i kapitlet "Textbaserad visnig och styrnig" (sidan 180).

11520ASV
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7.4.24 Menyn [Layout]
Menyn [Layout] innehåller funktioner som används för att gruppera och justera objekt.
Dessa funktioner beskrivs i avsnittet "Placera objekt" på sidan 101.

11521SV

7.4.25 Menyn [Projekt]
Menyn [Projekt] innehåller funktioner som används för att testa projekt, ändra projektegenskaper och projektsimulering.

11601ASV

Simulator

Med simulatorn kan ett projekt köras på en dator. Spara projektet och välj
[Projekt] / [Kör]. Ett fönster öppnas som används som en virtuell operatörsterminal.
Använd <Esc> för att avsluta simulatorn och gå till konfigurationsprogrammet igen.
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7.4.26 Menyn [Överför]
Menyn [Överför] innehåller funktioner för överföring av projekt, valda block och kommunikationsinställningar för överföringen mellan datorn och terminalen. Se kapitlet "Överföring av projekt" på sidan 185.

11522ASV

OBS
Kommunikationsinställningarna för programmeringsprogrammet och terminalen måste
stämma överens.

7.4.27 Menyn [Fönster]
Här bestäms hur programfönstren ska se ut i konfigurationsprogrammet.

11523ASV

7.4.28 Menyn [Hjälp]
Med menyn [Hjälp] öppnas online-hjälpen för konfigurationsprogrammet eller styrningen. Menyn innehåller även uppgifter om versionsnummer och här kan Dagens tips
aktiveras/inaktiveras.

11524ASV
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7.5

Grafisk visning och styrning
I detta kapitel listas alla grafikobjekt i tabeller och sedan ges en förklaring till de enskilda
objekten. Detta kapitel gäller endast terminaler som stöder grafiska bilder.

7.5.1

Allmänna paramterar
Dialogrutan [Egenskaper] för ett objekt öppnas i arbetsområdet när man dubbelklickar
på objektet.

Allmänt

Egenskaperna i registerkortet [Allmänt] är objektspecifika. De beskrivs för varje objekt.
Alla dynamiska objekt kan anslutas till en digital eller analog signal.

Bild 48: Registerkortet [Allmänt]
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Ingenjörsenheter för skala
Parametrarna Offset och Gain används för att visa registervärdet på en skala med visningsvärdet enligt modellen nedan.
Visningsvärde = Offset + Gain × registervärde
Om ett värde för ett objekt ändras via terminalen i driftsläget visas visningsvärdet på en
skala enligt följande modell:
Registervärde = (visningsvärde – Offset) / Gain
Skalan påverkar inte de definierade maximal- resp. minimalvärdena eller antalet
decimaler.

OBS
Funktionerna för att öka och minska påverkar bara registervärdet för det manövrerbara
objektet, inte visningsvärdet.

Beräkna ingenjörsenheter
Funktionen [Beräkna offset/gain] är ett hjälpmedel för att beräkna parametrarna Offset
och Gain. Mata in värdet för objektets Offset och Gain i registerkortet [Allmänt] och
klicka på [Beräkna]. Följande dialogruta öppnas:

10591ASV

Här anges intervallet för styrsystemets och panelens värdeområden. Funktionen
beräknar de korrekta värdena för parametrarna Offset och Gain.
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Utseende

Egenskaperna i registerkortet [Utseende] är objektspecifika.

11602ASV

Operatörsterminalerna med färgdisplay stöder objekt- och bitmap-bilder med 65536
färger. DOP11B-25 stöder 16 gråtoner. DOP11B-20 har en svartvit display.
Med färger kan man skapa realistiska objekt med 3D-effekter och skuggor. Förutom
blockens för- och bakgrundsfärger kan även toningslägen för objekten väljas. Dessutom
kan man välja färg för skalor, kurvor osv. i grafikobjekt.
Klicka på [Start] och [Slut] för att öppna färgpaletten och definiera egna färger. När man
klickar på <-> vänds färgerna. Klicka på flera färger tills du har hittat den stil du vill ha.
Resultatet visas i fönstret [Förhandsgranska].
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Teckensnitt

11525ASV

138

Parameter

Beskrivning

Teckensnitt

Välj ett teckensnitt och en teckenstorlek i listorna. När du klickar på [...] kan ett
teckensnitt väljas med Windows-dialogrutan.

Stil

Text kan vara kursiv, understruken eller fet. Om ingen kontrollruta är iklickad
visas texten normalt.

3D-effekt

Här kan du förse text med 3D-effekter.

Skugga

Texter kan skuggas.
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Åtkomst

11526ASV

I registerkortet [Åtkomst] bestämmer du om objektet ska vara manövrerbart. Ange även
[Minsta indatavärde] och [Största indatavärde] för objektet (och åtkomsten). Dessutom
kan objektets säkerhetsnivå väljas. Säkerhetsnivåerna definieras i [Funktioner] /
[Lösenord].
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Dynamik

Här beskrivs funktionerna i registerkortet [Dynamik].
Egenskap

11527ASV

I registerkortet [Egenskap] bestämmer du vilken signal som ska styra en egenskap.
Du kan välja mellan digital och analog styrning.
•

Välj egenskapen som ska styras av styrsystemet från listan. Egenskapen kan bara
användas en gång per objekt/signal.

•

En egenskap som används blir röd.

•

Ange en signal eller klicka på [I/O] för att välja en signal med I/O-sökning.

För digitala signaler kan värdena "FRÅN" och "TILL" användas. Om inga FRÅN/TILLvärden anges blir FRÅN-värdet = 0 och TILL-värdet = 1.
För analoga signaler med formattypen "Teckensträng" kan längden fastläggas.

OBS
Motorn får endast anslutas i enlighet med följande kretsschema, som även medföljer
servomotorn.
När en analog styrning väljs förblir en egenskap, som bara kan ha värdena FRÅN och
TILL, TILL så länge signalen inte har värdet 0.
Offset/Gain i ett objekt kan bara påverkas om Offset/Gain för objektet inte har definierats som 0 eller 1.
Egenskapen Synlig får inte användas tillsammans med egenskapen Positioner.
Dynamisk text omvandlas inte till Unicode-format. Istället visas ett frågetecken.
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Storlek

11528ASV

I registerkortet [Storlek] fastläggs värdena för [Bredd], [Höjd] och [Startpunkt]. Definiera
två analoga signaler där signalvärdena bestämmer objektets storlek med avseende på
X-axeln (bredd) resp. Y-axeln (höjd).

OBS
Om ett ogiltigt värde anges, t.ex. ett värde som gör att objektet inte kan visas på bildskärmen, tillämpas inte värdet.

Parameter

Beskrivning

Signal

Ange en analog signal.

Värde för min.
bredd/höjd

Ange det minsta värdet för den analoga signalen.

Värde för max.
bredd/höjd

Ange det högsta värdet för den analoga signalen.

Min. bredd/höjd

Ange objektets minsta bredd/höjd i pixlar. Det minsta värdet måste motsvara det
definierade värdet.

Max. bredd/höjd

Ange objektets största bredd/höjd i pixlar. Det största värdet måste motsvara det
definierade värdet.

Startpunkt

Välj objektets startpunkt för visningen på bildskärmen.
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Flytta

11529ASV

I registerkortet [Flytta] matas två analoga signaler in vars värden bestämmer objektets
X- (bredd) och Y-koordinater (höjd).

OBS
Om ett ogiltigt värde anges, t.ex. ett värde som gör att objektet inte kan visas på bildskärmen, tillämpas inte värdet.

Parameter

142

Beskrivning

Signal

Ange en analog signal.

Värde från

Ange det minsta värdet för den analoga signalen.

Värde till

Ange det högsta värdet för den analoga signalen.

Från X/Y-position

Ange objektets X- och Y-koordinater, dvs. pixelvärdet på bildskärmen där
parametervärdet Värde från motsvarar det definierade värdet.

Till X/Y-position

Ange objektets X- och Y-koordinater, dvs. pixelvärdet på bildskärmen där
parametervärdet Värde till motsvarar det definierade värdet.
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Händelse

11530ASV

I registerkortet [Händelse] fastläggs parametrarna nedan. Med knapparna i dialogrutan
kan befintliga händelser uppdateras, nya händelser läggas till eller händelser tas bort.

Parameter

Beskrivning

Händelsenamn

Ange ett valfritt händelsenamn eller välj ett från listan.

Villkor

Välj ett villkor från listan. Det går att välja mellan 4 villkor:
Lika med

Signalen meddelar en händelse när objektvärdet stämmer överens
med parametervärdet. Värdet måste anges av användaren.

Inte lika
med

Signalen meddelar en händelse när objektvärdet inte stämmer överens
med parametervärdet. Värdet måste anges av användaren.

Större än

Signalen meddelar en händelse när objektvärdet är större än
parametervärdet. Värdet måste anges av användaren.

Mindre än

Signalen meddelar en händelse när objektvärdet är mindre än
parametervärdet. Värdet måste anges av användaren.

Åtgärd

Välj ett av följande alternativ:
• Digital signal
• Analog signal
• Makro

Signal

Välj den signal som ska påverkas när villkoret uppfylls.

Värde

Välj det värde som den påverkade signalen ska få när villkoret uppfylls.
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7.5.2

Grafikobjekt

Statiska/dynamiska grafikobjekt
Statiska grafikobjekt används för att skapa grafik. I registerkortet [Dynamik] kan grafikobjekten förses med dynamiska egenskaper.

OBS
Statiska objekt placeras alltid bakom dynamiska objekt.

Symbol

Objekt
Linje

Båge

Rektangel

Symbol

Statisk text

Cirkel

Rutobjekt

Polygonlinje

Pektangent
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Dynamisk
bitmap-hantering

När rutan [Använd dynamiska bitmaps] aktiveras för ett statiskt symbolobjekt hämtar terminalen den angivna bitmap-filen (namn.bmp) från biblioteket [IMAGES] i terminalens
filsystem. Bitmap-grafiken visas på terminalbildskärmen i driftsläget. Grafiken som ska
visas måste överföras via FTP till biblioteket [IMAGES] i terminalen. Det är möjligt att
lägga till, byta ut eller ta bort dynamisk bitmap-grafik via FTP. Detta gör man genom att
ersätta, spara eller radera BMP-filer i biblioteket [IMAGES]. Bilden för ett dynamiskt
bitmap-grafikobjekt visas bara på terminalen i driftsläget. Bitmap-grafiken i biblioteket
visas inte i programmeringsprogrammet och finns inte heller där.

Dynamiska
digitala
grafikobjekt

Digitala grafikobjekt kopplas ihop med signaler i styrsystemet.
Symbol

Objekt

Beskrivning

Digital text

Växlar, beroende på status, en digital signal mellan två texter.

Digital symbol

Växlar, beroende på status, en digital signal mellan två symboler.

Digital fyllning

Används för att fylla ett inramat område med en av två färger.
Färgen riktar sig efter vilken status den digitala signalen har.
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Dynamiska
analoga
grafikobjekt

146

Analoga grafikobjekt kopplas ihop med register i styrsystemet.
Symbol

Objekt

Beskrivning

Analog numerisk

Inmatning och indikering av siffervärden.

Staplar

Visar ett värde med hjälp av ett stapeldiagram.

Diagram

Används för att skapa ett X/Y-diagram som motsvarar innehållet i
dataregistret.

VU-mätare

Skapar en VU-mätare på bildskärmen.

ASCII

Styr ASCII-teckensträngar i grafikblock.

Potentiometer

Används för att höja och sänka värdet för en analog signal.

Trend

Visar värden från dataregister i kurvor.

Hastighetsmätare

Skapar en grafisk hastighetsmätare på bildskärmen.

Analog fyllning

Används för att fylla ett inramat område med en av 16 färger.
Färgen riktar sig efter registervärdet.

Multisymbol

Visar en av upp till 8 symboler. Symbolen riktar sig efter dataregistervärdet. Symbolerna kan flyttas på bildskärmen.

Flerval

Kopplas ihop med ett dataregister som kan ha upp till 8 olika statusar.
Varje status kan förses med en text med upp till 30 tecken.

Meddelande

Objekt som visar text från ett meddelandebibliotek.

Analog numerisk
tabell

Skapar en tabell med numeriska objekt.
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Ytterligare objekt
Symbol

Digital text

Objekt

Beskrivning

Hopp

Hoppar till ett annat block.

Larmrad

Används för att visa en rad med larmlistan.

Analog klocka

Objekt som visar en analog klocka.

Digital klocka

Objekt som visar en digital klocka.

TCP/IPkommandoinmatning

Objekt för att överföra ett TCP/IP-kommando till andra enheter.
Gäller bara när terminalen ingår i ett TCP/IP-nätverk.

Textobjekt som används för att växla mellan två inmatade texter beroende på statusen
för en digital signal. Texten kan bestå av max. 30 tecken.

11531ASV
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Registerkortet [Allmänt]
Parameter

Beskrivning

Digital signal

Den digitala signalens adress.

Text Från

Text som ska visas när signalens status är 0.

Text Till

Text som ska visas när signalens status är 1.

Justering

Fastlägger om texten ska vara vänsterställd, centrerad eller högerställd.

Ramtyp

Välj om objektet ska ha en ram.

Text

Fastlägg en textfärg för objektet.

Bakgrund

Fastlägg en bakgrundsfärg för objektet.

Ytterligare registerkort
Funktionerna i registerkorten [Utseende], [Teckensnitt], [Åtkomst] och [Dynamik]
beskrivs i kapitlet "Allmänna parametrar" på sidan 135.

Digital symbol

Objekt som används för att växla mellan två valda symboler beroende på statusen för
en digital signal.

11532ASV
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Registerkortet [Allmänt]
Parameter

Beskrivning

Digital signal

Signaladress.

Symbol för FRÅN

Välj den symbol som ska visas när signalens status är 0.

Symbol för TILL

Välj den symbol som ska visas när signalens status är 1.

Transparent

När det här alternativet väljs blir symbolen transparent. Färgen på den vänstra
bildpunkten upptill är transparent.

Sträck ut

När detta alternativ väljs kan X- och Y-måtten för objektet anpassas till X- och
Y-rutorna eller genom att markören dras i arbetsområdet.

Ytterligare registerkort
Funktionerna i registerkorten [Utseende], [Åtkomst] och [Dynamik] beskrivs i kapitlet
"Allmänna parametrar" på sidan 135.
Digital fyllning

Objekt som används för att fylla ett inramat område med en valfri färg.

11533ASV

OBS
Om områden som är mycket osymmetriska fylls kan det orsaka systemfel under drift.
I vissa fall gör fyllningen att bilden byggs upp långsammare på skärmen.
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Registerkortet [Allmänt]
Parameter

Beskrivning

Digital signal

Den digitala signalens adress.

På

Bestämmer objektets färg när signalens värde är 1.

Av

Bestämmer objektets färg när signalens värde är 0.

Ytterligare registerkort
Funktionerna i registerkorten [Åtkomst] och [Dynamik] beskrivs i kapitlet "Allmänna
parametrar" på sidan 135.
Objektplacering
Programmet beräknar vilken yta i området som ska fyllas. Därför måste objektet
placeras korrekt. Ett felplacerat objekt kan orsaka fel under drift. Den fyllda ytan
begränsas bara av statiska objekt och statiska delar av dynamiska objekt. Fyllda objekt
kan bytas ut mot digitala symbolobjekt eller multisymbolobjekt för att höja effektiviteten
i ett projekt.

X
TEXT

X

TEXT

53958AXX

X = objektplacering
Korrekt: Dra en ram runt texten i det fyllda
området för att bilden ska byggas upp
snabbare.
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Fel: Bilden byggs upp långsamt eftersom programmet
måste göra avancerade beräkningar för att fylla området
mellan bokstäverna.
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Hopp

Objekt som används för att hoppa till ett annat block. Här kan ett menyträd skapas för
ett projekt. När man trycker på tangenten <PREV> på terminalen kan man hoppa tillbaka till föregående block (upp till 9 hopp tillbaka). Se kapitlet "Funktionstangenter" på
sidan 238.

Bild 49: Hoppa till ett annat block

11534ASV

Registerkortet [Allmänt]
Parameter

Beskrivning

Aktuellt block

Här anges numret på det aktuella blocket. Detta kan inte ändras.

Hoppa till block

Mata in numret eller namnet på det block som du vill hoppa till.

Text

Mata in en valfri text som ska visas i objektet.

Positioner

Maximalt antal positioner som texten kan ha.

Justering

Fastlägger om texten ska vara vänsterställd, centrerad eller högerställd.

Ramtyp

Välj om objektet ska ha en ram.

Text

Fastlägg en färg för texten i objektet.

Bakgrund

Fastlägg en bakgrundsfärg för objektet.

OBS
När man under drift fösöker hoppa till ett block som inte finns visas ett felmeddelande.

Ytterligare registerkort
Funktionerna i registerkorten [Utseende], [Teckensnitt] och [Dynamik] beskrivs i kapitlet
"Allmänna parametrar" på sidan 135.
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Analog numerisk

Objekt för inmatning och indikering av siffervärden. Används t.ex. för att skapa inmatningsrutor.

11535ASV

Registerkortet [Allmänt]
Parameter

Beskrivning

Analog signal

Signaladress

Positioner

Antal positioner som det inmatade värdet ska ha i inklusive komma och
minustecken.

Nollutfyllnad

Fastlägger om tomma positioner ska ha en nolla.

Decimaler

Antal decimaler som det inmatade värdet ska ha.

Justering

Fastlägger om rutan ska vara högerställd eller centrerad.

Ramtyp

Välj om objektet ska ha en ram.

Ingenjörsenheter för
skala

Dessa rutor används för att skalera registervärdet.
Se kapitlet "Allmänna parametrar" på sidan 135.

Text

Fastlägg en färg för texten i objektet.

Bakgrund

Fastlägg en bakgrundsfärg för objektet.

Ytterligare registerkort
Funktionerna i registerkorten [Utseende], [Teckensnitt], [Åtkomst] och [Dynamik]
beskrivs i kapitlet "Allmänna parametrar" på sidan 135.
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Stapeldiagram

Objekt som visar heltal eller flyttal i stapeldiagram.

11536ASV

Registerkortet [Allmänt]
Parameter

Beskrivning

Analog signal

Signaladress

Skalindelning

Fastlägg vilken skalindelning som ska användas.

Ruta

Välj om stapeln ska ha en ram.

Skalstreck

Ange intervallet mellan skalstrecken som visas.

Skala

Välj om stapeln ska ha en skala.

Minsta värde

Bestäm signalens minsta värde.

Största värde

Bestäm signalens största värde.

Riktning

Välj om ramen ska finnas uppe, nere, till höger eller till vänster.

Mönster

Fastlägg om stapelns fyllning ska vara heldragen eller prickig.

Ramtyp

Välj om objektet ska ha en ram.

Indikatorer

Bestäm här hur det högsta och/eller lägsta signalvärdet ska se ut på axeln. Indikatorerna återställs när operatörsterminalen startas. Det går även att återställa med
operatörsterminalen genom att stapeldiagrammet markeras och tangenten <Enter>
trycks ned. (Peka på stapeln om terminalen har en pekskärm.) Indikatorerna stöder
bara 16 bitars tal (signed).

Ingenjörsenheter
för skala

Används för skalering av registervärdet.
Se kapitlet "Allmänna parametrar" på sidan 135.

Skala

Fastlägg en färg för skalan i objektet.

Fyllning

Välj en fyllningsfärg.

Bakgrund

Fastlägg en bakgrundsfärg för objektet.

Invändig

Fastlägg färgen på den ofyllda stapeln.

Låg

Välj färg för låg.

Hög

Välj färg för hög.
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Ytterligare registerkort
Funktionerna i registerkorten [Utseende], [Teckensnitt], [Åtkomst] och [Dynamik]
beskrivs i kapitlet "Allmänna parametrar" på sidan 135.
Diagram

Objekt som används för att skapa ett X/Y-diagram som motsvarar innehållet i styrsystemets dataregister. Detta är en realtidsfunktion. Objektet används för det mesta för tidsoberoende indikering. En tidsberoende indikering med ett uppdateringsintervall av < 1 s
är möjlig när styrsystemet sköter dataregistreringen. I följande exempel fungerar värdet
i register 0 som första X-koordinat och värdet i register 10 som första Y-koordinat.
Antalet registerpar är 4. Tabellen och bilden illustrerar exemplet.
X-koordinater

Register

Värde

Y-koordinater

Register

Värde

X0

0

0

Y0

10

11

X1

1

41

Y1

11

40

X2

2

51

Y2

12

85

X3

3

92

Y3

13

62

11537ASV
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Registerkortet [Allmänt]
Parameter

Beskrivning

Skalindelning

Intervall mellan de numeriska skalmarkeringarna på X- och Y-axeln.

Skalstreck

Intervall mellan de indikerade skalstrecken på X- och Y-axeln.

Minsta värde

Minsta värde för X- och Y-koordinaterna.

Största värde

Största värde för X- och Y-koordinaterna.

Ramtyp

Välj om objektet ska ha en ram.

Rutnät (ruta)

Aktivera den här rutan för att lägga in ett rutnät i diagrammet.

Skala

Fastlägg en färg för skalan i diagrammet.

Rutnät

Fastlägg en färg för rutnätet i diagrammet.

Bakgrund

Fastlägg en bakgrundsfärg för objektet.

Invändig

Fastlägg färgen på objektets insida.

Registerkortet [Kurvor]

11538ASV

Parameter

Beskrivning

Diagramnamn

Ange ett namn på kurvan.

X-analog signal

Dataregister som innehåller de första X-koordinaterna för den aktuella kurvan.

Y-analog signal

Dataregister som innehåller de första Y-koordinaterna för den aktuella kurvan.

Antal registerpar

Antal registerpar som ska skapas (som punkter eller staplar). Totalt kan 49 registerpar användas.

Diagramtyp

Välj om diagrammet ska vara ett stapel- eller linjediagram. I ett stapeldiagram
får varje registerpar en stapel. I ett linjediagram visas X/Y-koordinaterna som
punkter och förbinds med en linje.

Kurva

Fastlägg en färg för kurvan.

Tjocklek

Välj hur tjock kurvans linje ska vara.
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Ytterligare registerkort
Funktionerna i registerkorten [Utseende], [Teckensnitt], [Åtkomst] och [Dynamik]
beskrivs i kapitlet "Allmänna parametrar" på sidan 135.

VU-mätare

Objekt som används för att skapa en grafisk VU-mätare på bildskärmen.

11539ASV

Registerkortet [Allmänt]
Parameter

Beskrivning

Analog signal

Signaladress

Skalindelning

Fastlägg vilken skalindelning som ska användas.

Skalstreck

Ange intervallet mellan skalstrecken som visas.

Minsta värde

Bestäm signalens minsta värde.

Största värde

Bestäm signalens största värde.

Ramtyp

Välj om objektet ska ha en ram.

Ingenjörsenheter för
skala

Används för skalering av registervärdet.
Se kapitlet "Allmänna parametrar" på sidan 135.

Visarnål

Fastlägg en färg för visarnålen i objektet.

Skala

Fastlägg en färg för skalan i objektet.

Bakgrund

Fastlägg en bakgrundsfärg för objektet.

Invändig

Fastlägg färgen på objektets insida.

Ytterligare registerkort
Funktionerna i registerkorten [Utseende], [Teckensnitt], [Åtkomst] och [Dynamik]
beskrivs i kapitlet "Allmänna parametrar" på sidan 135.

156

Systemhandbok – Operatörsterminaler DOP11B

Programmering
Grafisk visning och styrning

I

7

0
ASCII

Objektet ASCII bearbetar ASCII-teckensträngar. Text kan visas som är lagrad i styrsystemets dataregister. Texten måste ha utökat IBM-ASCII-format. Texterna kan under drift
ändras via operatörsterminalen. Öppna och stäng inmatningsrutan genom att trycka på
<ENTER>.

11540ASV

Registerkortet [Allmänt]
Parameter

Beskrivning

Analog signal

Ange ett dataregister där texten för den första positionen ska sparas.

Positioner

Ange antalet positioner som texten ska ha på bildskärmen.

Justering

Fastlägger om texten ska vara vänsterställd, centrerad eller högerställd.

Ramtyp

Välj om objektet ska ha en ram.

Text

Fastlägg en färg för texten i objektet.

Bakgrund

Fastlägg en bakgrundsfärg för objektet.

Ytterligare registerkort
Funktionerna i registerkorten [Utseende], [Teckensnitt], [Åtkomst] och [Dynamik]
beskrivs i kapitlet "Allmänna parametrar" på sidan 135.
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Potentiometer

Objekt som visar värdet för en analog signal i en potentiometer och som kan öka och
minska värdet för den analoga signalen.

11541ASV

Registerkortet [Allmänt]
Parameter

Beskrivning

Analog signal

Signaladress

Skalindelning

Fastlägg vilken skalindelning som ska användas.

Skalstreck

Ange intervallet mellan skalstrecken som visas.

Minsta värde

Bestäm objektets minsta värde.

Största värde

Bestäm objektets högsta värde.

Riktning

Fastlägger om objektet ska vara lodrätt eller vågrätt.

Ramtyp

Välj om objektet ska ha en ram.

Ingenjörsenheter för
skala

Dessa rutor används för att skalera registervärdet.
Se kapitlet "Allmänna parametrar" på sidan 135.

Skala

Fastlägg en färg för skalan i objektet.

Knapp

Fastlägg en färg för knappen i objektet.

Bakgrund

Fastlägg en bakgrundsfärg för potentiometern.

Invändig

Fastlägg en invändig färg för potentiometern.

OBS
Datatypformatet BCD-flyttal kan inte användas för SEW-kommunikationsdrivrutiner.

Ytterligare registerkort
Funktionerna i registerkorten [Utseende], [Teckensnitt], [Åtkomst] och [Dynamik]
beskrivs i kapitlet "Allmänna parametrar" på sidan 135.
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Trend

Objekt som visar värden som registrerats av analoga signaler.
Följande parametrar kan definieras för trendobjekt. I [Konfiguration] / [Terminalalternativ] kan du välja om bara trendändringen eller alla ska sparas.

11542ASV

Registerkortet [Allmänt]
Parameter

Beskrivning

Namn

Ange ett namn för trendobjektet. Alla objekt måste ha ett entydigt namn.
Objektnamnet får bestå av max. 8 tecken. Tecknen A - Z, 0 - 9 och _ kan
användas. Parametern måste anges.

Samplingsintervall

Ange ett tidsintervall mellan dataregistreringarna. Det minsta värdet är 1 s.

Samplingsräknare

Ange antalet värden som ska sparas. Det maximala antalet värden är 65534.

Max antal sampel

Ange antalet sampel som signalen för max. antal sampel ska aktiveras vid.

Max sampel signal

Ange en digital signal som ska aktiveras när antalet sampel i max. sampel
signal nås.

Aktivera sampling, signal

Ange en digital signal som vid aktiveringen börjar registrera data. När signalen nollställs avslutas registreringen. Parametrar måste inte anges.

Radera samplingar, signal

Ange en digital signal som vid aktiveringen raderar alla trenddata.
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Parameter

Beskrivning

Y-skala

Välj om Y-skalan ska tas bort, finnas till vänster, till höger eller på båda sidor.

Minsta värde

Ange det minsta värdet för Y-axeln. Detta värde hämtas från det angivna
registret.

Största värde

Ange det största värdet för Y-axeln. Detta värde hämtas från det angivna
styrsystemsregistret.

Skalindelning

Fastlägg vilken skalindelning som ska användas på Y-axeln.

Skalstreck

Ange intervallet mellan skalstrecken som visas.

Tidskala
Tidskala

Ange tidskalan som ska visas i trenddiagrammet.

Skalindelning

Fastlägg vilken skalindelning som ska användas på X-axeln.

Skalstreck

Ange intervallet mellan skalstrecken som visas.

Ramtyp

Välj om objektet ska ha en ram.

Rutnät

Välj om objektet ska ha ett rutnät.

Skala

Fastlägg en färg för skalan i objektet.

Rutnät

Välj en passande fyllningsfärg för rutnätet.

Bakgrund

Fastlägg en bakgrundsfärg för objektet.

Registerkortet [Kurvor]

11543ASV

160

Parameter

Beskrivning

Analog signal

Analoga signaler som registrerar objektet och som ska visas för värdena.
Endast 16 bitars tal får användas.

Färg

Välj en färg för kurvan.
För DOP11B-20 kan Streckad eller Heldragen väljas.

Offset och Gain

Används för skalering av registervärdet.
Se kapitlet "Allmänna parametrar" på sidan 135.
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Ytterligare registerkort
Funktionerna i registerkorten [Utseende], [Teckensnitt], [Åtkomst] och [Dynamik]
beskrivs i kapitlet "Allmänna parametrar" på sidan 135.

OBS
Om ett block med trendobjekt kopieras måste namnet på trendobjektet ändras. Namnet
får inte användas för två trendobjekt.

Hastighetsmätare

Objekt som används för att skapa en grafisk hastighetsmätare på bildskärmen.

11544ASV
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Registerkortet [Allmänt]
Parameter

Beskrivning

Analog signal

Signaladress

Skalindelning

Fastlägg vilken skalindelning som ska användas.

Skalstreck

Ange intervallet mellan skalstrecken som visas.

Minsta värde

Bestäm det minsta värdet som hastighetsmätaren kan visa.

Största värde

Bestäm det största värdet som hastighetsmätaren kan visa.

Vinkel

Ange vinkeln (ojektets arbetsområde) i spektrat 10 - 360 grader.

Ingenjörsenheter för
skala

Dessa rutor används för att skalera registervärdet.
Se kapitlet "Allmänna parametrar" på sidan 135.

Ramtyp

Välj om hastighetsmätaren ska ha en ram.

Visarnål

Fastlägg en färg för visarnålen i hastighetsmätaren.

Skala

Fastlägg en färg för skalan.

Bakgrund

Fastlägg en bakgrundsfärg för hastighetsmätaren.

Visa cirkelbåge

Aktivera den här rutan för att använda en cirkelbåge runt hastighetsmätaren.
När detta alternativ aktiveras kan de tillhörande konfigurationerna ställas in.

Indikator

Välj Visarnål, Båge eller Båda.

Inställning cirkelbåge

Bestäm det lägsta och högsta värdet samt färgerna som ska visas i de olika
områdena.

Ytterligare registerkort
Funktionerna i registerkorten [Utseende], [Teckensnitt], [Åtkomst] och [Dynamik]
beskrivs i kapitlet "Allmänna parametrar" på sidan 135.
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Larmrad

Objekt som används för att visa en rad med larmlistan.

11545ASV

Registerkortet [Allmänt]
Parameter

Beskrivning

Radnummer

Ange ett radnummer i larmlistan som information ska hämtas från
(1=rad 1, 2=rad 2 osv.) när larmgruppen visas i larmlistan.

Positioner

Ange antalet positioner som ska visas. Den totala längden (datum, tid och
larmtext) är 101 tecken.

Larmgrupp

Fastlägg vilken larmgrupp som ska visas. Objektet har den färg som definierats
för larmgruppen.

Visa veckodag

Välj om veckodagen ska visas.

Visa datum

Välj om datumet ska visas.

Visa tid

Välj om tiden ska visas.

Visa symbol

Välj om larmsymboler ska visas.
Se kapitlet "Larmhantering" på sidan 201.

Visa endast aktiva larm

Välj om endast aktiva larm ska visas på larmraden. Om inget aktivt larm har
lösts ut är larmraden tom. Ett larm måste inte kvitteras utan bara vara inaktivt för
att nästa larm ska kunna visas på larmraden.

Sortera fallande

Indikering av aktiva larm i fallande ordningsföljd, dvs. det senast aktiva larmet
indikeras. Fungerar bara om Visa endast aktiva larm har valts.

Visa Räkna repeterade

Välj om repetitionsräknaren ska visas. Repetitionsräknaren anger hur ofta larmet
löst ut.
Se kapitlet "Larmhantering" på sidan 201.

Ramtyp

Välj om larmraden ska ha en ram.

Bakgrund

Fastlägg en bakgrundsfärg för larmraden.
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OBS
Ett larm kan kvitteras på larmraden genom att rutan [Aktivera kvittering] i registerkortet
[Åtkomst] fylls i.
Förgrundsfärgen för larmtexten fastläggsi larmgruppsdefinitionen.
Ytterligare registerkort
Funktionerna i registerkorten [Utseende], [Teckensnitt], [Åtkomst] och [Dynamik]
beskrivs i kapitlet "Allmänna parametrar" på sidan 135.
Se även kapitlet "Larmhantering" på sidan 201.
Analog fyllning

Objektet analog fyllning fyller en ram med färg. Färgen beror på ett registervärde (se följande tabell).

11546ASV

Parameter

Beskrivning

Analog signal

Här anges dataregistret vars värde bestämmer objektfärgen. Se följande tabell.

Registerinnehåll

Färg

Registerinnehåll

Färg

0

Svart

8

Grå

1

Blå

9

Ljusblå

2

Grön

10

Ljusgrön

3

Cyan

11

Ljuscyan

4

Röd

12

Ljusröd

5

Magenta

13

Ljusmagenta

6

Gul

14

Ljusgul

7

Ljusgrå

15

Vit

Begränsningar och information om objektplacering finns i avsnittet "Digital fyllning" på
sidan 149.
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Analog klocka

Tidsobjekt som visar en analog klocka.

11547ASV

Registerkortet [Allmänt]
Parameter

Beskrivning

Ramtyp

Välj om klockan ska ha en ram.

Sekunder

Välj om en sekundvisare ska visas.

Bakgrund

Fastlägg en bakgrundsfärg för klockan.

Skala

Fastlägg en färg för skalan i objektet.

Visare

Fastlägg en färg för visaren i objektet.

OBS
För att det ska gå att ställa klockan under drift måste ett manövrerbart datum-/tidsobjekt (digital klocka) definieras.

Ytterligare registerkort
Funktionerna i registerkorten [Utseende], [Teckensnitt] och [Dynamik] beskrivs i kapitlet
"Allmänna parametrar" på sidan 135.

OBS
Fler inställningar finns i [Datum-/tidformat] i menyn [Konfiguration].
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Digital klocka

Tidsobjekt som visar en digtal klocka, veckodag och datum.

11548ASV

Registerkortet [Allmänt]
Parameter

Beskrivning

Veckodag

Välj om veckodagen ska visas.

Datum

Välj om datumet ska visas.

Tid

Välj om tiden ska visas.

Tidformat

Välj om tiden ska visas med en 12 eller 24 timmars klocka.

Ramtyp

Välj om objektet ska ha en ram.

Text

Fastlägg en färg för texten i objektet.

Bakgrund

Välj en bakgrundsfärg.

OBS
För att det ska gå att ställa klockan under drift måste ett manövrerbart datum-/tidsobjekt (digital klocka) definieras.
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Ytterligare registerkort
Funktionerna i registerkorten [Utseende], [Teckensnitt], [Åtkomst] och [Dynamik]
beskrivs i kapitlet "Allmänna parametrar" på sidan 135.

OBS
Fler inställningar finns i [Datum-/tidformat] i menyn [Konfiguration].

Multisymbol

Objekt som visar en av upp till 16 symboler. Symbolen riktar sig efter dataregistervärdet.

11549ASV

Registerkortet [Allmänt]
Parameter

Beskrivning

Analog signal

Dataregistret som styr symbolen som ska visas. Om registret har värdet 1 visas
symbol 1 osv.

Symbol 0 - 15

Välj vilken symbol som ska visas. Om registret har värdet 0 visas symbol 0 osv.

Registerkortet [Dynamik]
Funktionerna i detta registerkort beskrivs i kapitlet "Allmänna parametrar" på sidan 135.
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Flerval

Objekt som kan finnas med olika statusar. Det kopplas ihop med ett dataregister som
kan ha upp till 8 olika statusar. Varje status kan förses med en text med upp till
30 tecken.

11550ASV

Registerkortet [Allmänt]
Parameter

Beskrivning

Analog signal

Dataregistret som styr texten som ska visas. Om registret har värdet 1 visas text 1 osv.

Text 0 - 7

Ange texterna som ska visas vid varje objekstatus.

Manövrerbar

Genom att man aktiverar rutorna kan objektet manövreras i denna status under dift via
terminalen.

Justering

Fastlägger om texten ska vara vänsterställd, centrerad eller högerställd.

Ramtyp

Välj om objektet ska ha en ram.

Text

Fastlägg en färg för texten i objektet.

Bakgrund

Fastlägg en bakgrundsfärg för objektet.

Ytterligare registerkort
Funktionerna i registerkorten [Utseende], [Teckensnitt], [Åtkomst] och [Dynamik]
beskrivs i kapitlet "Allmänna parametrar" på sidan 135.
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Pektangent

Gäller endast DOP11B-25, -30 och -50. Se kapitlet "Användning av pekskärm" på
sidan 177 och kapitlet "Funktionstangenter" på sidan 238.
Detta objekt skapar en tryckkänslig yta som motsvarar en funktionstangent. Det kan
användas för att ändra indikeringen, styra minnesceller osv.

11551ASV

Registerkortet [Allmänt]
Parameter

Beskrivning

I/O

Signaltyp som påverkas av objektet. En beskrivning av de fördefinierade funktionerna finns
i kapitlet "Funktionstangenter" på sidan 238.

Händelse

Välj hur signalen ska påverkas av objektet.
Med alternativet Ettställ aktiveras signalen när objektet löses ut.

Ettställ

När pektangenten trycks in ställs signalen in på hög.

Grupperad

Alla signaler som hör till en pektangent med aktuellt gruppnummer
återställs.
Gruppnumren anges i Gruppnummer.
En grupp kan innehålla max. 8 pektangenter.

Minskar
analog.

Här minskas den analoga signalen som hör till funktionstangenten med
det värde som ställts in i Värde.

Momentan

Här aktiveras signalen så länge objektet manövreras.

Nollställ

Här nollställs signalen när objektet löses ut.

Mata in analog.

Här får den analoga signalen som hör till funktionstangenten värdet som
ställts in i Värde.

Växla

Här aktiveras/nollställs signalen när objektet löses ut växelvis.

Ökar analog.

Här ökar den analoga signalen som hör till funktionstangenten med det
värde som ställts in i Värde.

Sätt analog

Kan användas för att påverka ett analogt objekt. Ett knappfält visas på
bildskärmen som kan användas för att mata in ett värde.
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Parameter

Beskrivning

Hoppa till
block

Hoppar till ett annat block när objektet påverkas. Mata in numret eller namnet på det block
som du vill hoppa till.

Annan
funktion

En beskrivning av funktionen finns i kapitlet "Funktionstangenter" på sidan 238.

Makro

En beskrivning av funktionen finns i kapitlet "Makron" på sidan 246.

Tangenttyp

Välj önskad knapptyp: cirkulär, rektangulär eller osynlig.

Bakgrund

Fastlägg en bakgrundsfärg för objektet.

Text

Max. 5 rader text kan matas in. Textens placering kan justeras. Teckenstorleken bibehålls
även om pektangentens storlek ändras.

Symbol

Pektangenten kan förses med en symbol. Symbolens placering kan justeras. Om Sträck ut
väljs i registerkortet [Symbol] sträcker sig symbolen över hela pektangenten.

En osynlig tryckkänslig yta kan användas för att definiera blockväxlingsområden i en
översikt (t.ex. för en maskin). De detaljerade bilderna är kopplade till osynliga tryckkänsliga områden som finns vid bestämda maskindelar. När användaren trycker på ett av
dessa områden visas den detaljerade bilden.
Ytterligare registerkort
Funktionerna i registerkorten [Utseende], [Teckensnitt], [Åtkomst] och [Dynamik]
beskrivs i kapitlet "Allmänna parametrar" på sidan 135.
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Meddelande

Objekt som visar text från ett meddelandebibliotek.

11552ASV

Registerkortet [Allmänt]
Parameter

Beskrivning

Analog signal

Analog signal som styr vilken text som ska visas från det valda meddelandebiblioteket.

Bibliotek

Välj nummer på det önskade meddelandebiblioteket. Dessa definieras i [Funktioner] /
[Meddelandebibliotek].

Positioner

Välj antalet positioner som texten ska visas i; 0=automatisk längdanpassning.

Justering

Fastlägger om texten ska vara vänsterställd, centrerad eller högerställd.

Ramtyp

Välj om texten ska ha en ram.

Text

Fastlägg en färg för texten.

Bakgrund

Fastlägg en bakgrundsfärg för objektet.

OBS
När funktionen används för ett indexerat meddelandebliotek får inte antalet positioner
vara 0, eftersom den automatiska längdanpassningen inte fungerar då.
Mer information finns i kapitlet "Meddelandebibliotek" på sidan 199.
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Registerkortet [Åtkomst]
I registerkortet [Åtkomst] ställs det önskade manöverområdet in. Ett område med max.
64 texter kan manövreras under drift. Ange numret för den första och sista texten i
området.
Ytterligare registerkort
Funktionerna i registerkorten [Utseende], [Teckensnitt], [Åtkomst] och [Dynamik]
beskrivs i kapitlet "Allmänna parametrar" på sidan 135.
Analog numerisk
tabell

Objekt som används för att skapa en tabell med analoga numeriska objekt.

11553ASV

Registerkortet [Allmänt]
Parameter

172

Beskrivning

Analog signal

Den första signalen som visas i tabellen. Endast 16 bitars register stöds.

Kolumner

Fastlägg antalet tabellkolumner.

Nollutfyllnad

Fastlägger om tomma positioner ska ha en nolla.

Rader

Fastlägg antalet tabellrader.

Positioner

Välj antalet positioner som det inmatade värdet ska ha.

Decimaler

Välj antalet decimaler som det inmatade värdet ska ha.
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Parameter

Beskrivning

Justering

Fastlägger om rutan ska vara högerställd eller centrerad.

Tabellram

Välj om tabellen ska ha en ram.

Objektram

Välj om varje tabellcell ska ha en ram.

Text

Fastlägg en färg för texten i objektet.

Bakgrund

Fastlägg en bakgrundsfärg för tabellen.

Invändig

Fastlägg en invändig färg för tabellen.

Ingenjörsenheter
för skala

Dessa rutor används för att skalera registervärdet.
Se kapitlet "Allmänna parametrar" på sidan 135.

Registerkortet [Åtkomst]
Ange tabellriktningen i registerkortet [Åtkomst]. Tabellsignalerna beräknas enligt den
angivna riktningen.
Ytterligare registerkort
Funktionerna i registerkorten [Utseende], [Teckensnitt] och [Dynamik] beskrivs i kapitlet
"Allmänna parametrar" på sidan 135.

OBS
Största och minsta värde används bara för manövrerbara objekt.
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7.5.3

Hantering av grafikblock
Gäller inte DOP11B-25, -30 och -50.
Tryck på piltangenterna för att gå mellan manövrerbara objekt. Ett markerat objekt indikeras av att ramen blinkar.

Val av
manövrerbara
objekt

Tryck på piltangenterna för att gå mellan manövrerbara objekt. Objekten väljs enligt
följande princip:
Markören befinner sig i mitten av ett kryss. När höger piltangent trycks ned väljs det
första objektet i område "A" (se bilden). Om systemet inte hittar något objekt i den smala
rutan söker det igenom område "a". När piltangenten [Pil ned] trycks ned söks objekt i
områdena "B" och "b". När vänster piltangent trycks ned söks objekt i områdena "C" och
"c". När piltangenten [Pil upp] trycks ned söks objekt i områdena "D" och "d".

x
c

D

C
b

d
A

B

a
53964AXX

x = markörposition

Digitala objekt

Digitala objekt, textobjekt, symbolobjekt och fyllda objekt växlar status när tangenten
Enter trycks ned. Om funktionerna för att öka och minska har kopplats till funktionstangenterna, aktiveras eller återställs signalen som hör till objektet med dessa tangenter.

Analoga objekt

ASCII-objekt
Dra markören över objektet och tryck på Enter. Mata in texten och avsluta genom att
trycka på Enter.
Meddelandeobjekt
Dra markören över objektet och tryck på Enter. En lista med alla statusar visas. Välj
status och tryck på Enter. Sedan fastläggs den analoga signalen som hör till objektet.
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Flervalsobjekt
Dra markören över objektet och tryck på Enter. En lista med alla statusar visas. Välj
status och tryck på Enter. Sedan fastläggs den analoga signalen som hör till objektet.
Numeriska objekt
Mata in värdet och tryck på Enter för att styra ett numeriskt objekt. Om det inmatade
värdet är för högt eller lågt visas det minsta eller största värdet för objektet. Denna information visas också om man trycker på Enter medan objektet kan manövreras.
Numeriska tabellobjekt
Markera ett tabellobjekt och tryck på Enter för att välja den första tabellcellen. Nu kan
man med hjälp av piltangenterna flytta markören genom cellerna. Ändra värdet i den
markerade cellen och tryck på Enter.
Potentiometerobjekt
Objektet styrs med piltangenterna genom att man drar markören över objektet och
trycker på Enter. Värdet kan nu höjas eller minskas med piltangenterna. Avsluta med
genom att trycka på Enter. Värdet höjs eller sänks med det tal som motsvarar skalstrecken i objektinställningen. Avsluta med genom att trycka på Enter.
Objekten kan även styras med funktionerna öka och minska. Det måste då finnas en
koppling till en funktionstangent. Se kapitlet "Funktionstangenter" på sidan 238.
Stapelobjekt
På stapelobjekt kan minimal- och maximalindikatorerna för värdet ändras genom att
man trycker på Enter (nollställa) när markören befinner sig vid objektet.
På terminaler med pekskärm nollställs minimal- och maximalindikatorerna när man
pekar på stapeln.
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Trendobjekt
Trendkurvorna kan visa förloppsdata under drift. Välj trendobjekt och tryck på Enter.
En dialogruta öppnas. Välj tidområde och datum för data som ska visas. Nedtill visas
"History". Tryck på Enter igen för att gå tillbaka till realtidsindikeringen. Trenddata
sparas i filer. Namnet anges när trendobjektet definieras.

10657AXX

Ytterligare objekt

Digital klocka
Den digitala klockan (realtidsklocka) ställs in genom att man väljer objektet och anger
önskad tid. Tryck på Enter för att avsluta.

OBS
Om du använder styrsystemsklockan och vill ställa den måste detta göras under drift.

Hoppobjekt
Välj objekt och tryck på Enter.
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7.5.4

Användning av pekskärm
Detta avsnitt gäller endast modellerna DOP11B-25, -30 och -50.
Terminaler med pekskärm har inget integrerat tangentbord. All styrning sker med
pekskärmen. Peka bara på ett ställe på skärmen med tanke på känsligheten. Om man
pekar på två ställen samtidigt väljs punkten mellan de båda ställena.

OBS
Objekt kan INTE styras i textblock på terminaler med pekskärm.
Om man pekar på ett objekt som inte kan manövreras visas meddelandet "Not maneuverable". Om man pekar på ett objekt som är skyddat med lösenord visas meddelandet
"Access denied".
Digitala objekt

Digitala objekt, textobjekt, symbolobjekt och fyllda objekt växlar status när de berörs.

Analoga objekt

ASCII-objekt
Tryck på objektet. Ett alfanumeriskt tangentbort kommer upp på skärmen. Mata in
texten genom att använda detta tangentbord. Avsluta med genom att trycka på Enter.
Flervalsobjekt
Tryck på objektet. En lista öppnas. Välj objekt genom att peka på det.
Numeriska objekt
Tryck på objektet. Ett numeriskt tangentbord öppnas. Mata in värdet genom att använda
detta tangentbord. Avsluta med genom att trycka på Enter.
Numeriska tabellobjekt
Tryck på en cell i tabellobjektet. Ett numeriskt tangentbord öppnas. Mata in värdet
genom att använda detta tangentbord. Avsluta med genom att trycka på Enter.
Potentiometerobjekt
Objektet flyttas genom att man pekar på knappen och drar.
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Stapeldiagramsobjekt
Tryck på stapeln för att nollställa minimal- och maximalindikatorerna.
Trendobjekt
Trendkurvorna kan visa förloppsdata under drift. Tryck på objektet. Ett knapprad visas
under trenden.
Dubbelpilar

Flyttar trenden vågrätt en bild

En pil

Flyttar trenden vågrätt en halv bild

–

Förstorar trendbilden

+

Förminskar trendbilden

^

Går tillbaka till grundinställningen

Klicka på objektet igen för att gå tillbaka till realtidsbilden.

10658AXX

Ytterligare objekt

Digital klocka
Tryck på objektet. Ett numeriskt tangentbord öppnas. Mata in tiden genom att använda
detta tangentbord. Avsluta med genom att trycka på Enter.
Hoppobjekt
Berör objektet med fingret för att hoppa.
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Alfanumeriskt
tangentbord

Det alfanumeriska tangentbordet öppnas när t.ex. ett ASCII-objekt bearbetas.

10659AXX

Tangent

Beskrivning

A-Ö

Tangenterna används för att mata in text.

ESC

Stänger tangentbordet och man går tillbaka till föregående meny.

Ä

Raderar ett tecken till vänster om den aktuella positionen.

CLR

Raderar alla tecken som matats in.

DEL

Raderar tecknet som markören befinner sig vid.
Bekräftar inställningen och stänger tangentbordet.

@

Används för att mata in tecknet @.

>>

Flyttar markören åt höger.

<<

Flyttar markören åt vänster.

a-z

Växlar mellan liten och stor bokstav.

0-9

Växlar mellan bokstäver, siffror och specialtecken.

SPC

En lista med specialtecken öppnas.

MAIL

Öppnar en lista med e-postadresser.
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Listor

Förutom det alfanumeriska tangentbordet och det numeriska tangentbordet visas listor.
I listan används pilar för att visa den översta eller understa posten. Klicka på knappen
[Cancel] för att stänga listan utan att välja något.

10660AXX

7.6

Textbaserad visning och styrning
Textblock används bara för utskrifter och rapporter. De kan inte, förutom på DOP11B20 (som kan visa textblock), visas på operatörsterminalerna i DOP11B-serien.
Texten används för att skapa olika rapportutskrifter och e-postmeddelanden. Det kan
vara dagsrapporter, statusrapporter osv.
Rapporterna består av textblock som kan innehålla både statisk och dynamisk text.
Rapportuppbyggnaden beskrivs i kapitlet "Utskrift av rapporter" (på sidan 225).
I detta kapitel presenteras textobjekt.

OBS
När Unicode används stöds inte textbaserade utskrifter.
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7.6.1

Allmänna paramterar

Ingenjörsenheter för skala
Parametrarna Offset och Gain används för att visa registervärdet på en skala med
visningsvärdet enligt modellen nedan.
Visningsvärde = Offset + Gain × registervärde
Om ett värde för ett objekt ändras via terminalen i driftsläget visas visningsvärdet på en
skala enligt följande modell.
Registervärde = (visningsvärde – Offset) / Gain
Skalan påverkar inte de definierade maximal- och minimalvärdena eller antalet
decimaler.

OBS
Funktionerna för att öka och minska påverkar bara registervärdet för det manövrerbara
objektet, inte visningsvärdet.

Beräkna ingenjörsenheter
Funktionen [Beräkna offset/gain] är ett hjälpmedel för att beräkna parametrarna Offset
och Gain. Mata in värdet för objektets Offset och Gain i registerkortet [Allmänt] och
klicka på [Beräkna]. Följande dialogruta öppnas.

10591ASV

Här anges intervallet för styrsystemets och terminalens värden. Funktionen beräknar de
korrekta värdena för parametrarna Offset och Gain.
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Åtkomst

11526ASV

I [Åtkomst] bestämmer du om objektet ska vara manövrerbart. Ange även det minsta
och största värdet. Dessutom kan objektets säkerhetsnivå väljas. Säkerhetsnivåerna
definieras i [Funktioner] / [Lösenord]. Se avsnittet "Lösenord" (sidan 222).
Meddelande

I [Meddelande] ser dialogrutan ut enligt följande.

11555ASV

Ange [Manövrerbart område] för den första och sista texten i området. Ett område med
max. 64 texter kan manövreras under drift.
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7.6.2

Textobjekt

Dynamiska textobjekt
Symbol

Objekt

Beskrivning

Analog numerisk

Visar ett värde i siffror.

Digital klocka

Inställning av datum och tid.

Digital text

Växlar, beroende på status, en digital signal mellan två texter.

Flerval

Kopplas ihop med ett dataregister som kan ha 8 olika statusar.
Varje status kan förses med en text med upp till 30 tecken.

Hopp

Hoppar till ett annat block.

Stapeldiagram

Visar värden med hjälp av ett stapeldiagram.

ASCII

Styr ASCII-teckensträngar.

Meddelande

Objekt som visar text från ett meddelandebibliotek.
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7.6.3

Hantering av textblock
Ett textblock består av textrader med statiska och dynamiska objekt. De dynamiska
objekten visar aktuell status för signalerna som objekten är kopplade till. Vissa dynamiska objekt kan manövreras. Statusen kan ändras under drift.
Använd piltangenterna för att ändra ett manövrerbart objekt och för markören till önskat
objekt. Textblock kan rullas lodrätt men inte vågrätt.

OBS
Objekt i textblock kan inte styras på terminaler med pekskärm.

Digitala objekt

Digitala objekt hanteras genom att man väljer önskat objekt. Tryck på Enter för att ändra
objektets status.

Analoga objekt

Analoga objekt och datum-/tidsobjekt
För markören till önskat objekt för att bearbeta det. Mata in det nya värdet. Avsluta
genom att trycka på Enter. Innan du trycker på Enter kan du ångra ändringarna. Lämna
rutan med [Å] eller [Ç]. Det gamla värdet sparas.
Textobjekt
Välj ett textobjekt för att bearbeta det och tryck på Enter. En inmatningsruta öppnas.
Beroende på objektets position på bildskärmen öppnas inmatningsrutan på den översta
eller nedersta raden. Om texten är längre än bildskärmens bredd måste man rulla inmatningsrutan. Tryck på Enter för att avsluta inmatningen.
Meddelandeobjekt
Flytta markören till önskat objekt med piltangenterna för att bearbeta ett meddelandeobjekt och tryck på Enter. En lista med alla statusar visas på skärmen. Välj status och
tryck på Enter. Sedan ändras den analoga signalen som hör till objektet.
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Flervalsobjekt
Flytta markören till önskat objekt med piltangenterna för att bearbeta ett flervalsobjekt
och tryck på Enter. En lista med alla statusar visas på skärmen. Välj status och tryck på
Enter. Sedan ändras den analoga signalen som hör till objektet.
Hoppobjekt
Välj objekt och tryck på Enter.
Stapelobjekt
Indikatorerna för minsta och största värde kan ställas in på det aktuella värdet för
stapelobjektet. Markeras objektet och tryck på Enter.

7.7

Överföring av projekt
Innan ett projekt kan användas på operatörsterminalen måste det överföras från datorn
till terminalen.
Anslut datorn med konfigureringsprogrammet till operatörsterminalen med kabeln
PCS11B (se sidan 32) eller via ETHERNET (se sidan 37).

7.7.1

Konfigurering av terminalen
Terminalen måste normalt inte ställas in. Projektöverföringen styrs med HMI-Builder.
Vid behov ställs överföringsparametrarna i terminalen in i konfigurationsläget i [Konfiguration] / [Portparametrar] / [HMI-Builder].

OBS
Kommunikationsinställningarna för HMI-Builder och terminalen måste stämma överens.
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7.7.2

Överföringsegenskaper
Överföringen styrs med HMI-Builder. I HMI-Builder kan man i [Överför] / [Projekt] göra
överföringsinställningar.

11247ASV

Parameter

186

Beskrivning

Procent klart

Visar hur många procent av projektet som redan överförts.

Storlek (kB)

Visar hur många kB som redan överförts.

Förlupen tid

Visar hur lång tid som gått sedan funktionerna Skicka, Ta emot och Verifiera använts.

Status

Visar överföringsstatusen och projektdelen som överförs just nu, t.ex. egenskaper, enskilda block,
larmgrupper, symboler och funktionstangenter.

Info

Visar drivrutinen som ska överföras till terminalen.

Antal försök

Vid överföringsproblem gör HMI-Builder flera försök innan förloppet avbryts.

Terminalversion

När terminalen anslutits visas den aktuella terminaltypen och systemprogrammets versionsnummer.

Testa projekt vid skicka

Med detta alternativ testas projektet automatiskt innan det överförs.

Terminal växlar automatiskt
mellan RUN/TRANSFER

När detta är aktiverat går terminalen automatiskt över till överföringsläge. Efter överföringen går den
tillbaka till föregående läge.

Kontrollera terminalversion

Med detta alternativ jämförs systemprogramversionen i terminalen med projektversionen i HMI-Builder.

Skicka hela projektet

Välj om hela projektet ska skickas.

Systemhandbok – Operatörsterminaler DOP11B

Programmering
Överföring av projekt

I

7

0

Parameter

Beskrivning

Alternativ för skicka

Block
Inga

Inga block överförs till terminalen.

Alla

Alla block överförs till terminalen.

Från Till

Ange blocken som ska överföras till terminalen.

Larm

Välj om larm ska överföras till terminalen.

Data Logger

Välj om dataprotokoll ska överföras till terminalen.

Symboler

Välj om symboler ska överföras till terminalen.

Tidkanaler

Välj om tidkanaler ska överföras till terminalen.

Lysdioder

Välj om lysdioder ska överföras till terminalen.

Makron

Välj om makron ska överföras till terminalen.

Teckensnitt

Välj om teckensnitt ska överföras till terminalen.

Meddelandebibliotek

Välj om meddelandebibliotek ska överföras till terminalen.

Konfiguration

Välj om konfigurationerna (i Egenskaper) ska överföras till terminalen.

Funktionstangenter

Välj om funktionstangenterna ska överföras till terminalen.

Lösenord

Välj om lösenord ska överföras till terminalen.

Datautbyte

Välj om datautbyte ska överföras till terminalen.

Ta bort

Trenddata

Välj det här alternativet om alla trenddata i terminalen ska raderas.

Receptdata

Välj det här alternativet om alla receptdata i terminalen ska raderas.

Ladda ned drivrutin

Aldrig

Välj det här alternativet när drivrutiner aldrig ska laddas ned.

Alltid

Välj det här alternativet när drivrutiner alltid ska laddas ned.

Automatiskt

Välj det här alternativet när drivrutinen automatiskt ska överföras till terminalen, när drivrutinerna i terminalen och i det aktuella projektet inte stämmer
överens eller har samma version.

Ställ terminalklocka

Välj det här alternativet om tidsinställningen i datorn ska överföras till terminalen.

Tvinga fram filborttagning i
terminalen

Välj det här alternativet om alla filer i operatörsterminalen ska raderas och ersättas med nya filer
(dvs. en helt ny datastruktur).

Skicka

Klicka på den här knappen för att skicka projektet till terminalen med alla inställningar.

Ta emot

Klicka på den här knappen för att ta emot projekt från terminalen.
Det aktiva projektet i HMI-Builder skrivs då över.
Det måste finnas ett aktivt projekt i HMI-Builder för att det ska gå att ladda ett projekt från terminalen.

Stopp

Klicka på den här knappen för att stoppa överföringen.

Inställningar

Konfigurera överföringsparametrarna här. De måste stämma överens med värdena i terminalen.
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Kommunikationsegenskaperna öppnas i [Överför] / [Kommunikationsegenskaper] eller
när man klickar på knappen [Inställningar] i dialogrutan [Projektöverföring].

11490ASV

Inställningar i dialogrutan Kommunikationsegenskaper

188

Parameter

Beskrivning

Använd TCP/IP-överföring

Välj om hela projektet ska överföras med TCP/IP.
Se kapitlet "TCP/IP-överföring" på sidan 189.

Använd seriell överföring

Välj om hela projektet ska överföras seriellt.
Se kapitlet "Seriell överföring" på sidan 190.

Använd modemöverföring

Välj om hela projektet ska överföras med modem.
Se kapitlet "Modemöverföring" på sidan 192.

Port

Välj en kommunikationsport för datorn.

Hastighet

Välj överföringshastighet (bps).

Timeout (ms)

Fastlägg antalet millisekunder mellan två överföringsförsök.

Antal försök

Ange antalet överföringsförsök som ska göras innan förloppet avbryts.

Ange hastighet manuellt

Används för äldre terminalversioner vid modemkommunikation.
Överföringshastigheten måste manuellt ställas in på samma värde i
terminalen och HMI-Builder.
Terminalen måste manuellt ställas in på överföringsläge.

Paritet

Välj typen av paritetskontroll.

Databitar

Antal databitar för överföringen. Värdet måste vara 8.

Stoppbitar

Välj antalet stoppbitar för överföringen.
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OBS
Om andra Windows-applikationer utförs under projektöverföringen kan kommunikationsfel uppstå. Stäng alla andra program för att utesluta att detta händer.
När block överförs observeras kopplingar till symboler.
7.7.3

TCP/IP-överföring
För att överföra med TCP/IP: Välj i [Överför] / [Kommunikationsegenskaper] alternativet
[Använd TCP/IP-överföring]. När du klickar på [Skicka] i dialogrutan [Projektöverföring]
öppnas följande fönster:

11566ASV

Parameter

Beskrivning

Värdadress

Ange IP-adressen för målterminalen.

Terminalkontrollport

Innehåller TCP/IP-portnumret för växling mellan RUN/Transfer. Detta måste
normalt inte ändras. Förinställningen är 6001.

Överföringsport

Innehåller TCP/IP-portnumret för överföringen (projektöverföringsservern).
Detta måste normalt inte ändras. Förinställningen är 6000.

Användarnamn

Ange ett användarnamn som används för att kontrollera växlingen mellan
RUN/Transfer. Detta används inte när terminalen redan befinner sig i överföringsläge.

Lösenord

Ange ett lösenord som används för att kontrollera växlingen mellan
RUN/Transfer. Detta används inte när terminalen redan befinner sig i överföringsläge. Detta är endast aktuellt när behörighetskontrollen i [Konfiguration] /
[Nätverk] / [Tjänster] / [Terminalstyrsystem] är aktiverad och användarna har
definierats i [Konfiguration] / [Nätverk] / [Konton].

Spara lösenord i projekt

Aktivera den här kontrollrutan för att spara lösenordet och användarnamnet.
Dessa uppgifter måste då inte anges igen.
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7.7.4

Seriell överföring
För att överföra seriellt: Välj i [Överför] / [Kommunikationsegenskaper] alternativet
[Använd seriell överföring]. När du klickar på [Skicka] i dialogrutan [Projektöverföring]
överförs projektet till terminalen.

7.7.5

Uppdatera projekt med externt minneskort
För att kopiera ett projekt på ett Compact Flash-minneskort eller en USB-enhet: Välj i
HMI-Builder [Överför] / [Exportera projektöverföringsfil].

OBS

Rekommenderade USB-minnen för DOP11B

•

USB-enheten måste kunna användas för standarden USB Storage Class driver.
Om en särskild USB-drivrutin behövs kan den inte användas på en DOP11B.

•

USB-minnet måste vara FAT- eller FAT 32-formaterat.

•

Compact Flash-minneskort kan bara användas på DOP11B-50.

Våra tekniker har testat olika USB-enheter. Minnena nedan rekommenderas för
användning i kombination med operatörsterminalerna DOP11B:
Märke och typ av USB-minne

Storlek

Scandisk Cruzer Micro USB 2.0

1 GB Flash-minne

Corsair Flash Readout USB 2.0

1 GB

Kingston Datatraveler II, Pocket Memory, USB 2.0

1 GB

Pendrive, USB 2.0

256 MB

Verbatim Store-N-Go, Hi-speed, USB

1 GB

Scandisk Cruzer Mini, USB 2.0

1 GB Flash-minne

Beijer Electronics, USB

256 MB

Vi rekommenderar endast dessa typer och storlekar.
Ladda projekt
från ett
minneskort

Spara projektet i biblioteket "BACKUP/PROJECTS" på det externa minneskortet.
Filstrukturen skapas automatiskt när kortet formateras i operatörsterminalen. Om det
inte finns någon operatörsterminal måste biblioteksstrukturen skapas manuellt.

11608AXX
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Läs in projekt
automatiskt vid
identifiering

Spara projektfilen i huvudbibliotektet på det externa minneskortet. I huvudbibliotektet får
det bara finnas ett projekt eftersom den automatiska projektregistreringen och den automatiska laddningen av projektet inte fungerar annars. Inställningar för projektöverföringen till operatörsterminalen görs i [Konfiguration] / [Terminalalternativ].

11604ASV

Minneskortsinställningar

Inställning

Beskrivning

Bekräfta innan inläsning

Bestäm här om och när en bekräftelsefråga ska visas på
operatörsterminalen när ett projekt läses in.

Om projektet på minneskortet är äldre

Bekräftelsefrågan visas när projektet är äldre än projektet som
redan finns i operatörsterminalen.

Alltid

Bekräftelsefrågan visas alltid när ett projekt hittas på det externa
minneskortet.

Aldrig

Projektet på det externa minneskortet överförs automatiskt till
operatörsterminalen utan att en fråga visas.
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7.7.6

Modemöverföring
För att överföra med modem: Välj i [Överför] / [Kommunikationsegenskaper] alternativet
[Använd modemöverföring]. När du klickar på [Skicka] i dialogrutan [Projektöverföring]
överförs projektet till terminalen.

Modeminställningar

Ställ in modemet som är anslutet till operatörsterminalen enligt följande:
AT &F &D0 &K0 &C1 E0 Q0 V1 S0=1 &W
Ställ in modemet som är anslutet till datorn enligt följande:
AT &F &D0 &K0 &C1 E0 Q0 V1 S0=1 &W
Modemkommandona förklaras i tabellen nedan.
Kommando

Beskrivning

AT

Meddelar modemet via en signalingång.
AT visas före varje kommando.

&F

Återställer modemet till standardinställningarna.

&E0

Deaktiverar eko.

Q1

Undertrycker svarsmeddelanden.

&D0

Modemet ignorerar DTR-signalen.

&K0

Ingen flödeskontroll.

&W

Sparar inställningarna.

OBS
Modemet måste ställas in på "autoanswer" för att överföring ska kunna ske.
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Kommunikationsinställningar

1. Konfigurera modemet.
2. Ställ in kommunikationsinställningarna i HMI-Builder i [Överför] / [Kommunikationsegenskaper]. Välj [Använd modemöverföring].

11567ASV

3. Bestäm port och ställ in [Hastighet], [Paritet] och [Stoppbitar].
4. Använd programmet [DOP Tools] / [DOP Modem Connect] för att upprätta förbindelsen.
5. Öppna sedan menyposten [Överför] i HMI-Builder.

11247ASV

6. Välj [Terminal växlar automatiskt mellan RUN/TRANSFER] och klicka på [Skicka].
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7.7.7

Överföring via GSM-modem
Vid överföring via GSM-modem måste man gå tillväga på ett visst sätt. Operatörsterminalen måste manuellt ställas in på överförings- och driftläge.
Välj kommunikationsegenskaperna för modemöverföringen i Information designer
(se beskrivningen i föregående avsnitt).
Öppna Service Menu i operatörsterminalen genom att lägesomkopplaren på operatörsterminalens baksida ställs in på 1000. Mer information om lägesomkopplare finns i
maskinvaru- och installationshandboken till operatörsterminalen.

OBS
Service Menu visas även (utan att lägesomkopplaren ändras) när en tom operatörsterminal startas.
Välj Enter Transfer Mode i Service Menu.
Stäng av operatörsterminalen, ställ lägesomkopplaren på 0000 och sätt på operatörsterminalen igen. Operatörsterminalen startas i överföringsläget.
Överför projektet till operatörsterminalen genom att klicka på Skicka i rutan Projektöverföring i Information designer.
Öppna Service Menu igen genom att ställa lägesomkopplaren på "1000".
Välj "Enter Run Mode" i Service Menu.
Stäng av operatörsterminalen, ställ lägesomkopplaren på "0000" och sätt på operatörsterminalen igen. Operatörsterminalen startas i driftläget.
Det överförda projektet körs nu på operatörsterminalen.
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7.8

Indexadressering
Utan indexadressering är ett objekt alltid kopplat till samma register (IPOS-variabel eller
parameternummer). Därför kan bara värdet i detta register visas i objektet.
Med indexadressering kan man under drift välja från vilket register ett objekt ska läsa in
indikeringsvärdet från. Värdet i indexregistret adderas till adressen för registret som
visas som en analog signal i objektet. Allmänt gäller:
Indikeringsvärde = innehåll i registret (objektadress + innehåll i indexregistret)
Om innehållet i indexregistret är 2 och registrets adress, som anges i objektet, är
100 hämtas värdet som visas i objektet från register 102. Om värdet i indexregistret
ändras till 3 hämtas värdet som visas i objektet från register 103 i stället.
Indexregistret definieras i de olika projekten. Inställningen görs i [Konfiguration] / [Indexregister]. I ett projekt kan upp till 8 indexregister användas. Varje indexregister kan
användas för mer än ett objekt.
I objekten som används i projektet anger man om en indexadressering ska användas
och vilket register som fungerar som indexregister. Detta väljs i dialogrutan för objektet
till höger bredvid den analoga signalen för objekt I1 till I8.

11569ASV
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I detta exempel ska 3 motorer kontrollers med ett block. Motoruppgifterna för vridmoment och hastighet finns i 6 olika register. I ett block väljs en av motorerna och det aktuella vridmomentet och hastigheten för motorn ska visas i blocket. När en annan motor
väljs ska dennes aktuella vridmoment och hastighet visas. Detta är möjligt med indexadresseringen.
Motor 1

Vridmoment i register D101
Hastighet i register D201

Motor 2

Vridmoment i register D102
Hastighet i register D202

Motor 3

Vridmoment i register D103
Hastighet i register D203

Register D0 definieras i [Konfiguration] / [Indexregister] som [Index reg. 1]. Värdet i
registret ska styra för vilken motor vridmoment och hastighet ska visas.

11570ASV
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När värdet i D0 är 1 ska vridmoment och hastighet visas för motor 1. När värdet är 2 eller
3 ska parametrarna visas för motor 2 och 3. Värdet i register D0 styrs med ett flervalsobjekt som visar texten Motor 1, Motor 2 och Motor 3. Dessa 3 alternativ ställs in som
manövrerbara.

11571ASV

Vridmoment och hastighet visas som två numeriska objekt. I objektet för vridmoment
anges "D100" som analog signal och "I1" som indexregister.

11569AEN
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I objektet för hastighet anges "D200" som analog signal och "I1" som indexregister. Det
manövrerbara flervalsobjektet gör att alternativen Motor 1, Motor 2 och Motor 3 kan
öppnas under drift. Beroende på val sparas värdena 1, 2 eller 3 i registret D0. Värdet i
registret D0 adderas till adresserna i objekten som visar vridmoment och hastighet.
Dessa kan då visa värdena i registren D101, D102 eller D103 resp. D201, D202 eller
D203.

10452AXX

[1] Flervalsobjekt - Analog signal D0
[2] Numeriskt objekt - Analog signal D100, indexregister D0
[3] Numeriskt objekt - Analog signal D200, indexregister D0

OBS
Förutom indexregistret kan även andra suffix läggas in. Indexregistret fördubblas inte
när 32 bitars register används.
När terminalen ansluts till ett BDTP-nätverk måste samma indexregister i servern och
klienten anges eftersom indexeringen sker i serverns drivrutin.
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Apparatfunktioner

8.1

Meddelandebibliotek
Med funktionen [Meddelandebibliotek] skapas texttabeller där värden mellan 0 och
65535 kopplas till text. Funktionen [Meddelandebibliotek] används bl.a. för indikering av
alla sekvenssteg i en sekvensstyrning. Ett annat användningsområde är indikering av
felkoder. En analog signal skapar felkoder som är kopplade till text i ett textblock. Funktionen används även för att tilldela analoga signaler speciella värden som riktar sig efter
de valda texterna.
Meddelandebiblioteket består av en eller flera texttabeller som kan innehålla upp till
512 textteckensträngar vardera. Varje textteckensträng kan bestå av max. 40 tecken.
Aktivera detta alternativ i [Funktioner] / [Meddelandebibliotek].
Parameter

Beskrivning

Bibliotek

Fastlägg ett nummer för meddelandebiblioteket.

Namn

Fastlägg ett namn för meddelandebiblioteket.

Ett meddelandebibliotek kan redigeras genom att man markerar det och sedan klickar
på [Redigera]. Flera redigeringsfönster kan vara öppna samtidigt.
Parameter

Beskrivning

Textnummer

Ange ett nummer för texten (0 - 65535).

Text

Valfri text som visas när den aktuella signalen får textnumret för texten.

Exempel
Här visas ett enkelt exempel för att förklara denna funktion. I vår sekvensstyrning indikeras alla sekvenssteg med en text.

D0=0

[1]

D0=1

[2]

D0=2

[3]

D0=3

[4]

54131AXX

[1]

Föremålet läggs på det löpande bandet.

[2]

Arbetsstycke X monteras.

[3]

Arbetsstycke Y monteras.

[4]

Föremålet tas bort från det löpande bandet.
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Börja med att skapa ett meddelandebibliotek med namnet "Maskin2".
1. Välj menykommandot [Funktioner] / [Meddelandebibliotek].
2. Ge biblioteket ett nummer (i detta fall "2") och ett namn ("Maskin2").
3. Klicka på [Lägg till].
Nu har ett meddelandebibliotek med namnet "Maskin2" skapats. Nu måste olika
texter definieras i biblioteket.
4. Markera biblioteket och klicka på [Redigera].
I dialogrutan måste textnummer och text definieras. Textnumret betecknar värdet för
den analoga signalen som är kopplad till meddelandeobjektet. I Text finns texten
som visas i meddelandeobjektet.
När meddelandebiblioteket är klart måste ett meddelandeobjekt skapas i applikationen. Meddelandebiblioteket kan skapas i både textblock och grafikblock.
5. Välj objektet [Meddelande] i verktygsfältet. Flytta markören till det ställe objektet ska
placeras på och klicka med musen.
6. Definiera den anloga signalen som styr textindikeringen.
7. I rutan [Bibliotek] kan du välja meddelandebiblioteket som texten ska hämtas från.
8. Välj om objektet ska vara manövrerbart och mellan vilka texter man ska kunna växla
mellan under användningen.
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8.2

Larmhantering
Detta kapitel beskriver larmhanteringen. Här görs användaren uppmärksam på driftstatusar som kräver en omedelbar reaktion. Larm delas in i grupper allt efter prioritet. Larmrader kan innehålla text och dynamiska data i larmhanteringen. Objektet Larmrad kan
indikera larmet i ett valfritt applikationsblock.

8.2.1

Larmgrupper
I operatörsterminalen kan larmen delas in i olika grupper för att t.ex. indikera prioriteten.
Beroende på vilken teckenstorlek som valts kan upp till 16 grupper skapas. Varje grupp
kan markeras med olika färger. I larmblocken kan larmen sorteras gruppvis. Larmgrupperna måste inte definieras.

Definiera
larmgrupper

Larmgrupperna definieras i projekthanteraren i katalogen [Larm] i [Larmgrupper]. I dialogfönstret nedan fasläggs larmgruppernas egenskaper.

11573ASV

Parameter

Beskrivning

Gruppnamn

Ange ett valfritt namn på larmgruppen.

Gruppsignaler

Aktiva

Digital signal som sätts på 1 när det finns ett aktivt larm i
gruppen.

Okvitterade

Digital signal som sätts på 1 när det finns okvitterade larm
i gruppen.

Extern kvittering

Digital signal som kvitterar alla larm i gruppen när den
aktiveras.

Färger

Fastlägg färgerna för aktiva, kvitterade och inaktiva larm samt för larm som har
normal status.
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8.2.2

Larm
Larmmeddelanden definieras i projekthanteraren i katalogen [Larm] i [Larm].

11574ASV

202

Knapp

Beskrivning

Importera

Se kapitlet "Larmimport" på sidan 207.

Kopiera

Kopiera larm.

Nytt larm

Definiera nytt larm.

Ta bort

Tar bort ett larm.

Egenskaper

Visar de enskilda larmens egenskaper.
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Definiera larm

När du klickar på [Nytt larm] i dialogrutan [Larm] kan du definiera ett nytt larm. Vi rekommenderar att max. 300 larm används.

11575ASV

Parameter

Beskrivning

Larmtext

Extra larmtext som visas på larmsidan. Totalt max. 78 tecken. Kan innehålla
följande objekt:
Digital text

När man klickar på den här knappen infogas ett
digitalt textobjekt i larmtexten. Den text visas
som motsvarar det aktuella värdet för den digitala signalen vid tidpunkten för larmet.

Analog numerisk

När man klickar på den här knappen infogas ett
analogt numeriskt textobjekt i larmtexten. Det
analoga värdet vid tidpunkten för larmet visas.

ASCII

När man klickar på den här knappen infogas
ett ASCII-objekt i larmtexten. ASCII-texten vid
tidpunkten för larmet visas.

Signal

Här anges signalen (digital eller analog) som löser ut larmet vid övergång till ett
bestämd status.

Larm när

Digital signal är:
På/Av

Välj [På] när ett larm ska aktiveras vid signalaktiveringen. Välj [Av]
när ett larm ska aktiveras vid signaldeaktiveringen.

Analog signal är:
Lika med

Ett larm löses ut när värdet för den angivna analoga signalen
stämmer överens med värdet i rutorna.

Inte lika
med

Ett larm löses ut när värdet för den angivna analoga signalen inte
stämmer överens med värdet i rutorna.

Mindre än

Ett larm löses ut när värdet för den angivna analoga signalen är
mindre än värdet i rutorna.

Större än

Ett larm löses ut när värdet för den angivna analoga signalen är
större än värdet i rutorna.
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Parameter

Beskrivning

Signal vid kvittering

Digital signal som påverkas när larmet kvitteras. Normalt ställs signalen på 1.

Nollställ

När rutan [Nollställ] aktiveras, deaktiveras den ovan nämnda signalen när larmet
kvitteras.

Extern kvittering

Digital signal som kvitterar larmet när den aktiveras.

Larmgrupp

Anger larmgruppen för definitionen (larm).

Informationsblock

Här anges ett blocknummer eller ett blocknamn för ett text- eller grafikblock. Detta
kan användas för att användaren ska kunna öppna en hjälpsida med t.ex. uppgifter
om larm och olika åtgärder. Om rutan är tom är inget block kopplat till larmet. Se
kapitlet "Larm på operatörsterminalen" (sidan 208) och "SMTP-klient" (sidan 281).

Skicka till adress

Larm kan skickas som e-post till förvalda mottagare. Meddelandet innehåller larmtexten. Se kapitlet "Larmegenskaper" (sidan 205) och "SMTP-klient" (sidan 281).

Kvittering krävs

Anger om larmet måste kvitteras eller inte. När rutan är iklickad måste larmet kvitteras. När rutan inte är iklickad fungerar larmet som ett händelselarm, alltså bara
som information.

Historik

Visar när larmet ska tas bort från larmlistan. När rutan är iklickad betyder det att
larmet finns kvar i larmlistan till den är full. När rutan inte är iklickad tas larmet bort
från listan när det har kvitterats och inte längre är aktivt. När rutan [Kvittering krävs]
inte är iklickad tas larmet bort från listan när det inte längre är aktivt.

Till skrivare

När rutan är iklickad överförs larmmeddeladet direkt till skrivaren när larmstatusen
ändras.

Räkna repeterande

När rutan är iklickad visas en räknare för larmet i larmhanteringen som registrerar
antalet repetitioner. För att larmet ska kunna visas som ett nytt larmmeddelande i
listan måste det kvitteras.

OBS
Värdet för en analog larmsignal kan inte styras med register. Ett larm protokollförs med
ett fast värde, det går inte att protokollföra i intervall. Endast 16 bitars värden stöds.
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8.2.3

Larmegenskaper
Högerklicka i projekthanteraren på katalogen [Larm] och välj [Egenskaper] för att göra
allänna inställningar för larm och larmlistor. Larmen tar olika mycket plats i larmlistorna,
beroende på larmtextens längd och antalet objekt. Platsen som ett larm tar kan
beräknas med följande formel.
S = 42 + NC
S = antal byte
NC = antal tecken i larmtexten

11576ASV

Parameter

Beskrivning

Aktiva, signal

Anger den digitala signalen som sänds av terminalen vid aktiva larm.

Okvitterade, signal

Anger den digitala signalen som sänds av terminalen vid okvitterade larm.

Radera lista, signal

Anger den aktiverade digitala signalen som raderar larm son inte aktiverats i larmlistan när den ställs på 1.

Nollställ

När den här rutan är iklickad nollställs signalen i [Radera lista, signal] när larmhanteringen raderas.

Liststorlek (kB)

Anger liststorleken i kB.
Observera: Om systemet lägger till lika mycket minne som visas för liststorleken
fördubblas liststorleken. Projektets prestanda påverkas negativt om liststorleken
är större än 10 kB.
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Parameter

Beskrivning

Aktivera larm, signal

Digital signal som öppnar larmhanteringen på terminalen. Den här parametern
används för att aktivera eller deaktivera larmhanteringen på terminalen. Parametern bör inte användas om larmhanteringen ständigt ska vara aktiv.

Standardteckensnitt

Anger den förinställda storleken på teckensnittet för larmlistan. Standardteckensnittet i larmlistan visas alltid efter start eller omstart samt när man byter driftläge.

Larmsymbol

Anger om larmsymbolen ska visas. I textblocket visas "LARM" och i grafikblocket
en klocka längst upp till höger på bildskärmen.

Skicka e-post

Aldrig

Larmsymbolen visas aldrig.

Okvitterade

Larmsymbolen visas när det finns okvitterade larm i larmlistan.

Aktiv

Larmsymbolen visas när det finns aktiva larm i larmlistan.

Allt

Larmsymbolen visas när det finns aktiva och/eller okvitterade larm i
larmlistan.

Fastlägger när larmmeddelanden ska skickas som e-post.
Alltid

Bakgrundsbelysning

Ett larm skickas som e-post när statusen ändras.

Aktiv

Ett larm skickas som e-post när det aktiveras.

Inaktiv

Ett larm skickas som e-post när det inaktiveras.

Kvittera

Ett larm skickas som e-post när det kvitteras.

Välj om bakgrundsbelysningen ska ändras vid ett larm.
På

Betyder att belysningen ska tändas när larmsymbolen visas
(grundinställning).

Av

Bakgrundsbelysning påverkas inte av larmet.

Tid

Belysningen tänds när ett nytt larm aktiveras.
Belysningen släcks när skärmsläckartiden löpt ut.

Larmmarkör

Välj markörfärg för larmlistan.

Tid för räkna
repeterande

Spara första

Betyder att tiden för det första aktiverade larmet sparas i larmhanteringen när larmet kvitteras.

Spara sista

Betyder att tiden för det sista aktiverade larmet sparas i larmhanteringen när larmet kvitteras.

Larmlistan görs om när den är full. 25 % raderas. 75 % av det gamla innehållet finns
kvar.
Exempel:
Larmtextlängden uppgår till 38 tecken. Varje larm tar då 80 byte plats i larmlistan. Då får
man 1024 (liststorlek = 1 kB) / 80 = maximalt 12 larm i larmlistan. När det 13:e larmet
visas görs larmlistan om och innehåller bara de 9 senaste larmen.
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8.2.4

Larmimport
Larmtext kan importeras från namnlistor som skapats med programmet HMI-Builder för
styrsystemet. Projektet i HMI-Builder måste kopplas till en namnlista före larmimporten.
Välj namnfil i [Visa] / [Namnlista]. Dubbelklicka i projekthanteraren på katalogen [Larm]
och klicka på knappen [Importera] för att definiera larmimporten.

11989ASV

Parameter

Beskrivning

Start-I/O

Ange adressen för start-I/O vid importen från namnfilen. Start-I/O kan vara en
analog eller digital signal.

Slut-I/O

Ange adressen för slut-I/O vid importen från namnfilen. Slut-I/O måste vara av
samma typ som start-I/O.

Larmegenskaper

Alla larm (start-I/O till slut-I/O) som läses in när man klickar på [Importera] har
egenskaperna som är fastlagda i larmegenskaperna. En beskrivning av de olika
parametrarna finns i kapitlet "Larm" på sidan 202.
Parametrarna Signaltyp, Analog/digital och Larmgrupp måste anges före
larmimporten.
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8.2.5

Larmrad

OBS
Mer information om objektet Larmrad finns i kapitlet "Grafisk visning och styrning"
(på sidan 163).

8.2.6

Larm på operatörsterminalen
I grafikblocket blinkar en klocka uppe till höger när ett larm löst ut. Detta kan inaktiveras
genom att man högerklickar på katalogen [Larm] och sedan går till [Egenskaper] i
projekthanteraren.
Larm visas i en larmlista med fördefinierade larmtexter. Larmlistan innehåller de senast
utlösta larmen och är sorterad efter larmgrupper enligt definitionerna som gjorts. Det
senaste larmet visas längst upp i listan. Listan kan sorteras fallande. Mer information
finns i kapitlet "Larmrad" på sidan 208. Larmlistans storlek fastläggs i projekthanteraren
genom att man högerklickar på katalogen [Larm] och sedan går till [Egenskaper]. Vid ett
hopp till larmblocket (systemblock nr 990) visas larmhanteringen.
För varje larm visas följande: Antal larmutlösningar (om detta har valts), larmstatus samt
tiden larmet löste ut, inaktivering eller kvittering i valt indikeringsformat.
Räknaren för larmet i larmhanteringen visas enligt följande tabell under förutsättning att
rutan [Räkna repeterande] har valts för larmet i dialogrutan Larm.
Indikeringsformat

Beskrivning

(12)

Betyder att larmet visats 12 gånger. För att larmet ska kunna visas som ett nytt
larmmeddelande i listan måste det kvitteras.

>999)

Betyder att larmet visats mer än 999 gånger utan att ha kvitterats. Räknaren kan
räkna maximalt 999 larm.

Larm kan ha följande statusar:
Symbol

Status

*

Ej aktivt, ej kvitterat

$

Inaktivt, ej kvitterat

–

Aktivt, kvitterat

<tomt>

Ej aktivt, kvitterat

Larmtidpunkter kan visas i följande format:
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Indikeringsformat

Beskrivning

S

Tidpunkt larmet löste ut. För upprepade larm visas tiden som det första larmet löste
ut vid.

E

Tidpunkt larmet inaktiverades. För upprepade larm visas tiden som det sista larmet
inaktiverades.

A

Tidpunkt larmet kvitterades.
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För att komma till larmblocket kan man antingen definiera ett hopp till systemblock 990
i ett block, trycka på <LIST> eller via styrsystemets indikeringssignal öppna listan för
block 990.
För att kvittera ett larm: Flytta markören till larmraden och klicka på <ACK> eller tryck
på en funktionstangent.
Om en skrivare är ansluten kan larmet skrivas ut direkt allt efter ordningsföljd eller
statusändring. Detta fastläggs vid larmdefinitionen.
Larmet skrivs ut med följande uppgifter:
•

Antal repetitioner

•

Datum

•

Tid

•

Status

•

Larmtext

För att radera inaktiva och kvitterade larm från historiken: Tryck på <Ä> (delete). När
kommandot "DD" matas in på kommandoraden (dubbelklicka i projekthanteraren i katalogen [Konfiguration] på [Systemsignaler]) inaktiveras funktionen.
För att gå tillbaka till föregående block: Tryck på <PREV> eller <ESC> på en pekskärm.
Genom att en utskriftssignal sänds för block 990 kan innehållet i larmlistan skrivas ut.
Blockkopplingar
till larm

Text- eller grafikblock kan kopplas till larm. När användaren klickar på <INFO> i larmlistan vid ett larm, visas blocket som hör till larmet. Detta block kan innehålla information
om larmet och rekommenderade åtgärder. Det går bara att klicka på <INFO> om larmet
är kopplat till ett block. Tryck på <PREV> för att gå tillbaka till larmlistan.
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8.2.7

Grafisk larmsida
Sidan visas med grafik och kan redigeras av användaren. Funktionstangenter eller pektangenter kan kopplas till funktioner för att förstora eller förminska larmsidans text och
för att bläddra igenom sidan. Dessutom kan man välja om datum- och tidstämplar ska
visas. Larm kan sorteras efter grupp och kan visas i grupp.
Statusen har den färg som definierats vid inställningen av larmgruppen.

OBS
Den grafiska larmsidan (larmlista) skrivs ut som text.

8.3

Recepthantering
Funktionen [Recepthantering] ger möjlighet att spara alla dynamiska data i ett eller flera
block (dvs. signaler och deras värden) i en fil under drift.
Användaren kan överföra filen till styrsystemet där värdena kan bearbetas vidare. Med
hjälp av recepthanteringsfunktionen kan omfattande parameterkonfigurationer återanvändas. Användaren kan skapa en receptkatalog med filer som innehåller olika parameterinställningar. Funktionen möjliggör effektiv sammanställning av produktioner med
knapp tidsbudget som krävs vid snabb produktväxling, t.ex. när samma produkt ska tillverkas i olika färger.
Receptfilerna kan skapas på en terminal, i ett styrsystem eller dator med programmet
DOP Tools.
Receptfilerna sparas i terminalen. För att man ska kunna använda recepthanteringen
måste funktionerna spara, läs in, ta bort och lägg till recept vara kopplade till funktionseller pektangenter. Se kapitlet "Funktionstangenter" på sidan 238.
Receptfiler kan skickas som bilagor från terminaler med e-postfunktion.
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Följande bild visar principen för recepthanteringen.

DOP11B
[1]

[2]

M100
M102
D0
D1
D102
D103

1
0
25
100
12
1123

[3]

63685AXX

[1]

Datorn används för att programmera operatörsterminalen. Med programmet FTP kan datorn även
användas för säkerhetskopiering av recept eller för att skapa nya recept.

[2]

Spara receptfilerna med funktionen [Spara recept].

[3]

Överför receptet till styrsystemet med funktionen [Läs in recept].
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8.3.1

Beräkning av receptstorleken
För att beräkna receptstorleken i projektminnet används följande formel. (P.g.a. filsystemets komplexitet i terminalen ger inte formeln exakta resultat i alla fall.)
S = Σ (IOW × 10)
S = antal byte. Om det beräknade värdet S är mindre än 360 måste värdet 360 läggas
till S.
Σ = antal I/O-serier
IOW = antal ord i varje I/O-serie. För värden som är mindre än 16 bitar beräknas ett ordminne.

OBS
När funktionen [Skapa och överför recept med styrsystemets program] är det maximala
antalet I/O i ett recept begränsat till 1000.
När funktionen [Skapa recept i terminalen] begränsas det maximala antalet I/O bara av
det lediga minnet i operatörsterminalen.
Exempel
Receptet består av 3 I/O-serier H0-H109 (=110 dubbla ord) och H200-H299
(=100 dubbla ord) och H600.0 till H609.0 (=10 ord).
Beräkningen blir då enligt följande:
S = ((110 × 2) × 10) + ((100 × 2) × 10) + (10 × 10)
S = 4300 byte (per recept)
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8.3.2

Receptegenskaper och receptkataloger
Dubbelklicka i projekthanteraren på [Recept] för att fastlägga egenskaperna för recepthanteringen och lägg till, redigera och ta bort receptkataloger.

11577ASV

Parameter

Beskrivning

Receptkontrollblock

Kontrollblock för att spara, läsa och radera recept via styrsystemet. Se kapitlet
"Skapa och överför recept med styrsystemets program" på sidan 218.

Aktuellt recept, reg.

Här anges det första av 4 resp. 16 16 bitars register, som terminalen sparar receptets namn i, som senast lästs in i styrsystemet. Detta namn kan visas som ASCIIobjekt. Funktionen har antingen 4 register (8 tecken) eller 16 register (32 tecken).

Aktivera kataloger

När det här alternativet väljs kan man skapa receptkataloger i terminalen.
Se avsnittet "Receptkatalog" på sidan 214.

Aktuell katalog, reg.

Här anges det första av 4 resp. 16 16 bitars register, som terminalen sparar receptkatalogens namn i, som angivits för blocket. Detta namn kan visas som ASCIIobjekt. Funktionen har antingen 4 register (8 tecken) eller 16 register (32 tecken).
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Receptbibliotek

Med hjälp av funktionen [Spara recept på minneskort], som öppnas med en funktionstangent eller pektangent, kan man spara filer på ett Compact Flash-kort eller en USB
Flash-enhet. Receptkatalogerna ger en mer översiktlig struktur och en enklare recepthantering i applikationer med många recept. Per nivå kan 32 receptkataloger skapas.
Receptkataloger skapas i terminalminnets huvudkatalog i katalogen [RECIPE].
En receptkatalog kopplas till ett eller flera block i [Blockegenskaper]. Alla recept som
skapats i ett block sparas i den valda receptkatalogen.
Se kapitlet "Spara individuella recept på ett externt minneskort under drift" på sidan 221
för information om hur individuella recept sparas på ett externt minneskort.
Receptkataloger kan skapas, redigeras och tas bort i projekthanteraren när man dubbelklickar på [Konfigurering av receptsignaler]. Definierade receptkataloger visas i en
lista som motsvarar biblioteksstrukturen. Med knappen [Lägg till katalog] läggs nya
receptkataloger till. Receptkatalogens namn måste bestå av 1 till 32 tecken. Det första
tecknet måste vara en bokstav eller siffra. Tecknen A - Z, 0 - 9 och _ (underscore) kan
användas. När kommandot MCRD# används kan även tecknet # användas.
Se kapitlet "Spara individuella recept på ett externt minneskort under drift" på sidan 221.
Markera receptkatalogen och klicka på [Redigera] när du vill ändra det. Med [Ta bort]
tar du bort den markerade receptkatalogen.

Receptkataloger
under drift

Receptkataloger kan skapas och tas bort med funktionerna [Lägg till receptkatalog] och
[Ta bort receptkatalog]. Funktionerna kopplas till funktionstangenter eller pektangenter.
Med funktionen [Ändra receptkatalog] för funktionstangenter eller pektangenter kan
receptkataloger för det aktuella blocket ändras och väljas under drift. När funktionstangenten eller pektangenten för [Ändra receptkatalog] trycks ned öppnas en lista med
tillgängliga receptkataloger. Välj en fil och tryck på Enter. Recepten i blocket sparas nu
i den valda receptkatalogen. Se kapitlet "Funktionstangenter" på sidan 238.

OBS
Receptkataloger som skapats i HMI-Builder kan inte tas bort med en funktionstangent
eller pektangent som är kopplad till funktionen [Ta bort receptkatalog]. Receptkataloger
som skapats i terminalen finns inte i terminalprojektet om ett projekt överförs från terminalen till HMI-Builder (per mottagningsfunktion i dialogrutan [Projektöverföring]).
Recepthanteringen mellan terminal och dator sker med applikationerna [DOP Tools] /
[DOP File Transfer] och [DOP Tools] / [DOP FTP Transfer]. Se kapitlet "Använd recept
på datorn" på sidan 217.
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8.3.3

Skapa recept i terminalen
När applikationen programmeras bestäms vilket block eller vilka block som ska
användas för att spara recepten. Även funktionen [Bifoga recept] kan användas under
drift. I receptblocket definieras alla signaler som ska tas upp i receptet. Alla dynamiska
värden för blocket sparas i receptfilen. Förutom trendobjekt kan alla digitala och analoga
objekt användas som receptparametrar.
Under drift sker ett hopp till det block som innehåller receptparametrarna. Ange önskade
värden i de dynamiska objekten och tryck på funktionstangenten eller pektangenten
som är kopplad till [Spara recept]. Namnet kan bestå av max. 32 tecken. Det första
tecknet måste vara en bokstav eller siffra. Tecknen A - Z, 0 - 9 och _ (underscore) kan
användas. Annars gäller reglerna för filnamn i MS-DOS.
Receptfilen sparas i terminalen, antingen i receptkatalogen som angetts för blocket eller
i samma receptkatalog om inga egna receptkataloger har skapats i [Konfiguration] /
[Receptinställningar].

Begränsa längden på receptnamn och -kataloger som sparas i styrsystemet
En del styrsystemsprogram är konfigurerade så att max. 8 tecken kan användas för
receptnamn och -kataloger. Om namn med upp till 32 tecken används kan viktig information försvinna i styrsystemet. För att undvika detta kan kommandot SCRR (SchortCurrentRecipeRegister) användas. Välj [Konfiguration] / [Systemsignaler] och skriv in
"SCCR" på kommandoraden.
När det här kommandot används kan max. 8 tecken anges för receptnamn och -kataloger i operatörsterminalen.
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8.3.4

Lägg in i recept
Funktionen [Lägg in i recept] kan kopplas till funktionstangenter eller pektangenter. Med
hjälp av dess kan signaler och värden för det aktuella blocket läggas in i ett befintligt
recept under drift. På så vis kan användaren spara signaler och värden från olika block
i ett och samma recept. Nya signaler läggs då till. Befintliga signaler uppdateras när
funktionen utförs.
När funktionstangenten eller pektangenten för [Lägg in i recept] trycks ned ska namnet
på receptet anges som de aktuella blocksignalerna och värdena ska läggas in i. Om det
inte finns något recept sparat i termnialen när funktionen utförs skapas ett nytt recept i
terminalen. Ett nytt recept skapas också om inte samma receptkatalog har angivits för
blocken.
För att överföra signaler från ett annat block till ett recept måste alltså samma eller ingen
receptkatalog anges för de båda blocken.

OBS
När en ny teckensträng läggs in i ett recept med teckensträngar redan finns måste
teckensträngarna skiljas från varandra med adresseparator eftersom annars den
ursprungliga teckensträngen utökas.
8.3.5

Överföring av recept till styrsystemet
Under drift överförs receptet med funktionen [Läs in recept] till styrsystemet. Signaler
och värden i filerna överförs till styrsystemet med denna funktion. När funktionstangenten eller pektangenten för [Läs in recept] trycks ned öppnas en lista med tillgängliga receptfiler. Välj en fil och tryck på Enter. Styrsystemet körs nu med de laddade
värdena.

8.3.6

Ta bort recept
Under drift kan det aktuella receptet tas bort från terminalminnet med funktionen [Ta bort
recept]. Tryck på funktionstangenten eller pektangenten som är kopplad till [Ta bort
recept]. En lista med alla receptfiler visas. Välj en filen som ska tas bort och tryck på
Enter. Bekräfta genom att trycka på Enter eller tryck på <PREV> för att avbryta.

216

Systemhandbok – Operatörsterminaler DOP11B

Apparatfunktioner
Recepthantering

I

8

0
8.3.7

Använd recept på datorn
Med programmet [DOP Tools File Transfer] (symbol i programgruppen DOP Tools) som
är installerat på datorn, kontaktas terminalen som en PC-enhet. På så vis kan datorn
användas för att säkerhetskopiera terminalfiler (t.ex. receptfiler). Därigenom kan man
skapa nya recept i datorn och överföra dem till terminalen.
Receptfilen sparas på datorn i SKV-format och kan öppnas i Excel. Filerna kan bearbetas i Excel och sedan användas i bilagan. Avsluta filen med kommandot "END".
Exempel
P100;3
P102;0
H50;12
END
Receptfiler kan även överföras mellan terminalen och datorn via FTP. Använd programmet [DOP Tools] / [DOP FTP Transfer] (standard FTP-klient).

OBS
När Unicode används begränsas möjligheterna för receptfiler i SKV-format.
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8.3.8

Skapa och överför recept med styrsystemets program
Med ett kontrollblock i styrsystemet kan receptfiler skapas, överföras och tas bort i
terminalen. Filerna som skapats med styrsystemets program är kompatibla med terminalens receptfiler. Filerna som skapats med styrsystemets program kan tas emot av
terminalen och vice versa.
Kontrollblocket ser ut enligt följande:
Controller

Terminal
Receptfil 1
Register

Värde
123

n
n+1

53447

n+2

0

Register

n

76789
Recept
Register

Receptfil x

n

Wert

53447

n+2

0

7699

n+2

1

n+m

Data

265346

-

89

n+1

123

n+1

n+m
Register

Program i
styrenheten

1

n+m

Värde

0

Spara recept
Ta emot recept
Ta bort recept
Receptfilernas namn

Styrreg. 0

Str.

Styrreg. 1
Styrblock
Styrreg. 02

76789

54249ASV

OBS
Funktionen bearbetar bara värden med 16 bitar. Inga andra format kan användas.
När recept skapas med kontrollblocket sparas bara Low-ordet för varje variabel.
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När receptnamn
med max.
8 tecken används

Genom att man dubbelklickar på [Recept] i projekthanteraren kan det första kontrollregistret definieras i [Receptkontrollblock]. Detta och de 7 följande registren används
som kontrollregister. Kontrollblocket beskrivs i följande tabell.
Register

Innehåll

Beskrivning

Kontrollregister 0

Kommando

Kommandoregistret fastläggs av styrsystemet.
Tillgängliga kommandon:
0. Inget kommando
1. Recept sparas i terminalen
2. Recept tas emot av terminalen
3. Ta bort recept i terminalen
4. Skapa receptkatalog
5. Ändra receptkatalog
6. Ta bort receptkatalog

Kontrollregister 1

Handskakning

Handskakningsregister som fastlagts av terminalen
0. Redo för nytt kommando
1. OK
2. Skrivfel i receptfilen
3. Receptfilen kunde inte hittas

Kontrollregister 2

Filnamn tecken 1-2

Kontrollregister 3

Filnamn tecken 3-4

Kontrollregister 4

Filnamn tecken 5-6

Namn på receptfilen resp. receptkatalogen i terminalen.

Kontrollregister 5

Filnamn tecken 7-8

Kontrollregister 6

Startdataregister

Det första dataregistret som hämtas från receptfilen
eller ska sparas i den.

Kontrollregister 7

Antal register

Antal register som som hämtas från receptfilen eller
ska sparas i den.
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Genom att man dubbelklickar på [Recept] i projekthanteraren kan det första kontrollregistret definieras i [Receptkontrollblock]. Detta och de 15 följande registren används
som kontrollregister. Kontrollblocket beskrivs i följande tabell.
Register

Innehåll

Beskrivning

Kontrollregister 0

Kommando

Kommandoregistret fastläggs av styrsystemet.
Tillgängliga kommandon:
10. Inget kommando
11. Recept sparas i terminalen
12. Recept tas emot av terminalen
13. Ta bort recept i terminalen
14. Skapa receptkatalog
15. Ändra receptkatalog
16. Ta bort receptkatalog

Kontrollregister 1

Handskakning

Handskakningsregister som fastlagts av terminalen
0. Redo för nytt kommando
1. OK
2. Skrivfel i receptfilen
3. Receptfilen kunde inte hittas

Kontrollregister 2

Filnamn tecken 1-2

Kontrollregister 3

Filnamn tecken 3-4

Kontrollregister 4

Filnamn tecken 5-6

Kontrollregister 5

Filnamn tecken 7-8

Kontrollregister 6

Filnamn tecken 9-10

Kontrollregister 7

Filnamn tecken 11-12

Kontrollregister 8

Filnamn tecken 13-14

Kontrollregister 9

Filnamn tecken 15-16

Kontrollregister 10

Filnamn tecken 17-18

Kontrollregister 11

Filnamn tecken 19-20

Kontrollregister 12

Filnamn tecken 21-22

Kontrollregister 13

Filnamn tecken 23-24

Kontrollregister 14

Filnamn tecken 25-26

Kontrollregister 15

Filnamn tecken 27-28

Kontrollregister 16

Filnamn tecken 29-30

Namn på receptfilen resp. receptkatalogen i
terminalen.

Kontrollregister 17

Filnamn tecken 31-32

Kontrollregister 18

Startdataregister

Det första dataregistret som hämtas från receptfilen
eller ska sparas i den.

Kontrollregister 19

Antal register

Antal register som som hämtas från receptfilen eller
ska sparas i den.
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Procedur

1. Händelsekodregistret måste vara 0. Om inte, ska kommandoregistret ställas in på 0
eller 10.
2. Ställ in kommandot i kommandoregistret (t.ex. 11).
3. Vänta in redosignalen eller felkoden i händelsekodregistret.
4. Ställ in kommandoregistret på 0 eller 10. Händelseregistret ställs då in på 0 av
terminalen.

OBS
Receptkataloger som skapats med programmet HMI-Builder kan inte tas bort under
drift.

Begränsningar

Recept som skapats i styrsystemet kan max. innehålla 1000 register. Endast ordenheter
kan sparas.
Receptnamnet får innehålla tecknen A - Z, 0 - 9 och _ (underscore). När kommandot
MCRD# används kan även tecknet # användas.

8.3.9

Spara individuella recept på ett externt minneskort under drift
Med hjälp av funktionen [Spara recept på minneskort], som öppnas med en funktionstangent eller pektangent, kan man spara filer på ett Compact Flash-kort eller en USB
Flash-enhet. Hela receptkatalogen i operatörsterminalen överförs till minneskortet.
I vissa falla kan det vara bra att bara spara en del recept på ett externt minneskort.
Använd då kommandot MCRD#. Hur man sparar individuella recept på ett externt minneskort beskrivs i exemplet nedan.
Inställningar i HMI-Builder
1. Välj [Konfiguration] / [Systemsignaler] och skriv in MCRD# på kommandoraden.
Klicka på [OK].
2. Klicka i rutan [Aktivera kataloger] i dialogrutan [Receptegenskaper]. Klicka på [OK].
Inställningar i operatörsterminalen
1. Skapa en katalog med kommandot [Create recipe directory] (skapa receptkatalog),
t.ex. #RECIPES_EXTERNAL. Tecknet # måste stå framför katalognamnet.
2. Använd kommandot [Change recipe directory] (ändra receptkatalog) för att gå till den
nya katalogen.
3. När en pektangent med funktionen [Spara recept] trycks ned sparas alla recept i
katalogen RECIPES_EXTERNAL på det externa minneskortet.
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8.4

Lösenord
Med denna funktion kan ett säkerhetssystem för anläggningen skapas. Varje operatör
kan på ett enkelt sätt tilldelas en behörighet för systemet.
Följande objekt kan tilldelas en säkerhetsnivå:
•

Block

•

Funktionstangenter

•

Pektangenter

•

Manövrerbara objekt

Varje säkerhetsnivå skyddas med lösenord. För att komma åt de olika nivåerna måste
operatören logga in med ett lösenord som minst motsvarar säkerhetsnivån. Denna funktion måste inte användas.
8.4.1

Definiera säkerhetsnivåer
Fastlägg en säkerhetsnivå (0-8) när ingången är aktiverad i dialogrutan för respektive
objekt som öppnas med registerkortet [Åtkomst]. Om säkerhetsnivån 0 anges kan alla
användare komma åt objektet. I så fall måste inget lösenord matas in.
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8.4.2

Definiera lösenord
I [Funktioner] / [Lösenord] fastläggs lösenorden för säkerhetsnivåerna 1-8.

8.4.3

Parameter

Beskrivning

Lösenord 1-8

Ange lösenord för säkerhetsnivåerna 1-8.

Bekräftelsefråga 1-8

Ange en bekräftelsefråga med max. 20 tecken, som användaren måste besvara
innan denne kan använda ett objekt med en viss säkerhetsnivå.
Denna funktion kan inte användas om en säkerhetsnivå har definierats för en
funktionstangent eller en pektangent.

Kommentar 1-8

Ange en kommentar eller en beskrivning för lösenordet eller säkerhetsnivån.
Denna parameter måste inte användas.

Inloggningssignal

Här anges den digitala signalen som vid aktiveringen skapar en inmatningsruta för
inloggningen. Inmatningsrutan för inloggningen kan kopplas till en funktionstangent eller en pektangent.

Utloggningssignal

Här anges en digital signal som vid aktiveringen loggar ut användaren. Denna
funktion kan kopplas till en funktionstangent eller en pektangent. Se kapitlet
"Funktionstangenter" på sidan 238.

Inloggningsnivå, reg.

Här kan ett register i styrsystemet anges som styr säkerhetsnivån. Registret styr
säkerhetsnivån för alla objekt som tilldelats en säkerhetsnivå (lösenord). Värdet i
registret bestämmer den aktuella säkerhetsnivån: Värde 0 = ingen säkerhetsnivå,
1 = säkerhetsnivå 1 osv.

Aktuell nivå, reg.

Här anges ett register som terminalen kan hämta data för att visa säkerhetsnivån
(0-8) från.

Inloggningstimeout

Här anges inaktivitetstiden för en terminal i minuter som måste gå innan en
användare loggas ut automatiskt. När 0 anges sker ingen utloggning.

Lösenord för
RUN/PROG

Här kan ett lösenord anges som måste matas in när man manuellt växlar från
RUN till PROG. Funktionen används inte när man växlar från PROG till RUN eller
när en automatisk terminalväxling RUN/TRANSFER används i HMI-Builder.

Automatisk inloggning

Här väljer man om inloggningsfönstret ska visas automatiskt när block, objekt eller
tangenter som är skyddade med lösenord väljs. Denna funktion gäller endast för
terminaler med pekskärm och för funktionstangenter på alla andra terminaler,
eftersom det inte går att placera markören på objekt som är skyddade med
lösenord utan att först vara anmäld för objektets säkerhetsnivå.

Inloggning
När rutan [Automatisk inloggning] inte är iklickad i [Funktioner] / [Lösenord] sker inloggningen antingen med en funktionstangent eller pektangent eller via en digital signal från
styrsystemet (inloggningssignal). När man trycker på funktionstangenten som har funktionen [Inloggning för angiven säkerhetsnivå] för den fastlagda säkerhetsnivån, eller när
den digitala signalen aktiveras öppnas inmatningsrutan för inloggningen. Här anges
lösenordet. Lösenordet är kopplat till en säkerhetsnivå. Se kapitlet "Definiera säkerhetsnivåer" på sidan 222.

Systemhandbok – Operatörsterminaler DOP11B

223

I

8

Apparatfunktioner
Lösenord

0
8.4.4

Lösenord för projektöverföring
På kommandoraden i [Konfiguration] / [Systemsignaler] kan kommandot "PDxxxxxxxx"
matas in. Med detta kommando måste ett lösenord (xxxxxxxx) matas in för att användaren ska komma åt funktionerna i terminalmenyn [Överför]. Vid projektöverföringen
från HMI-Builder till terminalen måste detta lösenord matas in i terminalen.

8.4.5

Prioriterat lösenord
På kommandoraden i [Konfiguration] / [Systemsignaler] kan kommandot "PSxxxxxxxx"
matas in. Med detta lösenord (xxxxxxxx) har man åtkomst till alla terminalfunktioner.
Detta kommando används t.ex. för support och underhåll. På kommandoraden kan
endast stora bokstäver användas.

8.4.6

Ändra lösenord under drift
Med funktionen [Ändra inloggningslösenord] kan lösenord för funktionstangenter eller
pektangenter ändras under drift. När funktionstangenten eller pektangenten som har
funktionen [Ändra inloggningslösenord] trycks ned, öppnas en dialogruta där lösenordet
för säkerhetsnivåerna kan ändras. Se kapitlet "Funktionstangenter" på sidan 238.

OBS
För block [0] kan ingen säkerhetsnivå anges.
Efter utloggningen fungerar inte tangenten <PREV> och funktionen [Gå tillbaka till föregående block] för funktions- och pektangenterna. Detta för att förhindra att obehöriga
kan komma åt block som är skyddade med lösenord.
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8.5

Utskrift av rapporter
För en översikt över produktionen kan olika rapporter (t.ex. dags- och händelserapporter) enkelt skapas. Följande bild visar hur dagsrapporter skapas.

8.5.1

Skrivaranslutning
Skrivaren måste ha en seriell eller USB-anslutning. Seriella skrivare måste stödja IBMteckensatsen (850). USB-skrivare måste stödja USB-klassen samt minst PCL 5. Vid
utskrift via ETHERNET måste nätverksskrivaren använda Windows-nätverkstjänsterna.
Skrivarinställningarna görs i [Konfiguration] / [Kringutrustning]. Information om skrivarkonfigurationen finns i skrivarens bruksanvisning.
Exempel på skrivare som kan användas:
Seriell skrivare

= Panasonic KX-P1092

USB-skrivare

= HP Laser Inkjet
= HP Laser Deskjet

8.5.2

Skriv ut projekt
Välj [Arkiv] / [Skriv ut] för att skriva ut ett projekt. Klicka i rutorna och bestäm vilka delar
av projektet som ska skrivas ut. Klicka på [Egenskaper] för att ställa in skrivaren. Klicka
på [Förhandsgranska] för att öppna en bild av utskriften.

8.5.3

Skriv ut textblock
Rapporter skapas som textblock med statisk och dynamisk text. Den maximal rapportbredden uppgår till 150 tecken. I textblocket kan en valfri text matas in, t.ex. tabellhuvudet eller en annan statistisk text, som ska skrivas ut varje gång. För att processvärden
ska kunna skrivas ut måste dynamiska objekt definieras, som representerar signalen
som objektet är kopplat till.
Tiden för utskriften kan fastläggas med t.ex. tidkanaler.

OBS
När Unicode används kan inte textblock skrivas ut.
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8.5.4

Skriv ut grafikblock
Grafikblock kan med hjälp av en PC-server skrivas ut via ETHERNET. Skrivaren kan
även anslutas till USB-anslutningen på operatörsterminalen. USB-skrivaren måste
stödja följande skrivarspråk: HP PCL5, PCL5C, PCL6. Grafikblock kan bara skrivas ut
när de visas på bildskärmen. Kommandon kan matas in på kommandoraden. Dubbelklicka i projekthanteraren på [Systemsignaler] i katalogen [Konfiguration].
När kommandot NHD matas in på kommandoraden skrivs grafikblocket ut utan blockhuvud (med blocknamn, blocknummer, datum och tid) av laserskrivaren.

OBS
För att det ska gå att skriva ut grafikblock måste skrivarens sekundärminne vara minst
5 MB stort.
Larmblocket, alltså grafikblocket med larmlistan, skrivs ut som text.
8.5.5

Definiera utskrifter
Utskriften definieras i dialogrutan [Blockegenskaper] på registerkortet [Utskrift]. Dialogrutan öppnas när man högerklickar på blocket och väljer [Egenskaper]. Parametern
Utskriftssignal anger vilken digitalsignal som löser ut utskriften av blocket när den aktiveras. Här anges även den digitala slutsignalen som aktiveras av operatörsterminalen
när utskriften är klar. När alternativet [Nollställ] väljs, nollställs signalen.
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8.5.6

Skrivaregenskaper
Dubbelklicka i projekthanteraren på [Kringutrustning] för att ställa in skrivaren.
Högerklicka på [Skrivare] och välj [Egenskaper]. Mer information om skrivaren finns i
skrivarens bruksanvisning. Skrivaren måste stödja den utökade IBM-ASCII-teckensatsen. För att man ska kunna skriva ut grafikblock måste skrivaren stödja grafikfunktionerna HP PCL5, HP PCL5C eller HP PCL6.

11578ASV

Parameter

Beskrivning

Skrivarsignaler

Inaktivera

Digital signal som avbryter utskriften när den aktiveras.
Skrivarporten kan nu användas för en annan dataöverföring
(t.ex. för transparentläget).

Larm, ny sida

En signal som sänder en ny sida till skrivaren. När larmkommandot Till skrivare används, sänds sidsignalen vid sidans slut
(dvs. inte efter varje larm). Endast för laser- och bläckstråleskrivare.

Skrivartyp

Välj en standardskrivare för text eller den installerade skrivaren (PCL-bläckstråleskrivare eller PCL-laserskrivare).

Sidlängd

Här anges sidantalet som en ny sida skapas efter. När 0 anges skapas ingen ny
sida.

Pappersformat

Välj pappersformat efter skrivarens möljigheter.

Grafikorientering

Välj om grafik ska skrivas ut liggande eller stående.

Textorientering

Välj om rapporten ska skrivas ut liggande eller stående på en PCL5-skrivare.

Nätverkssökväg

Anger sökvägen för nätverksskrivaren.

Användarnamn

Användarnamnet för skrivarservern.

Lösenord

Lösenordet för skrivarservern.

Handskakning

Välj om handskakningen mellan skrivaren och terminalen ska ske via XON/XOFF
eller CTS/RTS.

Radavslutstecken

Fastlägg tecknet för radslutet: CR/LF, CR, LF eller Ingen.

Färg/Monokrom

Välj om utskriften ska vara svartvit eller färgad.
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OBS
För parametrar som teckentabell, teckenstorlek och ramar gäller skrivarinställningarna.
Information om skrivaren finns i skrivarens bruksanvisning.

8.5.7

Konfiguration av kommunikationsport
För att välja kommunikationsporten för den anslutna skrivaren: Klicka i [Konfiguration] /
[Kringutrustning] med höger musknapp på [Skrivare] och välj [Anslutning]. Här kan nu
den kommunikationsport väljas som skrivaren är ansluten till. Information om korrekt
konfiguration av kommunikationsporten och den anslutna skrivaren finns i bruksanvisningen till skrivaren.

11579ASV
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Parameter

Beskrivning

Hastighet

Välj hastighet för kommunikationen (i baud). Denna måste stämma överens med
hastigheten för extern utrustning.

Paritet

Välj paritet. Denna måste stämma överens med pariteten för extern utrustning.

Databitar

Välj databitar. Dessa måste stämma överens med databitarna för extern utrustning.

Stoppbitar

Välj stoppbitar. Dessa måste stämma överens med stoppbitarna för extern utrustning.
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8.5.8

Styrkoder för skrivaren
Ange styrkoderna för skrivaren i ett textblock. Skriv "%%" och lägg till ett nummer mellan
1 och 31. Numren 1 till 31 är styrkoderna för skrivaren. Skriv t.ex. "%%12". Detta avser
ny sida. Styrkoderna beskrivs i skrivarens bruksanvisning. Ett kommando måste åtföljas
av ett mellanslag. Ny sida ("%%12") måste stå sist på raden. Tecknet "%%" får inte
finnas i texten. Flera kommandon kan stå på en rad.

8.5.9

Skrivarstatus
Statusen för den anslutna skrivaren kan avläsas med ett skrivarregister. Detta register
skapas i [Konfiguration] / [Systemsignaler].

8.6

Tidsstyrning
Funktionen [Tidsstyrning] kan användas för att aktivera och inaktivera digitala signaler
efter realtidsklockan. Denna funktion används när händelser i processen ska styras via
terminalen vid vissa tidpunkter (t.ex. till- och frånkoppling av motorer). Tidkanaler
ersätter tidreläer och veckoklockor.

8.6.1

Definiera tidkanaler
Tidkanaler definieras i [Funktioner] / [Tidkanaler].

11580ASV

Parameter

Beskrivning

Intervalltext

Ange en text för tidkanalen.

Signal

Ange en digital signal som aktiveras vid det angivna tidintervallet.

Intervall

Välj dag och tid för intervallet. För varje tidkanal kan 4 olika intervall definieras.
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8.6.2

Visning under drift
Sidan med tidkanaler visas när systemblock 991 aktiveras. Detta sker antingen med ett
hoppobjekt eller med en digital signal som är kopplad till blocket. Tidkanalvärden kan
läsas och ändras. För att ändra tidkanalvärden under drift måste alternativet [Tidkanaler] vara iklickat i [Konfiguration] / [Online].
Flytta markören till raden och tryck på Enter för att läsa eller ändra värdena för en
tidkanal. Du kan även peka på raden om terminalen har en pekskärm. Klicka på [OK] för
att avsluta. Stäng tidkanalsmenyn med <PREV> eller tryck på <Avbryt> om terminalen
har en pekskärm. Nu visas blocket som aktiverats i tidkanalblocket.

8.7

Språk
Programmeringsprogrammet stöder flerspråkiga applikationer för operatörsterminalerna i serien DOP. Vi rekommenderar att hela applikationen skapas i ett språk i
programmeringsprogrammet. Med flerspråksfunktionen kan du sedan översätta alla
applikationstexter till andra språk. Översättningen kan görs direkt i programmeringsprogrammet. Man kan även exportera all text till en textfil och översätta den i ett annat
program. Den översatta filen importeras sedan till programmeringsprogrammet. Per
applikation kan max. 10 användas.
Varje text i applikationen tilldelas ett index. För att optimera funktionen och minimera
antalet texter kan en text som används flera gånger i applikationen kopieras och
användas igen. Dessa texter är på så vis kopplade till samma index.
Applikationens språk innehåller användartexter och kopplas till ett systemspråk som
innehåller systemtexter. Användartexter är texter som matas in när projektet programmeras. Systemtexter är texter som redan finns när ett nytt projekt skapas samt texter
som finns i terminalens systemprogram.

OBS
En del teckensnitt, särskilt asiatiska, kräver stor lagringsplats. Detta minskar lagringsplatsen för själva projektet och måste observeras när ett projekt ska översättas. Den
totala lagringsplatsen för ett projekt och teckensnitten är 12 MB.
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8.7.1

Unicode på operatörsterminalen
Unicode är en global standard för teckenkodning som använder sig av 16 bitars värden
för att visa tecken från många av världens spåk. Operatörsterminalerna DOP11B stöder
endast Unicode-tecken. Unicode-tecken kan användas i projekt och systemtexter.
Operativsystemen Microsoft Windows XP och Windows 2000 stöder Unicode.
HMI-Builder använder en Unicode-teckensats för att visa Unicode-tecken i dialogrutorna.

8.7.2

Lägg till flera applikationsspråk
Välj [Konfiguration] / [Flerspråksstöd] / [Nytt språk]. Denna funktion startar assistenten
för att skapa flera applikationsspråk. Följ anvisningarna i dialogrutan och välj parametrar
och namn eller mata in dessa.

11990ASV
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Välj om alla texter ska kopieras från ett språk (som alltså redan har lagts in) som redan
finns. Språk 1 är språket som applikationen skapats med (grundspråk).

11991ASV

Välj antalet språk som applikationen ska kunna användas med. Klicka sedan på
[Fortsätt].

11992ASV

Programmet ger förslag på språknamn. Dessa kan ändras.
Välj i [Teckenuppsättning] vilken teckenuppsättning som ska användas i terminalen och
vilka nationella specialtecken som ska finnas. Se avsnittet "Land/språk" på sidan 124.
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I [Systemspråk] kan man välja mellan [Integrerat] eller [Användaranpassat]. När [Integrerat] väljs visas systemtexterna på det valda språket i terminalen. När [Användaranpassat] väljs kan ett integrerat systemspråk översättas och kopplas till systemspråket
för applikationsspråket (förutsätter att terminalen är ansluten till en dator).

11993ASV

Här fastläggs språkkontrollregistret. Dess värde (0 - 9) bestämmer vilket applikationsspråk (0 - 9) terminalen ska använda.
Klicka på [Avsluta] för att stänga assistenten. Ett bibliotek med alla språk visas.
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8.7.3

Översätt och redigera texter i programmeringsprogrammet
Välj [Konfiguration] / [Flerspråksstöd] / [Redigera].

11994ASV

Här matas översättningen för språket in i en tabellcell. Med hjälp av piltangenterna flyttar
man markören mellan raderna och kolumnerna. Med menyposten [Redigera] / [Sök] kan
du söka igenom textlistan.
Applikationsspråken kan även exporteras till en textfil och översättas i ett annat program
(t.ex. Excel eller Notepad). Sedan importeras textfilen till applikationen igen. Se kapitlen
"Exportera" och "Importera" på sidan 236.
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8.7.4

Applikationsspråkets egenskaper
Välj [Konfiguration] / [Flerspråksstöd] / [Konfiguration].

11995ASV

Högerklicka på [Användarspråk] och välj [Egenskaper] för att ändra registret för språkstyrning.
När du högerklickar på spåknamnet kan följande ställas in:
Parameter

Beskrivning

Nytt språk

Använd valt språk

Teckenuppsättning

Välj/ändra teckenuppsättning

Systemspråk

Välj/ändra systemspråk

Ta bort språk

Ta bort aktuellt språk

Döp om

Ändra det aktuella språkets namn

Egenskaper

Definiera dataregistret som bestämmer värdet för språkindikeringen

Högerklicka på [Teckenuppsättning] för att ändra språkets teckenuppsättning.
Högerklicka på [Systemspråk] för att ändra systemspråket.
8.7.5

Användaranpassat systemspråk
För att lägga till ett användaranpassat systemspråk: Markera [Användaranpassat], välj
källspråk och klicka på [Behåll]. Dialogrutan [Språköverföring] öppnas. Klicka på
[Ta emot] för att ta emot de integrerade systemspråken från terminalen. På så vis kan
systemtexterna redigeras med [Konfiguration] / [Flerspråksstöd] / [Redigera]. Texterna
kan även exporteras som en textfil och redigeras i ett annat program.
Alla systemtexter i terminalen (lösenord, tidkanaler etc.) stöder flerspråkiga applikationer. Antingen kan de fördefinierade systemspråken användas eller så kan man lägga
till egna (nya) språk. Alla tecken i den valda teckenuppsättningen kan användas i
applikationsspråket. En textteckensträng kan kopplas till flera objekt. Det maximala
antalet textteckensträngar för varje språk beror på det lediga projektminnet i terminalen.
Nedtill till vänster i dialogrutan för applikationsspråket finns information om storleken på
det valda språket (språkfil). Dessa uppgifter finns i formatet X/Y, X anger den upptagna
platsen och Y den lediga, t.ex. storlek 7/128.
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8.7.6

Exportera
Språk kan exporteras (t.ex. till Excel) för att översättas och sedan importeras de till
programmeringsprogrammet igen.
Välj [Konfiguration] / [Flerspråksstöd] / [Exportera]. Välj användartexter (eller systemtexter). Mata in namnet på exportfilen och välj formatet Unicode i dialogrutan.

8.7.7

Importera
Välj [Konfiguration] / [Flerspråksstöd] / [Importera] eller klicka på [Importera] på symbolraden.
Välj [Användartexter] (eller [Systemtexter]). Dialogrutan [Importera flerspråkstexter]
öppnas. Ange namnet på textfilen som ska importeras. Projektspråket har Unicodeformat.

8.7.8

Visa index
Varje objekt som visar text i en applikation med flerspråksstöd är kopplat till ett index.
Ett index kan vara kopplat till olika objekt som innehåller samma text. Välj funktionen
[Konfiguration] / [Flerspråksstöd] / [Visa index] för att se indexnumren för objekttexterna.

8.7.9

Korsreferens
Välj [Konfiguration] / [Flerspråksstöd] / [Korsreferens]. I korsreferenslistan kan objekt
redigeras när man högerklickar på dem. Korsreferenslistan kan användas för inkrementell sökning när indexnummer matas in.

8.7.10 Återanvänd index
Välj [Konfiguration] / [Flerspråksstöd] / [Återanvänd index]. När funktionen [Återanvänd
index] är aktiv när ett objekt kopieras får kopian samma index. På så vis måste objekt
med samma index bara översättas en gång. När en text ändras påverkar det alla texter
med samma indexnummer.

OBS
När ett objekt tas bort som har kopior med samma indexnummer tas bara det markerade objektet bort.
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8.7.11 Välj Unicode-teckensnitt
Välj ett Unicode-teckensnitt om en ytterligare teckenuppsättning behövs för applikationsspråket.
8.7.12 Applikationsspråk under drift
Applikationsspråket kan ändas under drift i terminalen. Ändra värdet (0-9) i språkkontrollregistret. Observera att terminalen uppdaterar hela blocket när ett nytt språk väljs
under drift (RUN). Om terminalen har en markör placeras den på det första manövrerbara objektet i det aktuella blocket efter ändringen.
8.7.13 Teckensnittsmallar
Med teckensnittsmallarna väljer man vilket teckensnitt som ska användas i textobjekten
och språken. Välj [Redigera] / [Teckensnittsmallar] för att öppna en lista med teckensnitten som används i projektet. När ett språk som innehåller tecken, som inte finns i
Windows True Type-teckensnitten som Arial eller Times New Roman, används måste
teckensnittet tilldelas språket. Ändringar i teckensnittsmallen påverkar alla textobjekt
som är kopplade till teckensnittet.

11996ASV

OBS
Teckensnittsfilernas storlek observeras när projektminnets lagringsplats fastställs.
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8.8

Lysdioder
Gäller operatörsterminaler med lysdioder.
Operatörsterminalen har integrerade lysdioder som är kopplade till ett register. Detta
definieras i [Funktioner] / [Lysdioder]. Registrets innehåll bestämmer färgen och en
eventuell blinkfunktion hos lysdioden enligt följande tabell.

8.9

Registervärde (hex)

Registervärde (dec)

Blinkfrekvens (Hz)

Färg

00

0

-

Ingen

01

1

-

Grön

02

2

-

Röd

11

17

5

Grön

12

18

5

Röd

21

33

2,5

Grön

22

34

2,5

Röd

31

49

1,2

Grön

32

50

1,2

Röd

41

65

0,6

Grön

42

66

0,6

Röd

Funktionstangenter
En funktionstangent kopplas till en signal genom att adressen till tangenten anges eller
en funktion i listan väljs. Signalen som är kopplad till en funktionstangent aktiveras enligt
funktionen som angivits när funktionstangenten definierades.

OBS
Endast två signaler som är kopplade till funktionstangenter kan lösas ut samtidigt. Om
fler än två funktionstangenter trycks ned samtidigt aktiveras de båda signalerna som
lösts ut först.
Beroende på modell har terminalen olika många funktionstangenter.
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8.9.1

Definiera funktionstangenter

11997ASV

Funktionstangenterna kan definieras på två olika sätt:
•

Globalt

•

Lokalt

Global definition
•

Globala funktionstangenter definieras för hela applikationen och används och gäller
för alla block.

•

En global definition kan alltid göras under drift om blocket som visas på bildskärmen
inte har några lokala definitioner för den aktuella funktionstangenten.

•

De definieras i [Funktioner] / [Funktionstangenter].

Lokal definition
•

Lokala funktionstangenter definieras och används för ett block.

•

Lokala definitioner har högre prioritet än globala definitioner.

•

Lokala funktionstangenter definieras i dialogrutan Egenskaper för det aktuella
blocket på registerkortet [Lokala funktionstangenter].
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240

Funktion

Beskrivning

IO

Signalen som aktiveras med funktionstangenten. (Rutan därefter används för
att ange eventuella indexregister och signalformat.)

Händelse

Med funktionen IO-händelse kan tangenteffekten bestämmas för signalen.
I Händelse finns följande alternativ:
Momentan

Signalen är aktiverad så länge tangenten trycks ned.

Växla

Signalen sätts eller återställs när tangenten trycks ned.

Ettställ

Signalen sätts när tangenten trycks ned och har kvar denna
status.

Nollställ

Signalen återställs när tangenten trycks ned och har kvar
denna status.

Grupperad

Alla signaler som hör till en funktionstangent med aktuellt
gruppnummer återställs. Gruppnumren anges i rutan [Grupp].
En grupp kan innehålla max. 8 funktionstangenter.

Ställ in
analog

Med [Ställ in analog] får den analoga signalen som hör till
funktionstangenten värdet som ställts in i [Värde].

Ökar analog

Den analoga signalen som hör till funktionstangenten ökar
med det värde som ställts in i [Värde].

Minskar
analog

Den analoga signalen som hör till funktionstangenten minskar
med det värde som ställts in i [Värde].

Ställ analogt objekt på

Ger det manövrerbara anloga objektet, som valts med markören, värdet.

Öka analogt objekt med
eller ställ in digitalt objekt

Här ökar värdet för det valda manövrerbara analoga objektet med det angivna
värdet eller ett valt manövrerbart digitalt objekt aktiveras.

Minska analogt objekt
med eller nollställ digitalt
objekt

Här minskar värdet för ett manövrerbart analogt objekt med det angivna
värdet eller ett valt manövrerbart digitalt objekt nollställs.

Ställ in digital objekt
temporärt

Aktiverar ett valt digitalt objekt, så länge tangenten trycks ned.

Hoppa till block

Hoppar till blocket med det angivna namnet eller numret.

Annan funktion

Funktionstangenter eller pektangenter är kopplade till funktioner i listan.
Se extratabellen "Andra funktioner för funktionstangenter och pektangenter"
på sidan 241.

Makro

Det valda makrot utförs. Med [Redigera makro] kan namnet på makrot ändras
eller makrohändelsen för den markerade händelsen kan ändras.

Säkerhetsnivå

Funktionstangenter kan förses med säkerhetsnivåer. För att kunna använda
funktionstangenten måste användaren logga in med ett lösenord som ger
behörighet för denna eller en högre säkerhetsnivå.
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Andra funktioner för funktionstangenter och pektangenter
Funktion

Beskrivning

Läs in recept

Hämtar receptet från minnet i operatörsterminalen.

Spara recept

Sparar receptet i minnet i operatörsterminalen.

Ta bort recept

Tar bort receptet från minnet i operatörsterminalen.

Lägg in i recept

Lägger in signaler och värden för det aktuella blocket i ett befintligt recept.
Se kapitlet "Recepthantering" på sidan 210.

Inloggning vid säkerhetsnivå

Inloggning. Se kapitlet "Lösenord" på sidan 222.

Utloggning

Utloggning.

Ändra lösenord för inloggning

Ändrar lösenordet.

Bläddra en sida uppåt

Bläddrar en sida uppåt i larmhanteringen.

Bläddra en sida nedåt

Bläddrar en sida nedåt i larmhanteringen.

Förstora text

Förstorar texten i larmhanteringen.

Förminska text

Förminskar texten i larmhanteringen.

Spara recept på minneskort

Sparar receptet på minneskortet som en säkerhetskopia.

Ladda recept från minneskort

Laddar receptet från minneskortet för säkerhetskopiering.

Ta bort recept på minneskort

Raderar receptet från minneskortet för säkerhetskopiering.

Ladda projekt från minneskort

Laddar projektet från minneskortet för säkerhetskopiering.

Kvittera larm

Kvitterar larm i larmlistan.

Visa larmlista

Visar larmhanteringen (block 990).

Hoppa till infoblocket som är kopplat till
larmet

Hoppar till infoblocket som är kopplat till larmet. Avser den aktuella larmraden eller
larmhanteringen.

Lista larmgrupper

Bestämmer från vilken larmgrupp larmet i larmhanteringen ska visas.

Gå tillbaka till föregående block

Visar föregående block. Man kan gå max. 9 steg bakåt. När block 0 visas kan man inte gå
till föregående block med denna funktion. Blockhopp kan inte utföras med denna funktion
om säkerhetsnivån är högre för dessa block än den aktuella.

Visa objektinfo

Visar de minsta och största värdena för de analoga objekten i textblocket under drift.

Inmatning

Motsvarar tryckning på tangenten Enter.

Visa diagnossida

Visar operatörsterminalens informationssida.

Anslut TCP/IP

Upprättar förbindelsen vid seriell TCP/IP-anslutning.

Skilj TCP/IP

Skiljer den seriella TCP/IP-anslutningen.

Ändra receptkatalog

Redigerar receptkatalogen i terminalen.

Skapa receptkatalog

Skapar en receptkatalog i terminalen.

Ta bort receptkatalog

Tar bort en receptkatalog i terminalen.
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8.9.2

Gå med funktionstangenter till ett annat block
Med den här funktionen kan man gå till block med hjälp av funktionstangenterna utan
att en indikeringssignal måste användas. Välj [Hoppa till block] i listan när tangenterna
(lokala eller globala) definieras.
Det går snabbast att gå till ett annat block med funktionstangenterna. Ingen signal
aktiveras då i styrsystemet.

8.10

Trender

8.10.1 Historiktrend
Med den här funktionen registreras de analoga värdena av styrsystemet och visas i ett
trendobjekt under drift. Detta indikeras i kurvor. De registrerade värdena lagras i terminalens projektminne.
Flera trendkurvor som är oberoende av varandra kan definieras i samma block eller i
olika block. Antalet begränsas av projektsminnets storlek och kapacitet.
I trendobjektet definieras bl.a. tidintervallet för registrering av data och antalet värden.
Beräkning av
trendstorleken

För att beräkna trendstorleken i projektminnet används följande formel.
S = TOG + AK (28 + (645 x ((AS / 100) + 1)))

TOG

Trendobjektets storlek
(Om alla parametrar för ett trendobjekt ändras uppgår värdet till TOG = 320 bytes.)

AK

Antal definierade kurvor i trendobjektet

AS

Antalet mönster som avrundas upp till nästa hundradel

S

Antal byte

OBS
Även RAM-minnet kan begränsa antalet trender i ett objekt. Denna begränsning beror
på andra objekt och funktioner som används i projektet.

Trendobjekt kan anges som 32 bitars värden, både signed (med prefix) och unsigned
(utan prefix). Trendkurvor i 32 bitars format tar mer plats än i 16 bitard format.
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Visning under
drift

Trendkurvorna kan visa förloppsdata under drift. Välj trendobjekt och tryck på Enter.
En dialogruta öppnas. Välj tidområde och datum för data som ska visas. Nedtill visas
"History". Tryck på Enter igen för att gå tillbaka till realtidsindikeringen. Trenddata
sparas i filer. Namnet anges när trendobjektet definieras.

8.10.2 Definiera trendobjekt
Trendobjekt kan precis som andra dynamiska objekt definieras i ett block. Objekt kan
kopplas till max. 6 analoga signaler.
Till skillnad från andra objekt måste trendobjektnamnet bestå av 1-8 tecken. Det första
tecknet måste vara en bokstav eller siffra. Trendnamnet får innehålla tecknen A - Z,
0 - 9 och _. Annars gäller reglerna för filnamn i MS-DOS.
Följande parametrar kan definieras för trendobjekt. I [Konfiguration] / [Terminalalternativ] kan du välja om bara trendändringen eller alla ska sparas.

11604AEN

OBS
Mer information om trendobjekt finns i kapitlet "Grafisk visning och styrning" (på
sidan 159).
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8.10.3 Överföring av trenddata
När programmet [DOP Tools] \ [DOP File Transfer] är installerat på datorn kan trenddata, recept och larmlistor för statistiska beräkningar, för indikering eller lagring överföras från och till datorn.
Man kan även överföra följande data mellan datorn och terminalen via FTP:
•

Trenddata

•

Recept

•

Larmlistor

•

HTML-filer

•

Bitmap-grafik

En FTP-klient måste vara installerad på datorn. Programgruppen DOP Tools innehåller
applikationen DOP FTP Client som fungerar som standard FTP-klient.
Trendfiler kan öppnas direkt, t.ex. i Excel, för statistiska beräkningar.
Trendfiler

Namnet på trendfilerna anges för varje trend när trendobjektet definieras. Filen får
tillägget SKV.
Radformatet för trendfilen är:
DDDD;TTTT;AAAA;BBBB;CCCC;DDDD;EEEE;FFFF:

Format

Beskrivning

DDDD

Datumformat som anges i Konfiguration

TTTT

Tidformat som anges i Konfiguration

AAAA

Trendkurva 1

BBBB

Trendkurva 2 (om definierad)

CCCC

Trendkurva 3 (om definierad)

DDDD

Trendkurva 4 (om definierad)

EEEE

Trendkurva 5 (om definierad)

FFFF

Trendkurva 6 (om definierad)

Det äldsta värdet står på den första raden och det yngsta värden på den sista. Formatet
SKV kan importeras direkt till Microsoft Excel. Diagramassistenten i Excel används för
att skapa statistiska diagram. Det går inte att ändra filerna och sedan överföra dem till
terminalen.
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8.10.4 Säkerhetskopiering av trenddata
Filer med trenddata kan kopieras från det normala projektminnet i operatörsterminalen
till ett externt minneskort som sätts in i operatörsterminalen. Minneskortet i operatörsterminalen måste vara formaterat som ett säkerhetskopieringskort. Det kan stickas in i
alla operatörsterminaler. Sedan kan data på kortet överföras till en dator via FTP och
bearbetas där. Trendfilerna som har säkerhetskopierats finns i operatörsterminalen i
(biblioteks-) katalogen "Säkerhetskopia". För att man ska kunna överföra trendfiler
mellan terminalen och datorn måste en FTP-klient vara installerad på datorn (DOP FTP
Client).
Säkerhetskopiering av trendfiler från projektminnet i operatörsterminalen till ett externt
minneskort i operatörsterminalen görs med hjälp av kommadot TBUP och en minnescell
som anges på kommandoraden i konfigurationsprogrammet. Dubbelklicka i projekthanteraren på [Systemsignaler] i katalogen [Konfiguration].

11582ASV

Parameter

Beskrivning

TBUP

Trend-Backup. Används för att lägga säkerhetskopior av trendfiler på ett externt
minneskort.

TESOSn

När signalen [Aktivera] aktiveras sparas bara en trendsampling. Vid n=* gäller
inställningen för alla trendobjekt. Vid n=T gäller inställningen bara för trendobjekt som börjar på T.

TMBx

Trend Multi Backup. Används tillsammans med systemkommandot TBUP för
att skapa flera bibliotek med säkerhetskopior på ett minneskort. (x är antalet bibliotek med säkerhetsfiler på kortet. När maxantalet överskrids skrivs det äldsta
biblioteket över automatiskt. Det förinställda värdet är 1.)
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Mata in kommandot TBUP följt av en digitalsignal (t.ex. M10). Digitalsignalen kan nu
kopplas till en funktionstangent eller en pektangent. När den digitala signalen aktiveras
med tangenten sparas alla trendfiler i projektminnet i operatörsterminalen på det
externa minneskortet. När lagringen är klar inaktiverar operatörsterminalen digitalsignalen som angetts på kommandoraden.

OBS
På ett externt minneskort kan endast en version av en trend sparas i varje bibliotek.
När en säkerhetskopia görs av en trend som redan har sparats skrivs den över. Flera
bibliotek skapas med kommandot TMBx.

8.11

Makron
Vid ett makro sammanfattas flera händelser i terminalen till ett enda kommando. Om
samma kommando eller samma inställningar görs ofta i termalen kan dessa moment
automatiseras med makron. Ett makro utlöses med lokala eller globala funktions- och
pektangenter. Funktionen öppnas i [Funktioner] / [Makron].

8.11.1 Lägg till makro
När du klickar på [Lägg till makro] visas följande dialog.

11998ASV

Ange ett namn på makrot. Namnet måste vara entydigt. När du klickar på [OK] visas
makrot med sitt namn i listan.
Antalet makron som kan definieras är obegränsat.
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8.11.2 Lägg till händelse/infoga händelse
När du klickar på [Lägg till händelse] eller [Infoga händelse] visas följande dialog.

11583ASV

Varje makro kan max. innehålla 8 olika händelser (rader).

Parameter

Beskrivning

I/O

Ange signalen som ska kommlas till en makrohändelse. I rutan [Händelse] väljer du
vilken händelse som ska kopplas till signalen i makrot.
Du kan välja mellan följande händelser:
Ettställ

Den digitala signalen återställs när makrotangenten trycks ned
och har kvar denna status.

Minskar analog.

Den analoga signalen minskas med det värde som ställts in i
[Värde] när makrot aktiveras med tangenten.

Nollställ

Den digitala signalen inaktiveras när makrotangenten trycks ned
och har kvar denna status.

Sätt analog

Den analoga signalen från det värde som ställts in i [Värde] när
makrot aktiveras med tangenten.

Växla

Den digitala signalen aktiveras och inaktiveras växelvis när
makrotangenten trycks ned.

Ökar analog.

Den analoga signalen ökar med det värde som ställts in i [Värde]
när makrot aktiveras med tangenten.

Hoppa till block

Mata in numret eller namnet på det block som du vill hoppa till när makrotangenten
trycks ned.
Ett blockhopp kan bara finnas som sista händelse i ett makro eftersom det avslutar
markrot.

Kommando

Kommandot som ska aktiveras. Följande kommandon kan väljas:
IPCONFIG

Hämtar terminalens aktuella IP-adress och visar den.

PING

Kontrollerar om en värd är tillgänglig.

ROUTE

Används för att visa, lägga till och ta bort filer.

Argument

Textruta med kommadoparametern, t.ex. 192.168.1.1 för kommandot PING.

Visa inmatningspanel

Ja/Nej (endast för pektangenter).
Anger om en inmatningsruta ska visas när programmet används.

Tillåt flera
instanser

Ja/Nej
Fastlägger om flera instanser i programmet får användas samtidigt.
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8.11.3 Redigera
Klicka på [Redigera] för att ändra namnet på makrot eller makrohändelsen för den aktuella händelsen. Du kan även dubbelklicka direkt på makrot eller makrohändelsen för att
redigera.
8.11.4 Aktivera makron
Ett makro aktiveras med funktions- och pektangenter. Varje tangent (global eller lokal)
kan kopplas till ett makro. Makrot för tangenten väljs i dialogrutorna för lokala och
globala funktionstangenter och pektangenter.

8.12

Systemövervakare
Systemövervakaren är ett block som kan användas för att visa och ändra styrsignalvärden när operatörsterminalen är på. Värdena visas som decimaler, hexadecimaler
och ASCII-värden. Systemövervakaren kan användas hela tiden på operatörsterminalen. För att man ska kunna använda systemövervakaren när operatörsterminalen är
på, måste man skapa ett blockhopp från ett block till systemövervakarblocket. För att
lägga till t.ex. styrsignaler måste bearbetningsrutan öppnas. Den öppnas när du trycker
på Enter eller klickar på [NEW] när systemövervakaren är aktiv.
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8.13

Data Logger
Data kan protokolleras och sparas i ett dokument precis som trenddata (utan att de visas
på terminalen). Data kan protokolleras med olika tidsintervall eller när värden ändras.
Varje dataloggning stöder 16 signaler och kan protokollera värden med 16 bitar, 32 bitar
och reella (flyttals-) värden. Protokolleringen kräver systemkapacitet och minnesplats.
Dubbelklicka i projekthanteraren på [Data Logger]. Högerklicka på [Data Logger] och
välj [Lägg till]. När du dubbelklickar på [Data Logger] öppnas följande dialogruta.

11999ASV

Parametrar

Beskrivning

Namn

Ange en beteckning (=filnamn) för dataloggningen. Beteckningen som måste
vara unikt för varje loggning, får max. vara 8 tecken långt. Tecknen A - Z, 0 - 9
och _ kan användas.

Samplingsintervall

Ange intervallet för dataprotokolleringen. Det minsta värdet är 1 s.

Samplingsräknare

Ange antalet värden som ska sparas. Maxvärdet är 65534. När detta nås skrivs
det äldsta värdet över med varje ny sampling.
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Nätverksfunktioner och kommunikation

9.1

Kommunikation

9.1.1

Kommunikation med två styrsystem (dubbla drivrutiner)
I terminalen kan två olika drivrutiner aktiveras. På så vis kan terminalen kommunicera
med två olika styrsystem samtidigt.
Styrsystemen kan anslutas med terminalens seriella gränssnitt eller via ETHERNETanslutningen.
Signaladresseringen i styrsystemet sker som vanligt (se drivrutinsdokumentationen).
•

Öppna menyposten [Projekt] / [Egenskaper] i HMI-Builder.

•

Välj styrsystem genom att klicka på [Ändra] vid styrsystem 1 eller styrsystem 2. Om
drivrutinen för styrsystem 1 inte stöder användning av dubbla drivrutiner kan ingen
drivrutin väljas för styrsystem 2.

•

Klicka på [OK].

•

Gå till [Konfiguration] / [Kringutrustning].

•

Dra [Styrsystem 1] och [Styrsystem 2] till anslutningsporten som styrsystemen är
anslutna till. Gränssnitten RS-232C, RS-422/RS-485 och ETHERNET kan väljas.

Mer information om anslutning av styrsystem och terminalen finns i drivrutinsdokumentationen.
Adressering

Signaladresseringen i styrsystemet sker som vanligt (se drivrutinsdokumentationen).
Med vilket styrsystem ett objekt som ska skapas kopplas till, fastläggs genom att man
klickar på önskat styrsystem ([1] eller [2]) på verktygsraden i HMI-Builder.
Styrsystem 1 är standard när ett projekt skapas och öppnas.
Klicka på [1] för att koppla signalen för det nya objektet till styrsystem 1. Klicka på [2] för
att koppla signalen för det nya objektet till styrsystem 2.
Du kan även klicka på [I/O] i det nya objektet och välja till vilket styrsystem objektet ska
kopplas med I/O-sökning.
För att adressera en signal i styrsystem 2 när styrsystem 1 är standard måste signalen
få tillägget "@2" (tillägget "@1" gäller för styrsystem 1 när styrsystem 2 är standard).
Exempel
Styrsystem 1 är inställt som standard. Register D0 i styrsystem 2 ska kopplas till en
potentiometer. Ange "D0@2" i dialogrutan för potentiometern i Analog signal.
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I/O-korsreferens

Funktionen [I/O-korsreferens] för en översiktlig I/O-indikering kan användas både för
styrsystem 1 och 2. Korsreferensen visas det förinställda styrsystemet.

Namnlista

Namnlistan med alla funktioner stöds för styrsystem 1 och styrsystem 2.

9

OBS
När kommunikationen med ett styrsystem avbryts fortsätter terminalen kommunikationen med det andra styrsystemet. Terminalen försöker att upprätta förbindelsen till
styrsystemet var 10:e sekund. Detta kan påverka kommunikationen med det anslutna
styrsystemet. Intervallet kan ändras i drivrutinens egenskaper i parametern Offlinestadier.
9.1.2

Datautbyte mellan styrsystem
Vid anslutning av två styrsystem till en terminal (dubbla drivrutiner i terminalen) kan
datautbyte (analoga och digitala signaler) ske mellan styrsystemen. Två styrsystem kan
anslutas via separata terminaler i ett BDTP-nätverk.
Signaltyperna för styrsystemen måste inte stämma överens. Datautbyten mellan styrsystem 1 och 2 sker via en virtuell datakanal. 8 olika datakanaler kan definieras. Datautbytet kan ske i tidsintervall eller händelsebaserat. Villkoren för datautbytet samt
signalintervall för varje datakanal fastläggs i [Funktioner] / [Datautbyte].

Parameter

Beskrivning

Område

Start-I/O 1

Startadress för datakanalen för styrsystem 1. (Rutan därefter
används för att ange eventuella indexregister och signalformat.)

Start-I/O 2

Startadress för datakanalen för styrsystem 2. (Rutan därefter
används för att ange eventuella indexregister och signalformat.)

Läge

Ange om signalerna för datakanalen är analoga eller digitala.

Storlek

Ange antalet signaler som ska överföras i datakanalen (startadress + följande).
Det maximala signalantalet för en datakanal är 255.

Flöde 1 Æ 2

Aktiveringssignal

Intervall
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Digital aktiveringssignal som styr datautbytet för datakanalen från
styrsystem 1 till styrsystem 2.
Signalstatusen har följande innebörd:
0

Inaktiv

1

Överförd
Terminalen inaktiverar signalen när överföringen är klar.

Anger tid i sekunder som går mellan cykliska överföringar i
datakanalen.
Om ingen cyklisk överföring ska ske ska intervallparametern
ställas in på noll.
Vid ett värde över noll (1) har parametern högre prioritet än aktiveringssignalen. En eventuell aktiveringssignal kan då inte aktivera
några överföringar.
Det maximala antalet sekunder är 65535.
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Parameter

Beskrivning

Flöde 2 Æ 1

Aktiveringssignal

Intervall

Digital aktiveringssignal som styr datautbytet för datakanalen från
styrsystem 2 till styrsystem 1.
Signalstatusen har följande innebörd:
0

Inaktiv

1

Överförd
Terminalen inaktiverar signalen när överföringen är klar.

Anger tid i sekunder som går mellan cykliska överföringar i
datakanalen.
Om ingen cyklisk överföring ska ske ska intervallparametern
ställas in på noll.
Vid ett värde över noll (1) har parametern högre prioritet än aktiveringssignalen. En eventuell aktiveringssignal kan då inte aktivera
några överföringar.
Det maximala antalet sekunder är 65535.

Klicka på [Lägg till] när inställningarna för en datakanal har gjorts.

OBS
Funktionen [Datautbyte] har samma prioritet som alla andra terminalfunktioner.
Exempel: Om terminalen redan används till max. (med andra funktioner) och ett datautbyte krävs tar överföringen för datautbytet mellan styrsystemen längre tid.

9.1.3

Transparent mode
I Transparent mode kan en kommunikationsport (programmerings-/skrivarport) på
terminalen, som inte är ansluten till styrsystemet, användas för att ansluta fler parallella
enheter till styrsystemet. Dessa enheter kan vara terminaler, en dator med programmeringsverktyg för styrsystemet eller ett överordnat operativsystem.
Information om Transparent mode fungerar tillsammans med det ansluta styrsystemet
finns i handboken till drivrutinen.

Anslutning
av datorer
eller andra
datorsystem

Datorer med ett programmeringsverktyg eller ett annat datorsystem ansluts direkt med
en kommunikationsport (i detta fall programmerings-/skrivarport) på terminalen.
MOVILINK®/SMLP-drivrutinen stöder ett särkskilt, unikt transparentläge för SEWdrivrutinen.
När drivrutinens konfigureras för seriell kommunikation och transparentlägesporten för
ETHERNET-porten med TCP och portnummer 300, aktiveras en särskild routingfunktion. Då kan MOVITOOLS® MotionStudio via en ETHERNET-avläsning inte bara registrera DOP11B utan även SEW-apparater som är anslutna via den seriella porten på
DOP11B.
Dessa apparater kan i MOVITOOLS® MotionStudio kontaktas via ETHERNET och
DOP11B som ETHERNET-gateway.
Transparentläget fungerar inte med någon annan konfiguration.
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För att Transparent mode ska kunna användas måste datorn och terminalen ställas in
enligt nedan.
I terminalprojektet i HMI-Builder görs kommunikationsinställningarna i [Konfiguration] /
[Kringutrustning].
•

Dra enheten [Transparent mode] till kommunikationsporten (alltså porten som datorn
ansluts till terminalen med).

•

Högerklicka på enheten för att konfigurera Transparent mode (när detta stöds av
drivrutinen, se drivrutinsdokumentationen).

Inställningarna för porten som datorn är ansluten till måste stämma överens med inställningarna i datorprogrammet (programmeringsprogrammet för styrsystemet).

Anslutning av
två terminaler
i Transparent
mode

Parameter

Beskrivning

IP-egenskaper

Används bara för kommunikationen i Transparent/Pass through mode via
ETHERNET. Transparent mode-enheten måste vara ansluten till en TCP/IPanslutning.
Portnumret 6004 måste normalt inte ändras. Här väljs protokollet. UDP eller TCP.

Styrsystem

Används bara för kommunikationen i Transparent/Pass through mode via
ETHERNET. Transparent mode-enheten måste vara ansluten till en TCP/IP-anslutning. Välj om Transparent/Pass through mode ska kopplas till styrsystem 1 eller 2.

Läge

Välj Transparent eller Pass through mode som kommunikationstyp. Timeout –
Ange en tid i sekunder som terminalen går tillbaka från Pass through mode till
driftläget efter när ingen Pass through-kommunikation sker.

Flera terminaler kan anslutas till samma styrsystem i Transparent mode. Nedan förklaras anslutningen av två terminaler. Flera terminaler kan anslutas till varandra på
samma sätt.

OBS
SEW-kommunikationsdrivrutiner stöder inte Transparent mode.

Kabelanslutningar

När två två terminaler ansluts till ett styrsystem ansluts den första terminalen enligt
beskrivningen i installationshandboken. Terminalerna ansluts till varandra med en
kabel. Kabeln måste ansluta de lediga portarna på den första terminalen till motsvarande port på den andra terminalen. Om avståndet överskrider 15 m vid kommunikation
via RS-232-port måste en signalförstärkare användas.

Konfigurering
av terminal 1

I HMI-Builder görs kommunikationsinställningarna i [Konfiguration] / [Kringutrustning].
Inställningarna för porten som är ansluten till styrsystemet görs som vanligt. Inställningarna för porten som är ansluten till terminal 2 är valfria.
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Konfigurering
av terminal 2

I HMI-Builder görs kommunikationsinställningarna i [Konfiguration] / [Kringutrustning].
Styrsystemet måste anslutas till den port som ska ansluta terminal 2 till terminal 1.
Inställningarna på denna port motsvarar dem på porten för terminal 1 som terminal 2 är
ansluten till.

Hastighet

Hastigheten ligger mellan 600 och 115200 baud. För att uppnå bästa möjliga prestanda
rekommenderar vi att den högsta möjliga hastigheten används mellan terminalerna. Ju
fler terminaler som är anslutna desto lägre kommunikationshastighet (se tabellen
nedan).
Kontakttid till styrsystemet

Anslutning av
3 terminaler i
Transparent
mode
9.1.4

Terminaler

Terminal 1

Terminal 2

Terminal 3

Terminal 4

1

100 %

–

–

–

2

50 %

50 %

–

–

3

50 %

25 %

25 %

–

4

50 %

25 %

12,5 %

12,5 %

Med en kabel kan en tredje terminal anslutas till terminal 2 i nätverket. Den måste
konfigureras som terminal 2.

Pass through mode
Funktionen [Pass through mode] används för att ställa in terminalen så att den kan kommunicera med datorns programmeringsprogram (här MOVITOOLS®) för det anslutna
styrsystemet och själva styrsystemet (MOVIDRIVE® eller MOVITRAC® 07) via operatörsterminalen.
Funktionen är analog med Transparent mode och kan bara användas med ett styrsystem. Transparent eller Pass through mode kan bara utföras på en kommunikationsport på terminalen.
Om Pass through mode har aktiverats och datorn kommunicerar med styrsystemet via
terminalen avbryts kommunikationen mellan terminalen och det anslutna styrsystemet.
Detta är skillnaden mellan Pass through och Transparent mode. En terminal som kommunicerar i Pass through mode spärras för användaren och har en tom bildskärm med
information om att Pass through mode är aktivt.
Pass through mode för ett av de anslutna styrsystemen kan aktiveras/inaktiveras med
programmet [DOP Tools] / [DOP Modem Connect]. Detta finns som symbol i programgruppen [DOP Tools].

OBS
Drivrutinen MOVILINK® för MOVIDRIVE®- och MOVITRAC® 07-apparater stöder
endast Pass through mode, inte Transparent mode.

254

Systemhandbok – Operatörsterminaler DOP11B

Nätverksfunktioner och kommunikation
Kommunikation

Operatörsterminalens
och datorns
egenskaper

9

För att Pass through mode ska kunna användas måste datorn och terminalen ställas in
enligt nedan.
I terminalprojektet i HMI-Builder görs kommunikationsinställningarna i [Konfiguration] /
[Kringutrustning]. Dra enheten [Transparent mode] till kommunikationsporten (alltså
porten som datorn ansluts till terminalen med).
Högerklicka på enheten för att konfigurera Pass through mode. Inställningarna för
porten som datorn är ansluten till måste stämma överens med inställningarna i datorprogrammet (programmeringsprogrammet för styrsystemet).
Parameter

Beskrivning

IP-egenskaper

Används bara för kommunikationen i Transparent/Pass through mode via
ETHERNET. Transparent mode-enheten måste vara ansluten till en TCP/IPanslutning.
Portnumret 6004 måste normalt inte ändras. Här väljs protokollet. UDP eller TCP.

Styrsystem

Används bara för kommunikationen i Transparent/Pass through mode via
ETHERNET. Transparent mode-enheten måste vara ansluten till en TCP/IPanslutning.
Välj om Transparent/Pass through mode ska kopplas till styrsystem 1 eller 2.

Läge

Välj Transparent eller Pass through mode som kommunikationstyp.
Timeout – Ange en tid i sekunder som terminalen går tillbaka från Pass through
mode till driftläget efter när ingen Pass through-kommunikation sker.

Pass through mode kan både användas vid seriell kommunikation och via ETHERNET.
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9.1.5

Användning av terminalen som kommunikationsgränssnitt (no protocol mode)
No Protocol Mode används för att förbinda olika styrsystem eller för att ansluta extern
utrustning (t.ex. streckkodsläsare eller våganordningar) till styrsystemet. Styrsystemet
övervakar dataöverföringen till kommunikationsporten. Data som anländer till kommunikationsporten lagras i register. Kommunikationen sker med överföring av dataregisterområdet som motsvarar följande kontrollblock.
Klicka i [Konfiguration] / [Kringutrustning] med höger musknapp på [No Protocol Mode]
och välj [Egenskaper].

256

Register

Beskrivning

Kontrollregister 0

Startregister för överföringsminnet
• Det första registret i minnesområdet har alla byte som ska överföras.
• I följande register finns överföringsdata.
• Den maximala minnesstorleken är 127 register = 254 byte.

Kontrollregister 1

Kommandoregister för överföringen
• Sätts på 1 av styrsystemet om överföring ska ske.
• Sätts på 0 av terminalen när överföringen är klar.

Kontrollregister 2

Startregister för mottagningsminnet
• Det första registret i minnesområdet innehåller alla mottagna byte.
• De följande registren innehåller mottagna data.
• Den maximala minnesstorleken är 127 register = 254 byte.

Kontrollregister 3

Kommandoregister för mottagningen
• Sätts på 0 av styrsystemet om mottagningsberedskap finns.
• Sätts på 1 av terminalen när meddelandet finns.
• Sätts på -1 (FFFF) vid felaktigt meddelande (t.ex. för kort).
• Sätts på 2 av styrsystemet när anslutningsminnet ska tömmas.
• Sätts på 3 av styrsystemet när anslutningsminnet har tömts.
Anslutningsminnet töms automatiskt vid start och övergång mellan Transparent
mode och No protocol mode. Registret innehåller värdet 3.

Kontrollregister 4

Slutkod (1 eller 2 byte) i det mottagna meddelandet.

Kontrollregister 5

Det mottagna meddelandets längd. Vid 0 används slutkoden.
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Digital signal för att växla mellan No protocol mode och Transparent mode, t.ex. för att
välja en dator och för att skicka ett meddelande.
Dra i [Konfiguration] / [Kringutrustning] enheten till kommunikationsanslutningen. Klicka
i [Konfiguration] / [Kringutrustning] med höger musknapp på [No Protocol Mode] och välj
[Egenskaper] för att välja vilket register som ska vara det första i överföringsområdet.
Detta och de 5 följande registren används som kontrollregister.
Omformaren/PLC kan i driftläget växla mellan No protocol mode och Transparent mode.
Ange i dialogrutan under parametern Inget protokoll-signal en digital signal för omkoppling.
Styrblock
Str. reg. 0

Register t0

Str. reg. 1
Str. reg. 2

Register r0

Str. reg. 3

Databuffert för överföring
Register t0
Register t1

Antal byte
Data

Register t2

Databuffert för mottagning
Register r0

Antal byte

Register r1

Data

Register r2
–
–
–

–
–
–

54250ASV
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Exempel på användning av No protocol mode
Följande exempel beskriver användningen av No protocol mode med ett läskommando
från MOVILINK®.
På DOP11B-30 ansluts till RS-232 och till RS-485 en MOVIDRIVE® vardera.
MOVIDRIVE® på RS-485-gränssnittet styrs som vanligt via MOVILINK®-drivrutinen.
MOVIDRIVE® på RS-232-gränssnittet ska t.ex. simulera en streckkodsläsare. Den har
RS-232-adressen 2. Terminalen fungerar här som master till MOVIDRIVE®.

DOP11B-30
MOVILINK® driver

No-protocol mode

RS-232

RS-485

MOVIDRIVE® 1

MOVIDRIVE® 2
60110AEN

Gör följande inställningar:
1. Dra i [Konfiguration] / [Kringutrustning] enheten [No Protocol Mode] till kommunikationsporten.
Exempel:

11584ASV
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2. Klicka i [Konfiguration] / [Kringutrustning] med höger musknapp på [No Protocol
Mode] för att definiera det första kontrollregistret.
Exempel
– Inget protokoll-kontrollreg. : H50(styrsystem 1)
– Inget protokoll vid signal : H56.0(styrsystem 1)
Nu ska index 8489 läsas från RS-485-adress 2. Telegrammet för detta ser hexadecimalt
ut så här:
02 02 86 31 00 21 29 00 00 00 00 BF
Kontrollblocket är definierat som H50 till H55 (se ovan).
Med bit H56.0 växlar man till No protocol mode (se ovan).
Överföringsminnet ska vara H60 till H66.
Mottagningsminnet ska vara H80 till H86.
Följande inställningar måste göras i HEX:
Kontrollblock
Variabel

Hex

H50:

00 3C;

H51:

00 00;

H52:

00 50;

H53:

00 00;

H54:

00 00;

H55:

00 0C

Dec

Beskrivning

60

Överföringsminne fr.o.m. H60

80

Mottagningsminne fr.o.m. H80

12

Telegramlängd 12 byte

Överföringsminne
Variabel

Hex

Dec

Beskrivning

H60:

00 0C;

12

Skicka 12 byte

H61:

02 02;

H62:

86 31;

H63:

00 21;

H64:

29 00;

H65:

00 00

H66:

00 BF

MOVILINK® Request:
02 02 86 31 00 21 29 00 00 00 00 BF
(Se handboken "MOVIDRIVE® Serial Communication")

Sätt nu H56.0 = 1 så att No protocol mode aktiveras.
Med H51 = 00 01 skickas nu telegrammet som definierats från och med H60.
H53 sätt på 3 av terminalen. Med återställning till 0 skrivs det skickade telegrammet för
möjlig paritetskontroll först från och med H80. H53 sätt automatiskt på 1 av terminalen.
När H53 = 00 00 sätts igen sparas det mottagna svaret från och med H80. H53 sätts på
1 för att bekräfta.
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Svaret bör se ut enligt följande (eller något liknande):
Variabel

Hex

Dec

Beskrivning

H80:

00 0C;

12

Ta emot 12 byte

H81:

1D 02;

H82:

86 31;

H83:

00 21;

H84:

29 00;

H85:

02 49

H86:

F0 1B

MOVILINK® Response:
1D 02 86 31 00 21 29 00 02 49 F0 1B
(Se handboken "MOVIDRIVE® Serial Communication")

Hela momentet var läsning en gång av index 8489. Det kan startas igen genom att sätta
H51 = 00 01.
Anslutning av
modem

Ett modem används för anslutning till en dator. Anslutningsinställningarna görs i [Konfiguration] / [Kringutrustning]. Öppna dialogrutan genom att markera [Modem], klicka med
höger musknapp och välj [Egenskaper].

12000ASV
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Kontrollblocksregister
Kommunikationen upprättas med 3 kontrollregister i kontrollblocket. Det första registret
i kontrollblocket definieras i rutan [Kontrollblocksregister]. Styrregistrets funktion förklaras i tabellen nedan.
Register

Beskrivning

Kontrollregister 0

Innehåller kommandot som beskriver hur styrsystemet upprättar förbindelse och
kommunikation.

Kontrollregister 1

0

Vänta på kommado

1 ... 10

Upprätta en förbindelse med hjälp av telefonnumren som står i
rutan [Telefonnummer 1 - 10]. Max. 40 tecken kan användas.

11

Upprätta en förbindelse med ett telefonnummer som är sparat i
styrsystemet.
Detta telefonnummer sparas som ASCII-teckensträng som börjar i
det andra styrregistret och de följande registren.
Teckensträngen får max. omfatta 40 tecken, dvs. 20 register. Inte
alla register måste användas.
Det sista registret som ska läsas måste innehålla ASCII-koden 0.

101 ... 110

En initieringsteckensträng överförs till modemet.
Ange Hayes-modemkommandot i rutan [Telefonnummer 1 - 10].
Kommandot 101 skickar teckensträngen i rutan [Telefonnummer 1].

111

En initieringssträn som finns i styrsystemet skickas till modemet.
Ange Hayes-modemkommandot som börjar i det tredje styrregistret.
Se kommando 11 för mer information.

255

Bryt förbindelsen

Det andra styrregistret används som statusregister. Det innehåller resultaten av
modemkommandona.
Statusregistret kan innehålla följande:
Statuskoder
0

Kommandot har utförts korrekt

1

Förbindelseetablering

2

Modemet har upprättat förbindelsen

3

Modemet har tagit emot en telefonsignal

Felkoder

Kontrollregister 2

101

Ingen anslutning

102

Modemets bärvågssignal har försvunnit

103

Okänt modemfel

104

Modemet innehåller ingen ledig linjesignal

105

Upptaget när förbindelsen skulle upprättas

106

Inget svar när förbindelsen skulle upprättas

107

Inget svar från modemet

255

Okänt fel/okänd status

Operatörsterminalen kan upprätta en förbindelse med ett telefonnummer som är
sparat i styrsystemet. Detta telefonnummer sparas som ASCII-teckensträng som
börjar i det andra styrregistret och de följande registren.
Teckensträngen får max. omfatta 40 tecken, dvs. 20 register.
Inte alla register måste användas. Det sista registret som ska läsas måste innehålla ASCII-koden 0.
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Init
Modemets initieringssträng.
Timeout (ms)
Antal sekunder innan ledningen bryts p.g.a. inaktivitet. Det förinställda värdet är 30 s.
Mata in en tid mellan 5 och 600 s.
Uppringningsmetod
Puls- eller signalton.
Telefonnummer 1-10
Komplett telefonnummer för anslutningen.

9.2

Nätverkskommunikation
Nätverkskommunikationen sker via TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet
Protocol). TCP/IP anger en grupp med standardprotokoll för datautbyte mellan system
och apparater. Operatörsterminalerna kan anslutas via ETHERNET eller seriellt till nätverket.
ETHERNET-anslutning av operatörsterminalen stöder TCP/IP-anslutningar. Anslutningen sker enligt ETHERNET-standard.
Terminalnätverket är ett klientservernätverk. Endast klienter kan komma åt data i nätverket. Data sänds av servrar. En operatörsterminal kan både vara en klient och en
server, dvs. den kan samtidigt ställa data till förfogande och ta emot data från andra terminaler. Upp till 20 klienter kan hämta data från samma server. En klient kan hämta data
från max. 16 olika servrar.
Alla operatörsterminaler måste ha en IP-adress. För lokala nätverk rekommenderas
IP-adresser i området 192.168.0.0 till 192.168.254.254.
För arbetet vid operatörsterminalen kan vanliga internetverktyg användas, t.ex. webbläsare, e-postservrar, FTP-klient och VNC-klient. Datorn kan användas för att konstruera
webbplatser och dessa kan sedan överföras till operatörsterminalen. Webbplatserna
kan innehålla realtidsdata från styrsystemet eller terminalen. Med en läsare och skript
ändras värden, genereras signaler och kvitteras larm. Med VNC-klienten kan operatörsterminalen kommas åt från en extern enhet och styras externt.
Operatörsterminalen kan även skicka e-post vid vissa händelser (t.ex. larm och statusrapporter).

262

Systemhandbok – Operatörsterminaler DOP11B

Nätverksfunktioner och kommunikation
Nätverkskommunikation

9.2.1

9

Nätverkskommunikation via ETHERNET
Dubbelklicka i projekthanteraren på [Kringutrustning] för att öppna dialogrutan [Konfiguration av kringutrustning].

11491ASV
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Egenskaper

Högerklicka på [TCP/IP-anslutning 1] och välj [Egenskaper] för att ställa in TCP/IPnätverket.

11585ASV
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Parameter

Beskrivning

Anslutningsnamn

Ange ett namn på anslutningen. Parametrar måste inte anges.

Värdkonfiguration

När [Manuell] väljs används inställningarna i dialogrutan [TCP/IP-egenskaper].
Välj en annan inställning om operatörsterminalen tar emot en eller flera TCP/IPparametrar från servern.

IP-adress och
Nätmask

Ange nätverksidentifikationen för noden (terminalen). Nätverksanslutningen
sker enligt ETHERNET-standard. För ett lokalt terminalnätverk rekommenderas
IP-adresser i området mellan 192.168.0.0 och 192.168.254.254.

Gateway

Välj vilken nätverksenhet i det lokala nätverket som kan identifiera andra nätverk.

Primär DNS och
Sekundär DNS

Ange DNS-servern/-servrarna
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9

I detta avsnitt ges 2 exempel på ETHERNET-anslutningar.
[2]

[1]

1

3

2

6

3

1

6

2
60456AXX

[1]

Nod 1

[2]

Nod 2

Anslutning mellan två operatörsterminaler med parvis tvinnad kabel (TP)
Kablarna har RJ45-anslutningar. Kabeln är en CAT5 (korsad) parvis tvinnad kabel,
skärmad eller oskärmad. Avståndet mellan operatörsterminalerna får max. vara 100 m.

OBS
Om datautbytet inte sker korrekt och den gröna lysdioden med betydelsen Link inte
lyser, har förmodligen anslutningarna 3 och 6 kastats om.
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TCP/IP-inställningar i noden

Nod 1

Nod 2

TCP/IP-nätverksanslutning

TCP/IP-nätverksanslutning

x

Anslutningsnamn

Nod 1

Anslutningsnamn

Nod 2

Värdkonfiguration

Manuell

Värdkonfiguration

Manuell

TCP / IP-egenskaper

TCP / IP-egenskaper

IP-adress

192.168.1.1

IP-adress

192.168.1.2

Nätmask

255.255.255.0

Nätmask

255.255.255.0

Gateway

0.0.0.0

Gateway

0.0.0.0

Primär-DNS

0.0.0.0

Primär-DNS

0.0.0.0

Sekundär-DNS

0.0.0.0

Sekundär-DNS

0.0.0.0

OK

x

Avbryt

OK

[Konfiguration] / [Nätverk] / [TCP] / [IP-anslutningar]

Avbryt

[Konfiguration] / [Nätverk] / [TCP] / [IP-anslutningar]

54327ASV

Anslutning mellan fler än två operatörsterminalen med parvis tvinnad kabel (TP)

HUB

1

3

2

6

3

1

6

2
60457AEN

Avståndet mellan operatörsterminalen och hubben får max. vara 100 m. Det maximala
antalet deltagare per hubb beror på antalet anslutningar i hubben. Kablarna har RJ45anslutningar. Kabeln är en CAT5 parvis tvinnad kabel, skärmad eller oskärmad.
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Seriell nätverkskommunikation/PPP

Anslutning

Gå till [Konfiguration] / [Kringutrustning]. Markera i dialogrutan [Konfiguration av kringutrustning] en TCP/IP-anslutning och håll vänster musknapp nedtryckt. Dra musen till
[COM1] eller [COM2] och släpp musknappen. TCP/IP-anslutning 1 måste användas
innan TCP/IP-anslutning 2 kan användas.

OBS
Paritetsinställningen på porten för TCP/IP-anslutningen måste stå på "Inga".

Konfiguration

Högerklicka på [TCP/IP-anslutning 2] och välj [Egenskaper] för att ställa in TCP/IPnätverket.

12001ASV

Parameter

Beskrivning

Anslutningsnamn

Ange ett namn på anslutningen. Parametrar måste inte anges.

Seriellt protokoll

Vid seriell kommunikation används protokollet PPP.

Användarnamn

Användarnamnet för inloggningen till det externa nätverket.

Lösenord

Lösenordet för inloggningen till det externa nätverket.

Anslutningssignal

Digital signal som aktiverar (1) eller inaktiverar (0) anslutningen.

Ansluten reg.

Analogt register som kan ha följande status:
Register

Beskrivning

0

Bruten (PPP-klient)

1

Vänta på anslutning (PPP-server)

2

Ansluten som PPP-klient

3

Ansluten som PPP-server

7

Anslutningsfel
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Parameter

Beskrivning

Anslutning vid start

Vid en PPP-anslutning kan terminalen vid starten automatiskt anslutas till en
annan terminal eller dator.

PPP - Verifikationsmetod för inloggning

Välj en metod för att kontrollera användaridentiteten. Detta måste normalt inte
ändras.

Konton

Bestäm vem som kan komma åt tjänsterna.

Beteende

Bestäm om operatörsterminalen ska fungera som en PPP-klient och/eller en
PPP-server, dvs. om operatörsterminalen ska upprätta en telefonförbindelse eller
om en annan värd ska logga in i operatörsterminalen.

Modem

Parametrarna i [Modem] är bara relevanta för modemanslutningar. Modemet
ansluts med en vanlig modemkabel.

TCP/IP
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Parameter

Beskrivning

Aktivera
modem

Enheten kontrollerar om ett modem är anslutet.

Bryt vid paus
(min)

Bryter anslutningen när den varit inaktiv de angivna antalet
minuter. När 0 anges bryts inte anslutningen.

Telefonnummer

Ange numret som ska ringas upp.

Styrkod för
modem

Teckensträng för modeminiteringen. Mer information finns i
modemhandboken.

Parameter för TCP/IP-anslutning. Om operatörsterminalen ansluts till en extern
värd skrivs parametrarna IP-adress, Nätmask och Gateway över med inställningarna i [Avancerat].
Parameter

Beskrivning

Värdkonfiguration

När [Manuell] väljs används inställningarna i dialogrutan [TCP/IPegenskaper]. Välj en annan inställning om operatörsterminalen
tar emot en eller flera TCP/IP-parametrar från servern.

IP-adress
och Nätmask

Ange nätverksidentifikationen för noden (terminalen).
Nätverksanslutningen sker enligt ETHERNET-standard. För ett
lokalt nätverk, som bara består av terminaler, rekommenderas
IP-adresser i området mellan 192.168.0.0 och 192.168.254.254.

Gateway

Välj vilken nätverksenhet i det lokala nätverket som kan identifiera
andra nätverk på internet.

Primär-DNS
och
SekundärDNS

Ange DNS-servrarna.
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Parameter

Beskrivning

Avancerat

Med [Avancerat] kan fler parametrar definieras.

9

Parameter

Beskrivning

Använd VJkomprimering för IPheader

Komprimering av IP-header. Detta måste normalt inte ändras.

Begär/skicka
extern adress

Krav resp. tilldelning av den lokala IP-adressen. Bör stå på
0.0.0.0 om IP-adressen ska fås av den externa noden.

Använd
extern adress
som gateway

Aktivera det här alternativet när IP-adressen från den externa
noden ska användas som gateway (anslutningsport till ett annat
nätverk). Alternativet är som standard inte aktiverat.
Observera: När rutan vid [Använd extern adress som gateway]
inte är iklickad och ett sub-nätverk används sker ingen dataöverföring. I detta fall går det inte att skicka e-post från operatörsterminalen, men andra enheter kan logga in med en FTP-klient eller
webbläsare i operatörsterminalen.

Begär/skicka
lokal adress

Krav resp. tilldelning av IP-adressen för den externa noden.
Bör stå på 0.0.0.0 om IP-adressen ska fås av den externa noden.

Nod 1
Extern
192.168.1.2
Lokal
192.168.1.1
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Seriell anslutning

PPP-förbindelse mellan operatörsterminal och dator

DOP11B
PCS11B
RS-232

RS-232

60060AXX

Egenskaper i operatörsterminalen

12001ASV

Välj vilken TCP/IP-förbindelse som ska användas för den seriella anslutningen.
Egenskaperna i TCP/IP (IP-adress, subnätmask och gateway) är inte relevanta här.
PPP övertar parameterändringen.

OBS
Ytterligare information finns i handboken till datorns operativsystem.
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Nätverkstjänster
Dubbelklicka på [Nätverkstjänster] i katalogen [Nätverksanslutningar] i projekthanteraren och välj de tjänster som operatörsterminalen ska erbjuda i nätverket. När en tjänst
väljs blir den aktiv. Klicka på [Redigera] för att redigera tjänstens egenskaper.

11586ASV

9.3.1

Projektöverföringsserver
Projekt överförs med TCP/IP. Välj [Projektöverföringsserver] i listan och klicka på
[Redigera] för att mata in portens nummer som överföringen ska ske via. Detta måste
normalt inte ändras.
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9.3.2

BDTP
BDTP är ett protokoll som klient-/serverkommunikationen använder. En klient hämtar
information från servern. BDTP-servern kan tillmötesgå I/O-förfrågningar från BDTP-klienter. Operatörsterminalen kan fungera som server, klient eller både och. En klient kan
hämta data från max. 16 servrar. Serverns IP-adresser anges i BDTP-klienten. Varje
server kan förse 20 klienter med information. Nätverkskommunikationen via BDTP
används för att ansluta två eller fler operatörsterminaler till ett eller två styrsystem, eller
flera operatörsterminaler till två eller fler styrsystem med samma kapacitet. Ett exempel
på detta är produktionslinjer med en operatörsterminal vid varje arbetsstation. Om
BDTP-servern inte fungerar fortsätter klienten att använda systemanslutningen.
Klienten gör ingen omstart när en serveranslutning ska upprättas. När servern är aktiv
sker BDTP-kommunikationen som förut.

192.168.1x
BDTP
Server

x = 1-254

1>X0

192.168.1x

192.168.1x

BDTP
Client
1>X0

BDTP
Client

192.168.1x
BDTP
Client/
Server

X0

1
2
3
4
5
-

192.168.1.x
-

BDTP
Client

63689AXX
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BDTP-klient
För nätverkstjänsten BDTP-klient definieras IP-adresser för BDTP-servrarna i nätverket
som klienten ska hämta information från. Välj [BDTP-klient] i listan och klicka på
[Redigera] för att ställa in egenskaperna.

11587ASV

BDTP-serverport

Ange den kommunikationsport som BDTP-servern eller nätverket är ansluten till. Detta
måste normalt inte ändras.

Förvald BDTPserver

Här kan den förvalda servern anges som används som grundinställning. Om inget annat
anges för I/O hämtas signalerna från denna server.
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Dataregister

Värdena i dataregistret kan överföras mellan en klient och olika servrar i ett nätverk.
I Dataregister fastläggs det första registret i klientens registerblock som ska överföras
till eller från den angivna servern. Registertypen måste stämma överens för klient och
server.

Dataregister

Dataregister

Klient
Register

Server
Värde

Register

0

0

1

1

-

-

n

123

n+1

53447

n+2
n+m

Värde

n

123

n+1

53447

0

n+2

0

265346

n+m

265346

Register för
överföringen

-

-

Styrreg. 1
Styrreg. 2
Styrreg. 5
-

54652ASV

Kontrollblock

I Kontrollblock fastläggs det första registret i klientens kontrollblock som upptar totalt
5 register.
Register

Innehåll

Beskrivning

Kontrollregister 1

Kommando

Kommandoregister som fastläggs i klienten.

Kontrollregister 2
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Tillgängliga kommandon:

Resultatkod

0

Inget kommando

1

Överför värdena i registret från klienten till servern som är angiven i
kontrollregister 3.

2

Överför värdena i registret från servern, som är angiven i kontrollregister 3, till klienten.

Resultatkodsregister som fastläggs av klienten.
Tillgängliga kommandon:
0

Redo för nytt kommando

1

OK

2

Överföringsfel

Kontrollregister 3

Serverindex

Nummer på servern i nätverket som datautbyte sker med.

Kontrollregister 4

Indexregister

Värdet i indexregistret adderas till adressen för registret som angetts i
Dataregister.
Om noll anges startar registerblocket för adressen som är angiven i
Dataregister.

Kontrollregister 5

Antal register

Antalet register vars värden ska överföras från eller till den angivna servern.
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Överföringen måste ske enligt följande:
1. Händelsekodregistret måste vara 0. Om inte, ska kommandoregistret ställas in på 0.
2. Ange kommandot i kommandoregistret.
3. Vänta in redosignalen eller felkoden i händelsekodregistret.
4. Ställ in kommandoregistret på 0. Händelsekodregistret ställs då in på 0 av operatörsterminalen.

Ställ klockan
efter servern

Välj om klockan i klienten ska synkronieras efter en server (terminal). Ange numret på
servern i rutan. Vid en lokal ändring av klockan i klienten överförs också nya data till
servern.

BDTPserveradress

Ange IP-adressen för servern som klienten ska hämta information från. Adresserna
indexeras i den ordning de matas in.
Vid objektprogrammeringen i projektet måste man ange från vilken server adressen ska
hämtas från. Mata in texten "Serverindex>Enhet" i adressrutan i objektdialogrutorna.
Om t.ex. "2>D15" anges i adressrutan hämtas värdet för objektet från register D15 på
servern med index 2.
Serverindexet kan ändras i ett klientprojekt med funktionen [Ändra BDTP-station].

OBS
Om inget styrsystem är anslutet till BDTP-klienten (operatörsterminal) måste enheterna omformare/PLC 1 och omformare/PLC 2 flyttas från gränssnitten RS-232C/
RS-422/RS-485 till "Oanvända funktioner" i dialogrutan [Konfiguration av kringutrustning]. Denna dialogruta öppnas med [Konfiguration] / [Kringutrustning].
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9.3.4

BDTP-server
Hanterar frågor från klienter och förser klienter (terminaler) med information efter en
klientfråga (terminal). Välj [BDTP-server] i listan och klicka på [Redigera] för att ställa in
egenskaperna.

9.3.5

Parameter

Beskrivning

Serverport

Kommunikationsport för BDTP-servern. Detta måste normalt inte ändras.

Max. klienter

Maximalt antal BDTP-klienter (terminaler) i nätverket.

Dataregister

Värdena i dataregistret kan överföras mellan en server och olika klienter i ett nätverk.
I [Dataregister] fastläggs det första registret i serverns registerblock som ska överföras
till eller från den angivna klienten. Registertypen måste stämma överens för klient och
server.
Dataöverföringen kan bara styras från klienterna.
Mer information om dataöverföring finns i kapitlet "BDTP-klient" på sidan 273.

Klockserver

Välj om den aktuella serverklockan ska styra alla andra klienter i nätverket.
Se även kapitlet "BDTP-klient" på sidan 273.

FTP-server
FTP (File Transport Protocol), ett standardinternetprotokoll, är den enklaste vägen att
överföra filer mellan datorer på internet. FTP är ett applikationsprotokoll som använder
sig av internetprotokollet TCP/IP. FTP används för det mesta för att överföra webbplatser från den datorn de skapats på till en server som är ansluten till internet. FTP kan
även användas för att ladda ner program och annat från en annan server (terminal) till
den egna datorn. Om terminalen fungerar som en FTP-server kan filer överföras från
och till terminalen. För detta måste en FTP-klient vara installerad på datorn, t.ex. DOP
Tools, Internet Explorer, Windows Commander eller ett annat FTP-standardprogram.
I vissa bibliotek visas filer med längden 0. Orsaken till detta är att dessa filer innehåller
dynamiska data och deras storlek varierar därför. En fil med längden 0 är alltså inte nödvändigtvis tom. Terminalen arbetar inte med fildatumet. Därför är inte datumen som
visas relevanta. Terminalen kan spara innehållet i alla filer, som kan nås via FTP, med
olika skiljetecken (separatorer). Följande tecken kan användas som separatorer för filinnehållet: Tabb (Æ), semikolon (;) eller kolon (:).
Inställningar för FTP-skiljetecknen görs i [Konfiguration] / [Terminalalternativ] i
HMI-Builder. Filnamnet får inte innehålla några nationella specialtecken som t.ex. Å,
Ä och Ö. Terminalens FTP-server kan serva upp till 3 anslutna klienter samtidigt.
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OBS
Filerna i biblioteken belastar projektminnet. Information om ledigt projektminne finns i
filen info.txt i huvudkatalogen [Root].

Med denna funktion kan data överföras till och från terminalen från en dator. FTP-servern i terminalen stöder dataöverföring i passivt läge (PASV). Det passiva läget används
när terminalen inte är ansluten via PPP. Detta är nödvändigt eftersom man inte i förväg
kan avgöra vilka komponenter som kopplas via klienten och servern, t.ex. routerbaserade brandväggar eller gateway.
När det passiva läget används förhindras flera fel. Webbläsare använder detta läge som
standard. Det passiva läget kan även användas vid PPP-anslutningar. Nationella
specialtecken kan inte användas i filnamnen. Terminalerna analyserar inte datumen i
filerna.
Välj i [Konfiguration] / [Nätverk] / [Tjänster] posten [FTP-server] och klicka på [Redigera]
för att ställa in funktionen.

12002ASV

Parameter

Beskrivning

Konrollportnummer

Standardvärdet är 21 och bör inte ändras.

Dataportnummer

Standardvärdet är 20 och bör inte ändras.

Begär inloggning

Bestäm här om användaren måste logga in för att komma åt FTP-servern
(terminalen). Ställ in detta i [Konfiguration] / [Nätverk] / [Tjänster] / [Konton].
Se kapitlet "Nätverkskonton" på sidan 302.
Om detta inte aktiveras kan alla användare obegränsat komma åt FTP-servern.

Text före inloggning

Text som visas innan inloggningsrutan öppnas: t.ex. "Terminalen kräver
inloggning. Mata in inloggningsuppgifter."

Text efter inloggning

Text som visas innan inloggningsrutan öppnas: t.ex. "Du är nu inloggad."

Anslutningstimeout
(min)

Tillåten inaktivitetstid för FTP-anslutningen innan FTP-server (terminal) bryter
anslutningen. Standardvärdet är 10 minuter.
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Huvudkatalog

11593AXX

Huvudkatalogen (aktuellt terminalnamn) omfattar följande kataloger:
•

ALARMS

•

HTML

•

RECIPE

•

TRENDS

•

IMAGES

Endast kataloger som användaren (per konto) har behörighet för visas. Här finns även
filen info.txt som innehåller information om terminalen.
Filen info.txt

Filen info.txt innehåller information om terminalen enligt exemplet nedan:
DOP11B-40
Firmware version (Firmware-version): V1.20
Build number (Build-nummer): 89
Driver1 (drivrutin1): SEW_MDR 4.01.00
Driver2 (drivrutin2): MODBUS Master 4.00.06
Dynamic memory (dynamiskt minne): 20328448 byte free (lediga byte)
Project memory (projektminne): 1077586 byte used (upptagna byte)
IP address (IP-adress): 10.3.71.2
Även vid åtkomst kan inte något raderas i huvudkatalogen. När katalogerna [HTML],
[RECIPE] eller [IMAGES] raderas, raderas innehållet i katalogen. Själva katalogen finns
kvar.
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9

Katalogen visas bara när larm är definierade i terminalen och terminalen befinner sig i
driftläget. Här visas larmgrupper som SKV-filer med längden 0. Detta betyder inte att det
inte finns några larm. Dessa filer kan bara läsas.
Varje larm sparas på en rad som slutar med en radbrytning och en ny rad: (carriage
return, line feed).
Filformat
Som skiljetecken används semikolon (;).
Status;aktiveringsdatum;aktiveringstid;inaktiveringsdatum;inaktiveringstid;kvitteringsdatum;kvitteringstid;larmtext
Alla rutor finns alltid. När larmen inte är kvitterade är rutorna för datum och tid tomma.
Filerna avslutas med: "END" (carriage return, line feed).

Katalogen
[HTML]

Här finns filer som hanteras av webbservern. Här kan man skapa underbibliotek. Startfilen (HTML-sidan som visas som startsida i webbläsaren) måste heta index.html .
Filformatet riktar sig efter filtypen. Här används standardfilformat som HTML osv.

Katalogen
[RECIPE]

Recepten i receptkatalogerna visas som SKV-filer med längden 0. Detta betyder inte att
receptet är tomt. Filerna i detta bibliotek kan skrivas och läsas.
Varje receptvärde sparas på en rad som slutar med en radbrytning och en ny rad:
(carriage return, line feed).
Filformat
Som skiljetecken används semikolon (;).
t.ex. signal;värde;datatyp;längd
Filerna avslutas med:
"END" (carriage return, line feed).
För filtypen "Array" (AR) finns det ett värde på varje rad. Den första raden ser ut som
ovan. Alla andra rader får bara:
;värde
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Datatyper för
analoga signaler

Trendbiblioteket
[TRENDS]

Typ

Beskrivning

Ledigt

16 bitars-tecken

+

Inget 16 bitars-tecken

L

32 bitars-tecken

L+

Inget 32 bitars-tecken

RB

BCD-format, flyttal

RF

Flyttal med exponent

SB

16 bitars BCD-format

LB

32 bitars BCD-format

SH

16 bitars-hexadecimal

LH

32 bitars-hexadecimal

RD

Flyttal

AR

16 bitars matris (signed)

ST

Teckensträng

BI

Bit 0 eler 1

Katalogen visas bara när trender är definierade i terminalen och terminalen befinner sig
i driftläget. Här visas olika terndobjekt som SKV-filer med längden 0. Filerna kan bara
läsas. För att en trend ska vara giltig måste kurva 1 användas.
Varje mätvärde sparas på en rad som slutar med en radbrytning och en ny rad: (carriage
return, line feed).
Filformat
Som skiljetecken används semikolon (;).
t.ex. datum;tid;värde1;värde2;värde3;värde4;värde5;värde6;OFF
Filerna avslutas med:
"END" (carriage return, line feed).
Endast antalet kurvor (inga tomma rutor) som finns i trenden överförs.
"OFF" finns i mätvärdena nedan och anger ett avbrott vid registreringen.
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•

När terminalen växlar till driftläget. En kopia av det senaste mönstret sparas. Kopian
märks med "OFF". När det giltiga värdet har nått terminalen sparas nya värden utan
"OFF".

•

När signalen för trendaktivering sänds. Ett mönster märks med "OFF". När signalen
sänds sparas ett nytt värde utan "OFF".

•

När de sparade värdena överförs med FTP eller HMI-verktyg sparas ett mönster med
"OFF". När överföringen avslutas sparas ett nytt värde utan "OFF".
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9

I katalogen kan grafik sparas i BMP-format. Bitmap-grafik kan visas i statiska symbolobjekt om terminalen är i drift.
Filerna i den här katalogen kan skrivas, ersättas och tas bort. Det går inte att lägga till
underbibliotek. När rutan [Använd dynamiska bitmaps] aktiveras för ett statiskt symbolobjekt hämtar terminalen den angivna bitmap-filen (namn.bmp) från katalogen
[IMAGES] i terminalens filsystem. Bitmap-grafiken visas på terminalbildskärmen i driftläget.
Grafiken som ska visas måste överföras via FTP till katalogen. Det är möjligt att lägga
till, byta ut eller ta bort dynamisk bitmap-grafik via FTP. Detta gör man genom att ersätta,
spara eller radera BMP-filer i katalogen [IMAGES]. Bilden för ett dynamiskt bitmapgrafikobjekt visas bara på terminalen i driftsläget.
Bitmap-grafiken i katalogen visas inte i HMI-Builder och finns inte heller där.

OBS
Använd samma X- och Y-storlek för BMP-grafik i biblioteket och för symbolobjektet
som definieras i HMI-Builder.
Det går inte att hämta bilder från katalogen [IMAGES].
När en BMP-fil skickas till katalogen [IMAGES] stoppas överföringen ett kort tag medan
terminalen konverterar standard-BMP-formatet till terminalens speciella BMP-format.
9.3.6

SMTP-klient
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) är ett TCP/IP-protokoll som används för att skicka
och ta emot e-post. Eftersom SMTP har begränsade funktioner för att spara meddelanden används det normalt med ett eller två andra protokoll (POP3 eller IMAP). Dessa
protokoll ger användaren möjlighet att spara meddelanden på en servermailbox och
läsa dem där. För det mesta används SMTP för att skicka e-post och POP3 eller IMAP
för att ta emot e-post från lokala servrar.
Terminalerna kan fungera som SMTP-klient (skicka e-post). Det krävs en mailserver för
att man ska kunna använda SMTP-klientfunktionen.
För detta ändamål kan mailservern från din internet-leverantör användas. Även en lokal
mailserver kan användas.
Denna funktion används för att skicka e-post från operatörsterminalen. Det krävs en
mailserver för att man ska kunna använda SMTP-klientfunktionen så att operatörsterminalen ska kunna skicka e-post. Mottagaren hämtar e-posten från mailservern. För detta
ändamål kan mailservern från din internet-leverantör eller en lokal mailserver användas.
Dessutom kan trend- och receptfiler bifogas i e-post. Dessa filer kan läsas med DOPTools. Max. 20 meddelande kan skickas samtidigt.

Systemhandbok – Operatörsterminaler DOP11B

281

9

Nätverksfunktioner och kommunikation
Nätverkstjänster

Välj i [Konfiguration] / [Nätverk] / [Tjänster] posten [SMTP-klient] och klicka på
[Redigera]. Gör följande inställningar:

12003ASV

282

Parameter

Beskrivning

Serverport

Det förinställda portnumret 25 måste normalt inte ändras.

E-postserver

E-postserverns IP-adress utan aliasnamn (DNS-server) för SMTP-mailservern.
Om ett aliasnamn anges måste IP-adressen för DNS-servern matas in i
[Konfiguration] / [Nätverk] / [TCP/IP-anslutningar].

Verifiering

Används när mailservern kräver SMTP-verifiering. Vid SMTP-verifieringen
måste användaren identifiera sig innan denne kan hämta e-post.
Användarnamn: Användarnamnet för SMTP-verifieringen.
Lösenord: Lösenordet för SMTP-verifieringen.

Min e-postadress

Ange din e-postadress. Namnet visas som avsändare hos mottagaren. Ange en
verklig e-postadress som mailservern kan skicka eventuella felmeddelanden till.

Skicka via anslutning

Fastlägg vilken TCP/IP-anslutning som ska användas för att skicka. Observera
att TCP/IP-anslutning 1 måste användas innan TCP/IP-anslutning 2 kan
användas.

Fördefinierade
mottagare

En lista med max. 16 mottagare, e-postadresser, som terminalen ska skicka
meddelanden till.
Det maximala längden på en mottagaradress är 60 tecken.
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Larm kan inte bara skrivas ut utan också skickas med e-post. Hela larmlistan kan överföras genom att man skickar block 990 (se avsnittet "Skicka rapporter med e-post" på
sidan 284).
Varje larm kan kopplas till en eller flera e-postadresser i konfigurationen av SMTPklienten. I [Konfiguration] / [Larminställningar] görs en allmän inställning för statusen
som larm ska skickas med e-post vid. Se avsnittet "Larmhantering" på sidan 301.

11575ASV

Parameter

Beskrivning

Informationsblock

Om ett informationsblock anges som är ett textblock tas det med i e-postmeddelandet.
Se avsnittet "Larmhantering" på sidan 301.

Skicka till adress

Fastlägg vem som ska få meddelandet.
Max. 8 mottagare från listan i dialogrutan [Konfigurera SMTP-klienttjänst] kan
väljas.
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Skicka rapporter
med e-post

Textblock kan inte bara skrivas ut utan också skickas med e-post. Larmblocket 990 kan
också skickas som e-post.

OBS
Endast textblock kan skickas. Av systemblocken kan endast larmblock 990 skickas
som e-post. Dessutom kan trend- och receptfiler bifogas i e-post.

11589ASV

284

Parameter

Beskrivning

Signal för skicka e-post

När den angivna digitala signalen aktiveras skickas ett e-postmeddelande.

Skickad e-post, signal

Digital signal som sänds av terminalen när meddelandet har skickats. Normalt
aktiveras signalen av terminalen. När alternativet [Nollställ] väljs nollställs
signalen när meddelandet har skickats.

Skicka till adress

Här anges mottagarens e-postadress. När du klickar på [...] kan upp till 8 mottagare väjas från en lista. Adresslistan definieras i [Konfiguration] / [Nätverk] /
[Tjänster] / [Konfigurera SMTP-klienttjänst].

Bifoga fil

Ange namnet på en trend- eller receptfil som ska bifogas meddelandet. Om det
finns en trend- och receptfil med samma namn bifogas trendfilen. Filnamnet får
inte innehålla några nationella specialtecken som t.ex. Å, Ä och Ö.
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9

Med ett blockhopp till systemblocket [E-post] (993) kan meddelanden skrivas och
skickas under drift.

10810ASV

10811AEN

Parameter

Beskrivning

Skicka e-post

Här anges mottagaren. Mata in en adress eller välj en adress från den globala
listan som öppnas när man trycker på <LIST> på terminaler med tangentbord
eller på <MAIL> på terminaler med pekskärm.

Ämne

Ange ämnet för meddelandet. Den maximala längden är 50 tecken.
Meddelandet kan vara max. 10 rader med 50 tecken på varje rad.
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9.3.7

Terminalstyrsystem
Används för att växla mellan RUN/TRANSFER via TCP/IP. Klicka på [Redigera] och
ange portnumret för överföringen. Portnumret måste normalt inte ändras. Aktivera
[Begär verifiering] om användarnamn och lösenord ska anges före överföringen. Användare definieras i [Konfiguration] / [Nätverk] / [Konton].

12004ASV

9.3.8

Transparent mode
Används för kommunikation i Transparent/Pass through mode i terminalnätverket via
ETHERNET (se även kapitlet "Kommunikation" på sidan 250 och "Nätverkstjänster" på
sidan 271). Välj i [Konfiguration] / [Nätverk] / [Tjänster] posten [Transparent Mode] och
klicka på [Redigera] för att ställa in funktionen.

12005ASV

286

Parameter

Beskrivning

IP-egenskaper

Portnumret 6004 måste normalt inte ändras. Välj ett protokoll: UDP eller TCP.

Styrsystem

Välj om Transparent/Pass through mode ska kopplas till styrsystem 1 eller 2.

Läge

Välj Transparent eller Pass through mode som kommunikationstyp. Ange i
[Timeout] en tid i sekunder som terminalen går tillbaka från Pass through mode
till driftläget efter när ingen Pass through-kommunikation sker.
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9

Webbserver
En webbserver behandlar data så att de kan ses med en webbläsare (t.ex. Internet
Explorer). Datorer som ställer webbplatser till förfogande måste fungera som webbservrar.
(WWW-Server) är ett program som med hjälp av klient/server och med Hypertext
Transfer Protocol (HTTP) överför filer som innehåller webbplatser från internetanvändare (med datorer som HTTP-klienter finns på). På alla datorer eller terminaler på
internet som innehåller en webbplats, måste ett webbserverprogram vara installerat.
Med denna funktion kan webbservern konfigureras i terminalen. En webbserver är ett
program som basers på en klient/server-modell och som använder Hypertext Transfer
Protocol (HTTP). En webbserver bearbetar filer för webbplatser som kan visas av
HTTP-klienter.
Se även kapitlet "Nätverkstjänster" på sidan 271.

11591ASV

Parameter

Beskrivning

Portnummer

Standardvärdet är 80 och måste vanligtvis inte ändras.

Kontonamn

När man fastlägger ett kontonamn skyddas HTML-sidor i operatörsterminalen
med lösenord. Konton definieras i [Konfiguration] / [Nätverk] / [Konton].

11590ASV
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Parameter

Beskrivning

Kontonamn

Här visas kontonamnet som valts i den förra dialogrutan.
Konton definieras i [Konfiguration] / [Nätverk] / [Konton].

Lösenord

Mata in ett lösenord. Alla HTML-sidor skyddas med kontonamn och lösenord.
För att bara skydda en enda sida med ett annat kontonamn och lösenord läggs
följande kod till HTML-headern:
<HTML>
<HEAD>
<META name="superuser"1) content="12345">
</HEAD>
Här finns resten av HTML-koden.
</HTML>

1) "superuser" betecknar kontonamnet och "12345" lösenordet.

OBS
Koden ovan måste finnas i headern. Parametrarna Name och Content måste också ha
ett kontonamn och lösenord.
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9

SSI (Server-Side Include) är ett variabelt värde (t.ex. en fil) som en server kan lägga till
en HTML-fil innan den skickas. När en webbplats konstrueras kan ett SSI läggas in i en
HTML-fil enligt följande:
<!--#echo var="LAST_MODIFIED"-->
För att man ska kunna se värden från terminalen på HTML-sidor stöds följande SSIskript:

Namn

Parameter

Beskrivning

Exempel

get_ipaddr.fn

Ingen

Visar webbserverns IPadress. Används i CGIskriptet.

<!--#exec cgi="get_ipaddr.fn"-->

get_domainname.fn

Ingen

Visar webbserverns
domännamn.

<!--#exe cgi="get_domainname.fn"-->

get_date.fn

Datumformat
t.ex. MM/DD/YY eller
YY-MM-DD.
Om inget ställs in
används terminalinställningarna.

Visar terminaldatumet.

<!--#exec cgi="/get_date.fn MM/DD/YY"-->

get_time.fn

Tidformat
t.ex. HH:MM:SS eller
HH:MM.
Om inget ställs in
används terminalinställningarna.

Visar terminaltiden.

<!--#exec cgi="/get_time.fn HH:MM"-->

get_device.fn

X, Y, Z
X = Device (enhet)
Y = displayformat
(se extratabell)
Z = längd (se tabellen
nedan)

Visar enhetsvärdet
(signalvärdet) för
styrsystemet.

<!--#exec
<!--#exec
<!--#exec
<!--#exec
<!--#exec

get_diag.fn

Ingen

Visar operatörsterminalens diagnossida.

<!--#exec cgi="/get_diag.fn"-->

get_mode.fn

Ingen

Bestämmer terminalens
driftläge.
[RUN] / [PROG] /
[SETUP] / [TRANSFER]

<!--#exec cgi="/get_mode.fn"-->
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Displayformat för get_device.fn
Namn

Längd

Beskrivning

Exempel

Ingen

Ingen

Visar värdet i signed 16 bitars format

<!--#exec cgi=/get_device.fn D1"-->

+

Ingen

Visar värdet i unsigned 16 bitars format

<!--#exec cgi=/get_device.fn D3+"-->

L

Ingen

Visar värdet i signed 32 bitars format

<!--#exec cgi=/get_device.fn D7L"-->

L+

Ingen

Visar värdet i unsigned 32 bitars format

<!--#exec cgi=/get_device.fn D2L+"-->

RB

Ingen

Visar värdet som 32 bitars BCD-flyttal (SIMATIC).

<!--#exec cgi=/get_device.fn D10RB"-->

RF

Ingen

Visar värdet som 32 bitars IEEE-flyttal.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D8RF"-->

RD

Ingen

Visar värdet som 32 bitars IEEE-flyttal utan exponent.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D1RD"-->

SB

Ingen

Visar värdet i 16 bitars BCD-format

<!--#exec cgi=/get_device.fn D3SB"-->

LB

Ingen

Visar värdet i 32 bitars BCD-format

<!--#exec cgi=/get_device.fn D7LB"-->

SH

Ingen

Visar värdet i 16 bitars HEX-format

<!--#exec cgi=/get_device.fn D2SH"-->

LH

Ingen

Visar värdet i 32 bitars HEX-format

<!--#exec cgi=/get_device.fn D1LH"-->

AR

Ingen

Visar antalet värden i signed 16 bitars format

<!--#exec cgi=/get_device.fn D5AR,10"-->

ST

Ingen

Visar ett antal register som teckensträng.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D9ST,30"-->

Automatisk
uppdatering

HTML-sidan uppdateras normalt inte automatiskt. När följande kod läggs till uppdateras
HTML-sidan automatiskt.
<meta http-equiv="Refresh"CONTENT="5">

CONTENT anger hur ofta sidan ska uppdateras (i sekunder).
Exempel på en HTML-sida med SSI-skript
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Refresh"CONTENT="5">
</HEAD>
<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"--><BR>
<!--#exec cgi="/get_domainname.fn"--><BR>
<BR>
En 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>
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CGI-skript

9

CGI (Common Gateway Interface) är en standardmetod för webbservrar för att hantera
data för och från användaren. När användaren öppnar en webbplats (genom att klicka
på en länk eller genom att mata in en adress i webbläsaren) skickar servern tillbaka
sidan. När ett formulär öppnas och skickas på en webbplats, tas det för det mesta emot
av ett användarprogram. Servern skickar en bekräftelse. Metoden för dataöverföring
mellan servern och applikationen kallas CGI och hör till HTTP-protokollet.
För att man ska kunna ändra värden i terminalen stöds följande CGI-skript:

Namn

Parameter

Beskrivning

Exempel

set_date.fn

Datumformat, t.ex.
MM/DD/YY eller
YY-MM-DD.
Om inget ställs in
används terminalinställningarna.

FORM används för att
ställa in datumet i terminalen.

<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

Tidsformat, t.ex.
HH:MM:SS eller HH:MM.
Om inget ställs in
används terminalinställningarna.

FORM används för att
ställa in tiden i terminalen.

<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 (enhet)
Y = displayformat (se
extratabell) t.ex. D0L +
D5SH

FORM används för att
ställa in en enhet (signal) i
styrsystemet.

<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

FORM används för
att ändra driftläget i
terminalen.

<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>

Systemhandbok – Operatörsterminaler DOP11B

291

Nätverksfunktioner och kommunikation
Nätverkstjänster

9

Namn

Parameter

Beskrivning

Exempel

push_key.fn

(se extratabell)

Används för att simulera att
en terminaltangent trycks
ned.

<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>

Displayformat för set_device.fn
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Namn

Beskrivning

Ingen

Visar värdet i signed 16 bitars format

+

Visar värdet i unsigned 16 bitars format

L

Visar värdet i signed 32 bitars format

L+

Visar värdet i unsigned 32 bitars format

RB

Visar värdet som 32 bitars BCD-flyttal.

RF

Visar värdet som 32 bitars IEEE-flyttal.

RD

Visar värdet som 32 bitars IEEE-flyttal utan exponent.

SB

Visar värdet i 16 bitars BCD-format

LB

Visar värdet i 32 bitars BCD-format

SH

Visar värdet i 16 bitars HEX-format

LH

Visar värdet i 32 bitars HEX-format

ST

Visar ett antal register som teckensträng.
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Parametrar för push_key.fn

Exempel på
en HTML-sida
med SSI- och
CGI-skript

Parameter

Beskrivning

Exempel

KEY

Kan innehålla
följande värden:
A-Ö
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

Kan innehålla
följande värden:
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>

<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>
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Spara HTML-filer
via FTP

För att man ska kunna överföra och spara HTML-filer till och på terminalen används en
FTP-standardklient, t.ex. [DOP Tools] \ [DOP FTP Client].
Se kapitlet "FTP-server" på sidan 276.
Filerna överförs till operatörsterminalens HTML-katalog.
Filnamen måste ha DOS-format (8.3). Filnamnen får max. bestå av 8 tecken. Tillägget
är HTM.

OBS
Filen INDEX.HTM måste alltid finnas.

9.3.10 Fjärråtkomst
Den här funktionen ger möjlighet till både åtkomst av spegling och styrning av en operatörsterminal från en dator med hjälp av VNC-klienten Remote Access Viewer (gratis)
och den integrerade VNC-servern i operatörsterminalen.
Remote Access Viewer är ett program för fjärråtkomst och styrning av operatörsterminalerna DOP11B. Det är möjligt att med VNC (Virtual Network Computing) klientprogrammet Remote Access Viewer tillsammans med den integrerade VNC-servern
komma åt, se och styra operatörsterminalens fjärråtkomstfunktion med en dator.
DOP11B

INTERNET /
NETWORK

60680AXX

Med VNC-tekniken kan du från vilken dator som helst komma åt en operatörsterminal
som är ansluten via ETHERNET, om denna är ansluten till samma nätverk. Om datorn
och operatörsterminalen är anslutna till internet kan man komma åt operatörsterminalen
med alla datorer i hela världen som är anslutna till internet. Särskilt användbar kan
fjärråtkomstfunktionen för operatörsterminalen vara vid t.ex. fjärrstyrd kundsupport,
fjärrstyrning och felsökning.
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Inställningar i
operatörsterminalen

Operatörsterminalen har en inbyggd VNC-server. Funktionen Fjärråtkomst måste vara
aktiverad i operatörsterminalens projektapplikation. En ingående beskrivning av konfigurationsverktyget finns i handboken till konfigurationsverktyget.

Inställningar i
konfigurationsverktyget

1. Öppna operatörsterminalprojektet i konfigurationsverktyget.

9

2. Markera [Inställningar] / [Nätverk] / [Tjänster].

12006ASV

3. Markera [Fjärråtkomst] och klicka på [Redigera].

12007ASV

Lösenord
Endast visning

Ange ett lösenord för endast visning av operatörsterminalen i Remote Access Viewer.
När man använder Remote Access Viewer/webbläsare och loggar in med lösenordet
för Endast visning, kan inga ändringar göras i operatörsterminalen.

Fullständig
åtkomst

Ange ett lösenord för fullständig åtkomst till operatörsterminalen i Remote Access
Viewer. När man använder Remote Access Viewer/webbläsare och loggar in med
lösenordet för Fullständig åtkomst, kan operatörsterminalen användas som vanligt.

OBS
Om samma lösenord används för både Endast visning och Fullständig åtkomst, har
användaren av Remote Access Viewer/webbläsaren fullständig åtkomst till operatörsterminalen.
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Portar

Visningsprogram
(5900)

TCP- (Transmission Control Protocol) anslutningen för Remote Access Viewer måste
normalt inte ändras.

Webbläsare
(5800)

TCP-anslutningen för HTTP- (Hypertext Transfer Protocol) anslutningar måste normalt
inte ändras.

Klicka på OK och Avsluta för att avsluta. Spara projektet och överför det till operatörsterminalen. VNC-servern i operatörsterminalen är nu igång.
Kommando för att visa om VNC-klienten är ansluten
Mata in kommandot "SJAFx" på kommandoraden i [Setup] / [Systemsignaler] i konfigurationsverktyget, för att visa texten "Fjärråtkomst" uppe till höger på operatörsterminalen
när en VNC-klient (Remote Access Viewer eller webbläsare) är ansluten till VNC-servern i operatörsterminalen. "x" är ett index för teckenstorlek; tillgängliga teckenstorlekar
visas i rutan "Menyer" i fönstret [Driftteckensnitt] ([Konfiguration] / [Driftteckensnitt].

12008ASV
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Anslutning till
operatörsterminalen

9

VNC-servern registrerar HTTP- (Hypertext Transfer Protocol) anslutningar i TCP
(Transmission Control Protocol) port 5800 enligt inställningarna för fjärråtkomst i operatörsterminalen (se sidan 295).
Ange IP-adressen för operatörsterminalen följt av ett ":" (kolon) och TCP-portnumret
5800 i webbläsarens adressruta. När t.ex. operatörsterminalen har IP-adressen
10.3.71.22 skulle detta bli http://10.3.71.22:5800.

12019ASV

Remote Access Viewer visar en bild av operatörsterminalen på datorns skärm. Bilden i
Remote Access Viewer uppdateras på begäran eller med jämna mellanrum. Fjärråtkomstfunktionen har samma funktion som operatörsterminalen.

11599AXX
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VNC-servern som är integrerad i operatörsterminalen har en liten VNC-applet. Du kan
ansluta en operatörsterminal till en webbläsare som stöder Java-applets, t.ex. Microsoft
Internet Explorer.
När en webbläsare används visas inte bilden av operatörsterminalens ram.

11600AXX

VNC-verifiering
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•

Webbläsaren frågar efter lösenordet när en anslutning upprättas.

•

Ange lösenordet som ställts in i operatörsterminalen.

•

Operatörsterminalen ska nu visas i webbläsaren på din dator.
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Styrning av
operatörsterminalen

9

En operatörsterminal med tangentbord styrs via datorns tangentbord. Följande
tangenter på datorns tangentbort motsvarar tangenterna på operatörsterminalen.
Datorns tangentbord

Operatörsterminalens tangentbord

Pos1

MAIN

Shift + F11

LIST

Shift + F12

ACK

Page Å

PREV

Page Ç

NEXT

F1 till F12

F1 till F12

Shift + F1 till F12

F13 till F22

Insert

ENTER

Piltangenter

Piltangenter

På en operatörsterminal med pekskärm berörs ytan direkt.

OBS
Anslutning till operatörsterminalen via proxy rekommenderas inte.

9.3.11 Rekommendationer och begränsningar för nätverkskommunikationen
För att garantera snabb och effektiv kommunikation mellan terminaler och styrsystem i
ett terminalnätverk (BDTP-nätverk) måste en optimal signalöverföring ske. Läs avsnittet
"Effektiv kommunikation" på sidan 63 och följ anvisningarna om hur nätverken kan optimeras i terminalerna. I ett terminalnätverk kan max. 3000 signaler överföras.
Exempel 1

Ett terminalnätverk består av 3 klienter och 1 server. Varje klient har åtkomst till
1000 signaler. Servern måste alltså hantera 3000 signaler (överföra till de olika klienterna). Detta gäller också när adressområdena för signalerna är identiska i klienterna.
På så vis är kapaciteten för signalöverföring i nätverket uttömd.

Exempel 2

Servern ska hämta adresserna som begärs av klienterna. Sedan läser servern av
styrsystemsstatusen som skickas till respektive klient.
Exempel
Ett terminalnätverk (BDTP-nätverk) består av 5 klienter och 1 server. Varje terminal
innehåller 50 larm med samma adress. Det innebär för servern att 50 adresser ska läsas
av av styrsystemet. Dessutom måste servern skicka 50 larm till respektive klient (5 x 50).
Servern måste alltså fördela 250 larm i nätverket.
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Transparent
mode via
ETHERNET

Pass through
mode via
ETHERNET

För att funktionen [Transparent Mode] ska kunna användas via ETHERNET-kommunikation (TCP/IP-protokoll) måste följande förutsättningar uppfyllas.
•

Drivrutiner och programmeringsverktyg måste stöda kommunikationen i Transparent
mode. (Mer information finns i dokumentationen för respektive drivrutin eller styrsystem.)

•

Om konfigurationsprogrammet för styrsystemet inte stöder TCP/IP-projektöverföring
måste det finnas ett program på datorn för simulering av COM-anslutningen i en
TCP/IP-miljö. Detta kommunicerar med styrsystemet i Transparent mode via
TCP/IP-nätverk.

Kommunikation i Pass through mode är bara möjlig när detta stöds av drivrutinerna.
Se kapitlet "Kommunikation" på sidan 250.
För att Pass through mode ska kunna användas via ETHERNET-kommunikation
(TCP/IP-protokoll) måste följande förutsättning uppfyllas.
•

No Protocol Mode

Om programmeringsprogrammet för styrsystemet inte stöder TCP/IP-projektöverföring måste det finnas ett program på datorn för omvandling av COM-porten till
TCP/IP. Detta kommunicerar med styrsystemet i Transparent mode via TCP/IP-nätverk. (Mer information finns i dokumentationen för respektive drivrutin eller styrsystem.)

Funktionen [No Protocol Mode] som används när en eller flera terminaler fungerar som
kommunikationsgränssnitt (se även kapitlet "Kommunikation" på sidan 250), rekommenderas inte för större terminalnätverk (BDTP-nätverk).
Ett större nätverk är BDTP-nätverket som har många signaler mellan servern och klienterna. Om terminalen fungerar som ett kommunikationsgränssnitt kan kontrollregister
och styrsignaler överföras. Dessa inverkar negativt på kommunikationshastigheten och
sänker nätverkets prestanda. Se avsnittet "Effektiv kommunikation" på sidan 63.

Signalpaket

300

För att garantera snabb och effektiv kommunikation mellan terminaler och styrsystem
(t.ex. i ett nätverk) är en optimal signalöverföring mycket viktig. Läs avsnittet "Effektiv
kommunikation" på sidan 63 och följ anvisningarna om hur nätverken kan optimeras i
terminalerna. De gäller alla stationer i terminalnätverket. När signaler inte överförs i
paketform kan uppdateringen i nätverket ta längre tid.
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Larmhantering

9

Terminalnätverket är ett klientservernätverk. Servern håller data redo (t.ex. larmsignaler) som ska hämtas av klienterna. Simultan överföring av olika signaler inverkar
negativt på överföringstiden mellan operatörsterminalerna och styrsystemen. Begränsa
därför antalet signaler. Mer information finns i avsnittet "Effektiv kommunikation" på
sidan 63.
Antalet larmsignaler i nätverket får inte överstiga antalet signaler som servern kan hantera i hela nätverket. En server kan, beroende på applikation och operatörsterminal,
hantera upp till 300 larm. Ett nätverk får alltså inte innehålla fler än 300 larm.

Index i
nätverksklienten

Med indexadressering kan man under drift välja från vilket register ett objekt ska läsa in
indikeringsvärdet från. Indexadressering kan inte användas i terminaler som fungerar
som BDTP-klienter. BDTP-klienter använder uteslutande BDTP-serverns indexregister.
Om däremot en terminal, som fungerar som BDTP-klient, har ett lokalt styrsystem gäller
de normala anvisningarna för användning av indexadressering.

Systemhandbok – Operatörsterminaler DOP11B

301

Nätverksfunktioner och kommunikation
Nätverkskonton

9
9.4

Nätverkskonton
I [Konfiguration] / [Nätverk] / [Konton] fastlägger man vem som kan komma åt terminaltjänster som kräver inloggning. Funktionen används för att skapa en behörighetskontroll. Ett användarnamn och ett lösenord anges för olika användare som ska komma åt
olika tjänster i nätverket. Kontonamnen och lösenorden får inte innehålla nationella
specialtecken.

11590ASV

På bilden har konto med namnet "superuser" behörighet att komma åt alla nätverksfunktioner som kräver inloggning. Med knapparna kan kontona i listan uppdateras, läggas
till eller tas bort.

9.4.1
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Parameter

Beskrivning

Kontonamn

Ange ett kontonamn.

Lösenord

Ange ett lösenord för kontot.

Åtkomstbehörighet
Parameter

Beskrivning

Seriell anslutning

Användaren kan upprätta en seriell anslutning (PPP). Detta bör vara aktiverat.

Åtkomst till
terminalkontroll

Används för att växla mellan RUN/TRANSFER via TCP/IP. Detta bör vara
aktiverat.

FTP-åtkomst

Användaren kan läsa på FTP-servern (terminalen).

FTP-skrivning

Användaren kan skriva på FTP-servern. Det kräver även FTP-åtkomst.
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Avläsning av nätverksinställningar under drift
Operatörsterminalens entydiga maskinvarunummer, den s.k. MAC (Media Access
Control)-adressen kan läsas av under drift via ett makro med kommandot "IP-CONFIG"
och argumentet "/ALL".
IP-konfigurationen visas tillsammans med MAC-adressen på en Windows CE-panel.

OBS
Mer information finns i kapitlet "Lägg till händelse/infoga händelse" (på sidan 247).
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Tekniska data och måttblad

10.1

Allmänna tekniska data

10.1.1 Display
Grafikupplösning
(pixel)

DOP11B-10

DOP11B-15

DOP11B-20

DOP11B-25

160 x 32

240 x 64

240 x 64

320 x 240

Rader x tecken text

Grafik

Aktiv bildskärmsstorlek, B x H

89,6 x 17,9 mm

90,2 x 24 mm

127,0 x 33,8 mm

115,2 x 86,4 mm

Bakgrundsbelysning

Lysdiod, inställbar intensitet, > 50 000 h vid en
omgivningstemperatur
på +25 °C.

Lysdiod, inställbar intensitet, > 50 000 h vid en
omgivningstemperatur
på +25 °C.

Lysdiod, inställbar intensitet, > 50 000 h vid en
omgivningstemperatur
på +25 °C.

CCFL, inställbar intensitet, > 45 000 h vid en
omgivningstemperatur
på +25 °C.

FSTN-LCD-bildskärm
(flytande kristaller),
monokrom

FSTN-LCD-bildskärm
(flytande kristaller),
monokrom

FSTN-LCD-bildskärm
(flytande kristaller),
monokrom

DOP11B-30

DOP11B-40

DOP11B-50

DOP11B-60

320 x 240

320 x 240

800 x 600

1024 x 768

Aktiv bildskärmsstorlek, B x H

115,2 x 86,4 mm

115,2 x 86,4 mm

Bakgrundsbelysning

CCFL, inställbar intensitet, > 60 000 h vid en
omgivningstemperatur på +25 °C.

Kontrastinställning
Bildskärm

Grafikupplösning
(pixel)

Via systemvariabel

Rader x tecken text

Grafik

Kontrastinställning
Bildskärm

304

FSTN-LCD-bildskärm
(flytande kristaller),
16 gråtoner

211,2 x 158,4 mm

304,1 x 228,1 mm

CCFL, inställbar intensitet, > 50 000 h vid en
omgivningstemperatur
på +25 °C.

CCFL, inställbar intensitet, > 35000 h vid en
omgivningstemperatur
på +25 °C.

Via systemvariabel
CSTN-LCD-bildskärm (flytande kristaller),
64 000 färger

TFT-LCD-bildskärm
(flytande kristaller),
64 000 färger

TFT-LCD-bildskärm
(flytande kristaller),
64 000 färger
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10.1.2 Tekniska data
DOP11B-10

DOP11B-15

DOP11B-20

DOP11B-25

Tangentuppsättning

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Beröringskänslig

Tangentbordsmaterial/
material för apparatfront

Membrantangentbord med metalltangenter.
Toppskikt Autotex F207 med baksidetryck,
1 miljon manövrer

Numeriskt block
Navigationsblock
6 funktionstangenter
6 lysdioder
(röd/grön)

Minnesutökning

Numeriskt block
Navigationsblock
6 funktionstangenter
6 lysdioder
(röd/grön)

Numeriskt block
Navigationsblock
8 funktionstangenter
16 lysdioder

Membrantangentbord
med metalltangenter.
Toppskikt Autotex F157
med baksidetryck,
1 miljon manövrer

Ingen

Pekskärm
Polymer (Autotex F250)
på glas,
1 miljon manövrer

Via USB-minne

Grafiska objekt

Ja

Realtidsklocka

±20 ppm + felvisning pga. omgivningstemperatur och matningsspänning.
Max. total felvisning: 1 minut/månad vid +25 °C = 12 minuter/år.
Realtidsklockans batteri räcker 3 år.
Temperaturkoefficient: 0,004 ppm/°C2

Matningsspänning

24 V DC (20 ... 30 V DC),
3-poligt kontaktdon
CE: Spänningsmatningen måste uppfylla SELV- eller PELV-kraven i enlighet med IEC 950 eller IEC 742.
UL: Matningen ska vara i enlighet med bestämmelserna för spänningsmatning klass 2.

Strömförbrukning vid
matningsspänning
Säkring

Normalt: 0,1 A
Max: 0,3 A

Normalt: 0,15 A
Max: 0,35 A

Intern DC-säkring, 1,0 AT, 5 x 20 mm

Omgivningstemperatur

–20 °C till +70 °C

Luftfuktighet

Inbyggnadsdjup

Intern DC-säkring, 2,0 AT, 5 x 20 mm

Vertikal inbyggnad: 0 °C ... +50 °C
Horisontell inbyggnad: 0 °C ... +40 °C

Lagringstemperatur
Frontmått
BxHxD

5 ... 85 % (ej kondenserande)
155,2 x 113,6 x 6 mm
43 mm

155,2 x 155,2 x 6 mm

202 x 187 x 6 mm

44 mm
IP66

Kapslingsklass, baksida

IP20

Skyddsmaterial, baksida
Minne
EMC-test på terminalen
UL-godkännande

201 x 152 x 6 mm

56,9 mm

Kapslingsklass,
apparatfront

Vikt

Normalt: 0,25 A
Max: 0,45 A

56,8 mm

Pulvermålad aluminium
0,4 kg

0,5 kg

0,875 kg

512 kB
(inklusive typsnitt)

512 kB
(inklusive typsnitt)

0,87 kg

12 MB (inklusive typsnitt)

Kontrollerat i enlighet med: EN 61000-6-3 (emission) och EN 61000-6-2 (immunitet).
UL 1604 (klass I, div. 2) / UL 508 / UL 50 4x endast för inomhusbruk

DNV-certifiering
NEMA
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4x endast för inomhusbruk
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Tekniska data och måttblad
Allmänna tekniska data
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Tangentuppsättning

DOP11B-30

DOP11B-40

Beröringskänslig

•
•
•
•

Tangentbordsmaterial/
material för apparatfront

DOP11B-60
Beröringskänslig

Pekskärm
Polymer (Autotex F250) på glas,
1 miljon manövrer

Membrantangentbord
med metalltangenter.
Toppskikt Autotex F157
med baksidetryck,
1 miljon manövrer

Pekskärm
Polymer (Autotex)
på glas,
1 miljon manövrer

Minnesutökning

DOP11B-50

Numeriskt block
Navigationsblock
16 funktionstangenter
16 lysdioder
(röd/grön)

Via USB-minne

Via USB-minne eller Compact Flash-kort

Grafiska objekt

Ja

Realtidsklocka

±20 ppm + felvisning pga. omgivningstemperatur och matningsspänning.
Max. total felvisning: 1 minut/månad vid +25 °C = 12 minuter/år.
Realtidsklockans batteri räcker 3 år.
Temperaturkoefficient: 0,004 ppm/°C2

Matningsspänning

24 V DC (20 ... 30 V DC), 3-poligt kontaktdon
CE: Spänningsmatningen måste uppfylla SELV- eller PELV-kraven i enlighet med IEC 950 eller IEC 742.
UL: Matningen ska vara i enlighet med bestämmelserna för spänningsmatning klass 2.

Strömförbrukning vid
matningsspänning
Säkring

Normalt: 0,25 A
Max: 0,45 A

Normalt: 0,3 A
Max: 0,5 A

Intern DC-säkring, 2,0 AT, 5 x 20 mm

Omgivningstemperatur

5 ... 85 % (ej kondenserande)
201 x 152 x 6 mm

275 x 168 x 6 mm

56,8 mm

57,3 mm

Kapslingsklass,
apparatfront

302 x 228 x 6 mm
58 mm

IP20

Skyddsmaterial, baksida

Pulvermålad aluminium
0,87 kg

1,11 kg

Minne
EMC-test på terminalen
UL-godkännande
DNV-certifiering
NEMA

398 x 304 x 6 mm

IP66

Kapslingsklass, baksida
Vikt

306

Intern DC-säkring, 3,15 AT, 5 x 20 mm

–20 till +70 °C

Luftfuktighet

Inbyggnadsdjup

Normalt: 1,2 A
Max: 1,7 A

Vertikal inbyggnad: 0 °C ... +50 °C
Horisontell inbyggnad: 0 °C ... +40 °C

Lagringstemperatur
Frontmått
BxHxD

Normalt: 0,5 A
Max: 1,0 A

2,0 kg

3,7 kg

12 MB (inklusive typsnitt)
Kontrollerat i enlighet med: EN 61000-6-3 (emission) och EN 61000-6-2 (immunitet).
UL 1604 (klass I, div. 2) / UL 508 / UL 50 4x endast för inomhusbruk
Under framtagning

Ja
4x endast för inomhusbruk
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10.1.3 Funktion
DOP11B-10
Nätverksfunktioner

DOP11B-15

DOP11B-20

Nej

DOP11B-25

DOP11B-30

DOP11B-40

DOP11B-50

DOP11B-60

E-post/webbserver/Remote Access/FTP-server

Dubbel drivrutin
med datautbyte

Ja

Genomgångsläge

Ja (beroende på drivrutin)

Inget protokollläge

Ja

Flera språk

Ja, upp till 10 språk i ett projekt

Standardtypsnitt i
Windows

Nej

Ja

Interna variabler

Ja, flyktiga och icke-flyktiga

Trendspårning

Ja

Recepthantering

Ja

Larmhantering

Ja, upp till 16 grupper

Tidkanaler

Ja

I/O-pollgrupper

Ja

Lösenord

Ja, upp till 8 grupper

Meddelandebibliotek

Ja

Makron

Ja

Utskriftfunktion

Ja

10.1.4 Kommunikation
DOP11B-10

DOP11B-15

DOP11B-20

DOP11B-25

DOP11B-30

DOP11B-40

DOP11B-50

DOP11B-60

Seriellt
gränssnitt
RS-232

9-polig D-sub-anslutning, monterat stiftdon med 4-40 UNC-fästskruvar, inställbar upp till 115200 baud.

Seriellt
gränssnitt
RS-422

25-polig D-sub-anslutning, monterat hylsdon med 4-40 UNC-fästskruvar, inställbar upp till 115200 baud.

ETHERNET
USB

som tillval
Nej

som tillval

Skärmat RJ45-don, 10/100 Mbit - full duplex

Host, typ A (USB1.1), max. utström 500 mA

Systemhandbok – Operatörsterminaler DOP11B

Host, typ A (USB1.1),
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Stifttilldelning

P Hz

Stifttilldelning

10.2.1 RS-232
D-Sub
9-poligt kontaktdon

6
7

Stift nr.

Beteckning

Signalriktning, terminal È XXX

1

DCD

Ä

2

RD

Ä

3

TD

Æ

1

4

DTR

Æ

2

5

SG

–

3

6

DSR

Ä

7

RTS

Æ

8

CTS

Ä

9

RI

Ä

8
4
9
5

10.2.2 RS-422/RS-485
D-Sub
25-poligt hylsdon

TxD+

Æ

Tx/Rx+

È

Æ

Tx/Rx-

È

RxD+

Ä

–

–

15

16

RxD-

Ä

–

–

4

RTS+

Æ

–

–

17

RTS-

Æ

–

–

5

CTS+

Ä

–

–

16

18

18

CTS-

Ä

–

–

19

20

1)

–

–

–

20

21

1)

–

–

21

6

Får ej användas

–

Bussterminering2)

Koppla samman
med stift 19 för
bussterminering 3)

19

Får ej användas

–

Bussterminering4)

–

7
8
22

10
23
11
12
13

Signalriktning,
terminal È
XXX

TxD-

17

9

2

Beteckning

15

3

6

RS-485
Signalriktning,
terminal
È XXX

3

2

5

RS-422
Beteckning

14

1

4

Stift nr.

24
25

–

7,8

0V

–

0V

–

14

+5V
< 100 mA

Æ

+5 V
< 100 mA

Æ

1) Stift 20 förbundet med stift 21 i plinten
2) Internt direkt förbundet med stift 2 (Tx/Rx+)
3) Observera: Endast den första och den sista bussdeltagaren ska ha bussterminering.
4) Internt förbunden med stift 15 (Tx/Rx-) via 120 ohm 1/4 motstånd.
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10.2.3 ETHERNET
RJ45-hylsdon

1

Stift nr.

Beteckning

1

Tx+

Signalriktning, terminal È XXX
Æ

2

Tx-

Æ

3

Rx+

Ä

6

Rx-

Ä

4, 5, 7, 8

GND

–

8

10.2.4 USB
USB-don

Stift nr.

USB-A
1

2

3

4

USB-B
2

1

3

Beteckning

Signalriktning, terminal È XXX

1

VBUS

–

2

D-

È

3

D+

È

4

GND

–

1

VBUS

–

2

D-

È

3

D+

È

4

GND

–

4

10.2.5 PCS21A
RJ10
4-poligt kontaktdon

1
2

Stift nr.

Beteckning

Signalriktning, terminal È XXX

1

Får ej användas

2

Tx/Rx+

È

3

Tx/Rx-

È

4

y

Reserverad

3
4
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Tekniska data och måttblad
DOP11B-10

P Hz

DOP11B-10

10.3.1 Text för DOP11B-10
138.0
11.25

20.5

20.5

20.5

19.0

R1 (4x)

9.0

4.5

19.0

[A] ≤ 15.5 x 7.5

[A] ≤ 18.5 x 7.5

63783AXX

[A]

Max. område för text i mm.

10.3.2 Måttblad DOP11B-10

COM2
RS-232
DC 24 V
COM1
RS-422/-485

39.6
117.9

18.65

33.6

≥ 6.5 / ≤ 9.0
≤ 7.5 thickness
of cabinet material

155.2

113.6

18.65

27.3

77.9

8.4

6

63779AEN

310
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DOP11B-15

10.4.1 Text för DOP11B-15
138.0
11.25

20.5

20.5

20.5

19.0

R1 (4x)

9.0

4.5

19.0

[A] ≤ 15.5 x 7.5

[A] ≤ 18.5 x 7.5

63783AXX

[A]

Max. område för text i mm.

10.4.2 Måttblad DOP11B-15

40.6

118

18.6

≥ 6.5 / ≤ 9.0

≤ 7.5 thickness
of cabinet material

COM1
RS-422/-485

DC 24 V

155.2

9.9

136.1

9.2

18.6

34.6

155.2

6

COM
RS-232

63780AEN
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DOP11B-20

P Hz

DOP11B-20

10.5.1 Text för DOP11B-20

179
20.5

20.5

20.5

20.5

20.5

10.75

19.75

9

4.5

19.75

[A] ≤ 18.5 x 8.0

[A] ≤ 17.0 x 8.0
63784AXX

[A]

Max. område för text i mm.

10.5.2 Måttblad DOP11B-20

Z

COM2
RS-232

62.9
56.9
19.3

Battery
DIP swich

147.4
29.8

max. 7.5 mm thickness
of cabinet material

USB host
Ethernet

DC 24 V

202

187

163.4

9.8

19.3

COM1
RS-422/-485

Z
60742AEN

312
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DOP11B-25 och -30

10.6.1 Måttblad för DOP11B-25 och -30

Z
62.8
COM2
RS-232

max. 7.5 mm
material thickness

178.6

CF
Battery
DIP swich
USB host

COM1
RS-422/-485
201

152

12.4

128.7

10.9

56.8

Ethernet

DC 24 V

Z
60741AEN

Systemhandbok – Operatörsterminaler DOP11B

313

10

kVA

i
10.7

f

n

Tekniska data och måttblad
DOP11B-40

P Hz

DOP11B-40

10.7.1 Text för DOP11B-40

169
18.9

18.9

18.9

18.9

18.9

18.45

10.3

9

4.5

18.45

[A] 17.0 x 8.0

[A] 16.0 x 8.0
63817AXX

[A]

Max. område för text i mm.

10.7.2 Måttblad DOP11B-40

Z

63.3
57.3
max. 7.5 mm
material thickness
CF
Battery
DIP switch
USB host

COM1
RS-422/-485
275

168

237.4

128.5

17.7

18.8

COM2
RS-232

Ethernet

DC 24 V

Z
60740AEN

314
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DOP11B-50

10.8.1 Måttblad DOP11B-50

Z

COM2
RS-232

COM1
RS-422/-485

Ethernet
max. 9mm
material thickness

USB Device

64
58
263

13

25

302

228

204

CF
USB
Host

DC 24 V

Z
60739AEN
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DOP11B-60

P Hz

DOP11B-60

10.9.1 Måttblad DOP11B-60

COM2
RS-232
Ethernet

COM1
RS-422/-485
USB-Gerät
398

354

277

304

14

22

≤ 9 thickness
of cabinet material

CF
60

USB-Host

66
63781AEN

316
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7.5 ± 0.2

10.10 Etikett för DOP11B-10 till DOP11B-40

31.5 ± 0.2

R3.75
R3.75
63785AXX

7.5 ± 0.2

10.11 Etikett för DOP11B-50 och DOP11B-60

47.5 ± 0.2

R3.75
R3.75
63786AXX
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Kabel
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10.12 Kabel
10.12.1 PCS11B

DCD
TXD
RXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS

1
2
3
6
5
4
8
7

1
2
3
4
5
6
7
8

RS-232
9-pin D-Sub Female

DCD
RXD
TXD
DSR
GND
DTR
CTS
RTS

RS-232
9-pin D-Sub Female
3 m + 50 mm

max 15

UNC 4-40

max 33

UNC 4-40

LIYCY 7 x 0.25 pmm
(AWG24)

Label
63833AXX

10.12.2 PCS21A

DOP
TX/RX+
TX/RXGMD
GND
TX/RX-/1200
TX/RX+

MC07
2
15
7
8

2
3
4

TX/RX+
TX/RXGMD
NC

6
19

5 m + 50 mm
100 ± 10

RJ10

Label

Etherline Y Flex
2 x 2 x AWG22/7

UNC 4-40
63840AXX
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10.12.3 PCS22A

DOP
TX/RX+
TX/RXGMD
GND

2
15
7
8

YE
GN
BN
WH
Shield

6

TX/RX-/1200
TX/RX+

19

Label

5 m + 50 mm

50 + 10

100 ± 10
Pins:
Tx/Rx+ Yellow
Tx/Rx- Green
GND Brown
GND White

Label

2 x 2 x 0.25 pmm
LIYCP-TP

UNC 4-40
63835AXX

10.12.4 RS-232-kommunikationskabel (färdig kabel D-SUB 9PO)

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

9

9

RS-232
9-pin D-Sub Female
3 m + 50 mm

UNC 4-40

max 15

max 33

UNC 4-40

RS-232
9-pin D-Sub Male

Non-UL 28 AWG 9C

Label
64007AXX
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Bilaga
Kemisk motståndskraft

11
11

Bilaga

11.1

Kemisk motståndskraft

11.1.1 Metallkapsling
Ram och hus är utförda i pulvermålad aluminium. Detta material kan under en period av
över 24 timmar exponeras för följande substanser utan att synbar förändring uppstår:
Alkohol 95 %

Matolja

Aluminiumrengöring

Mjölksyra

Ammoniak

Motorbensin

Ättiksyra

Natriumdikromat, mättad

Avjoniserat vatten

Natriumhypoklorit, lösning

Butanol

Natriumkarbonat 10 %

Citronsyra

Natronlut

Dieselolja

Paraffinolja

Etanol 99,5 %, denaturerad

Salpetersyra

Fosforsyra

Svavelsyra

Glykol

Terpentin

Isopropylalkohol

Tvättlösning

Klorsyra 10 %

Urea, mättad

Koksalt, 20 %

Väteperoxid

Kylvätska

Vattenledningsvatten

Ligroin

–

11.1.2 Tangenter och indikeringar
Lösningsmedelbeständighet för
displayyta

320

Detta material kan under en period av över 24 timmar exponeras för följande substanser
utan att synbar förändring uppstår:
2-etylhexansyra

Kerosin

Aceton

Klorvätesyra <35 %

Ammoniaklösning (relativ densitet 0,9)

Metanol

Ammoniaklösning <10 %

Natriumhypoklorit <10 %

Ättiksyra

Natriumkarbonat <20 %

Bensen

Natronlut <48 %

Bomullsfröolja

Olivolja

Citronsyra

Oljesyra

Destillerat vatten

Salpetersyra (specifik densitet 1,42)

Dietyleter

Salpetersyra <40 %

Diisobutylen

Saltvatten

Diklormetan

Svavelsyra (specifik densitet 1,84)

Dimetylformamid

Svavelsyra <30 %

Etylacetat

Tetraklormetan

Etylalkohol

Toluen

Isättika (relativ densitet 1,05)

Väteperoxid <28 %

Isopropylalkohol

–
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Autotex F157 utgör ytskikt på membrantangentbordet.
Acceptabla substanser
Enligt DIN 42 115 del 2 kan Autotex F157 under en period av över 24 timmar exponeras
för följande substanser utan att synbar förändring uppstår:
1.1.1. Trikloretan (avfettningsmedel)

Järnklorid

2-butoxyetanol (Butyl Cellosolve)

Kaliumferrocyanid/ferrocyanid

Acetaldehyd

Kaliumhydroxid <30 %

Aceton

Kaliumkarbonat

Acetonitril

Klorvätesyra <36 %

Alifatiska kolväten

Linolja

Alkalikarbonat

Metanol

Ammoniak <40 %

Metyletylketon

Amylacetat

Metylisobutylketon

Ättiksyra

Mjukgörare

Bensin

Myrsyra <50 %

Bikromat

Natriumbisulfat

Blåst kastorolja

Natriumhypoklorid <20 % (blekmedel)

Cyclohexanol

Natriumkarbonat

Cyclohexanon

Natronlut <40 %

Dekontaminerad

n-butylacetat

Diacetonalkohol

Paraffinolja

Dibutylftalat

Salpetersyra <10 %

Dieselolja

Saltvatten

Dietyleter

Silikonolja

Dioktylftalat

Skärolja

Dioxan

Svavelsyra <10 %

Dowanol DRM/PM

Teepol

Etanol

Teknisk bensin

Eter

Terpentinersättning

Etylacetat

Toluen

Flygbensin

Triacetin

Formaldehyd 37 % ... 42 %

Triklorättiksyra <50 %

Fosforsyra <30 %

Tvättpulver

Glycerin

Universalbromsvätska

Glykol

Väteperoxid

Isoforon

Vatten

Isopropanol

Xylol

Järnhaltigt klor

–

Autotex uppvisar inte några synbara förändringar efter mindre än en timmes exponering
för isättika, enligt DIN 42 115 del 2.
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Skadliga substanser

STOPP!
Autotex är inte beständigt mot ånga av högt tryck med temperatur över 100 °C, eller
mot följande ämnen:
•

Bensylalkohol

•

Diklormetan

•

Koncentrerad lut

•

Koncentrerade mineralsyror

Substanser som inte ger upphov till färgförändring
Följande reagenser orsakar ingen färgförändring efter 24 timmars exponering vid en
temperatur på 50 °C:
Ajax

Kaffe

Ariel

Lenor

Domestos

Mjölk

Downey

Persil

Druvsaft

Top job

Fantastic

Vim

Formula 409

Vortex

Gumption

Windex

Jet Dry

Wisk

Substanser som ger upphov till färgförändring
Vid noggrann undersökning kan små färgförändringar konstateras efter kontakt med
följande substanser:
Citronsaft
Senap
Tomatketchup
Tomatsaft

OBS
Liksom alla polyesterbaserade foliematerial bör Autotex F157 inte utsättas för direkt
solstrålning under längre tid.
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Uppdatering av operatörsterminalen
Operatörsterminalen har ett systemprogram (operativsystem) som ligger i terminalminnet vid leveransen.
Systemprogrammet kan bytas ut mot en ny version via en dator eller ett minneskort.
Finns ej för DOP11B-10 och -15. Se även kapitlet "Nedladdning av systemprogram till
DOP11B-10 och -15" på sidan 324.

11.2.1 Ladda ner systemprogram från datorn
HMI-Builder används för att ladda ner systemprogram via en dator till operatörsterminalen. Detta kan ske via det seriella gränssnittet eller ETHERNET. En PCS11B-kabel
bör användas som seriell anslutning. En korsad CAT5-kabel bör användas som
ETHERNET-anslutning.
För att systemprogrammet ska kunna överföras till operatörsterminalen via datorn
måste följande förutsättningar uppfyllas:
PC med HMI-Builder
Anslutningskabel mellan PC och operatörsterminal
Fil med nytt systemprogram (OPSys_b*.cab)

OBS
Kontrollera att strömmen inte bryts under överföringen.

Förberedelser
Via seriell
anslutning

1. Anslut anslutningskabeln PCS11B mellan datorn och operatörsterminalen.
2. Öppna ett projekt eller skapa ett nytt med operatörsterminaltypen du vill använda.
3. Välj [Överför] / [Uppdatera operatörsterminalens systemprogram].
Inga inställningar måste göras på operatörsterminalen.
Ställ in porten för dataöverföringen och överföringshastigheten i [Alternativ] / [Kommunikationsegenskaper].

Via ETHERNET

1. Anslut anslutningkabel mellan datorn och operatörsterminalen.
2. Ange en giltig IP-adress för operatörsterminalen.
3. Öppna ett projekt eller skapa ett nytt med operatörsterminaltypen du vill använda.
4. Välj [Överför] / [Uppdatera operatörsterminalens systemprogram].
5. Välj [Inställningar] / [Använd TCP/IP-överföring].
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11.2.2 Ladda ner systemprogram från ett externt minneskort
1. Spara systemprogramfilen (OPSys_b*.cab) i huvudkatalogen på det externa
Compact Flash-minneskortet eller på USB Flash-enheten.
2. Sätt in minneskortet i operatörsterminalen eller anslut USB Flash-enheten och starta
operatörsterminalen för att automatiskt uppdatera systemprogrammet.

OBS
Compact Flash-kort kan bara användas på DOP11B-50.

11.2.3 Nedladdning av systemprogram till DOP11B-10 och -15
Programmet Image Loader används för att ladda ner systemprogram via en dator till
operatörsterminalen. Image Loader kan laddas ner från vår webbplats. Överföringen
sker med PCS11B-kabeln via det seriella gränssnittet.
För att systemprogrammet ska kunna uppdateras i operatörsterminalen måste följande
förutsättningar uppfyllas:

Förberedelser

•

PC med programmet "Image Loader"

•

PCS11B-kabel

1. Dubbelklicka på EXE-filen Image Loader för att starta. Utför följande steg:
2. Anslut anslutningskabeln PCS11B mellan datorn och operatörsterminalen.
3. Bryt strömmen till operatörsterminalen.
4. Ställ operatörsterminalen i läget Image Load genom att ställa lägesomkopplare 2
på ON.
5. Sätt på strömmen igen.
6. Alla operatörsterminaler som är anslutna till datorns COM-anslutningar och som är i
läget Image Load, har en rullgardinsmeny. Välj operatörsterminalen som ska uppdateras med hjälp av MAC-adressen (hex.).
7. Klicka på Upgrade (uppdatera).
8. Bryt strömmen till operatörsterminalen när uppdateringen är klar.
9. Ställ lägesomkopplare 2 på OFF.
10.Anslut strömmen till operatörsterminalen.
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Byte av batteri
OBS
•

Se till att ESD-skydd finns.

•

Gör först en säkerhetskopia av operatörsterminalens projekt, se kapitlet "Överföringsegenskaper" på sidan 186.

11.3.1 DOP11B-20, -25, -30 och -40
Du behöver:
•

Litiumbatteri CR2450, 550 mAh

Procedur
1. Stäng av strömmen till operatörsterminalen.
2. Öppna batterifacket.
[1]

[2]

63847AXX

[1]

Batterifack

[2]

Batteri

3. Använd en tång som inte är ledande för att ta ut batteriet.
4. Sätt in ett nytt batteri.
5. Stäng batterifacket igen.

OBS
Lämna in det gamla litiumbatteriet till återvinning.
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11.3.2 DOP11B-50 och -60
Du behöver:
•

Litiumbatteri CR2450, 550 mAh

•

Limpistol: Jet-Melt TCQ, tillverkare: 3M

•

Lim: 3748 V-O, tillverkare: 3M

Procedur
1. Stäng av strömmen till operatörsterminalen.
2. Ta bort baksidan på operatörsterminalen genom att lossa de 4 skruvarna.
[1]

[1]

[1]

[1]
63848AXX

[1]

Skruvar

3. Vänd på sidan (CPU-kretskortet och batteriet sitter på undersidan).

[1]

63849AXX

[1]
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Batterihållare
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4. Om batteriet är fastsatt med lim måste det först tas bort. Ta sedan försiktigt ut batteriet ur hållaren.
5. Sätt försiktigt in ett nytt batteri i hållaren. Plustecknet på batteriet måste peka mot
plustecknet på hållaren.
6. Limma fast batteriet med lim på hållaren.
7. Montera operatörsterminalen i omvänd ordningsföljd.

OBS
Lämna in det gamla litiumbatteriet till återvinning.

11.4

Felsökning
Operatörsterminalen kan felsökas med hjälp av följande fellista.

Situation

Steg i felsökningen

•

1.
2.
3.
4.
5.

Är spänningen korrekt?
Försörjs terminalen med tillräcklig ström?
Kontrollera säkringen
Kontrollera effektkortet
Sitter effektkortet i ordentligt?

Ingen kommunikation mellan
operatörsterminal och styrning.

1.
2.
3.
4.

Kontrollera kommunikationskabeln mellan apparaterna.
Kontrollera om operatörsterminalen har laddat ner en drivrutin för styrningen.
Kontrollera om rätt drivrutin för styrningen används.
Kontrollera kommunikationsanslutningarna på CPU-kretskortet.

Operatörsterminalen fungerar men
inte bakgrundsbelysningen.

1.
2.
3.
4.

Kontrollera bakgrundsbelysningens dämpningsinställning.
Kontrollera om bakgrundsbelysningen är ansluten till effektkortet.
Byt bakgrundsbelysningen.
Kontrollera DC/AC på effektkortet.

Operatörsterminalen fungerar inte,
bakgrundsbelysningen är släckt men
driftlysdioden lyser.

1. Kontrollera bakgrundsbelysningens dämpningsinställning.
2. Kontrollera om det finns smälta komponenter på CPU-kretskortet.
3. Ladda ner ny Firmware till operatörsterminalen.

Operatörsterminalen har inte
senaste Firmware.

1. Kontrollera versionen i operatörsterminalen.
2. Spara en kopia av projektet på datorn.
3. Ladda ner en uppdatering med hjälp av Image Loader och följ anvisningarna.

Operatörsterminalen fungerar men
inte flera av tangenterna.

1. Kontrollera om strömkablarna är rätt anslutna.
2. Byt fronten.

Kontaktskärmen fungerar inte eller
dåligt.

1.
2.
3.
4.

Linjer har fel färg på displayen eller
indikeringen är förskjuten.

1. Kontrollera om displayen har ett brett vertikalt eller horisontellt område. Det ska vara minst
2-3 cm brett och grått eller svart.
2. Kontrollera om kabeln är rätt ansluten till displayen.
3. Kabeln får inte vara vikt eller skadad. Om detta är fallet måste den bytas.

Operatörsterminalen startar inte
igen efter ett komponentbyte.

Ta ut batteriet och sätt i det igen. (Gäller endast DOP11B-20 till -40.)

Svagt batteri/inget batteri

1. Kontrollera att batteriet sitter ordentligt i batterihållaren.
2. Om batteriet är svagt eller slut måste det bytas. (Se kapitlet "Byte av batteri" på sidan 325.)

•

Operatörsterminalen fungerar
inte korrekt.
Driftlysdioden lyser inte.

Ställ in kontaktskärmen på nytt.
Kontrollera om strömkabeln är rätt ansluten.
Byt operatörsterminalens display.
Kontrollera gränssnittet för kontaktskärmen på effektkortet.
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kommunikationsgränssnitt ................................256
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B
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Beräkna ingenjörsenheter ........................ 136, 181
Beräkning av receptstorleken ...........................212
Beräkning av trendstorleken .............................242
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Block ...................................................................66
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Skapa (med blockhanteraren) ......................89
Blockhanteraren ....................................... 116, 130
Inställningar ................................................131
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Blockkopplingar till larm ................................... 209
Blocklista .......................................................... 115
Boot-fel ............................................................... 59
Byte av batteri .................................................. 325
Byte av styrsystem ............................................. 87
Byte av terminal ................................................. 87
C
CGI-skript ......................................................... 291
D
Data Logger ..................................................... 249
Datautbyte mellan styrsystem .......................... 251
Definiera säkerhetsnivåer ................................ 222
Definiera tidkanaler .......................................... 229
Definiera utskrifter ............................................ 226
Diagram grafikobjekt ........................................ 154
Digital fyllning grafikobjekt ............................... 149
Digital klocka grafikobjekt ................................ 166
Digital symbol grafikobjekt ............................... 148
Digital text grafikobjekt ..................................... 147
Digitala grafikobjekt .......................................... 145
Display ............................................................. 304
DOP11B-10, apparatuppbyggnad ...................... 16
DOP11B-15, apparatuppbyggnad ...................... 17
DOP11B-20, apparatuppbyggnad ...................... 18
DOP11B-25, apparatuppbyggnad ...................... 19
DOP11B-30, apparatuppbyggnad ...................... 20
DOP11B-40, apparatuppbyggnad ...................... 21
DOP11B-50, apparatuppbyggnad ...................... 22
DOP11B-60, apparatuppbyggnad ...................... 23
Driftfel ................................................................. 60
Driftindikering vid apparatstart ........................... 58
Driftläge (RUN) .................................................. 49
Driftlägen (RUN och SETUP) ............................. 49
Dubbla drivrutiner ............................................. 250
Dynamik ........................................................... 140
Dynamiska textobjekt ....................................... 183
E
Egenskaper, block ............................................. 91
ETHERNET ........................................................ 41
ETHERNET 10 Base T (tillvalskort) ................. 309
ETHERNET, nätverkskommunikation .............. 263
ETHERNET-anslutningar ................................. 265
Etikett
DOP11B-10 till DOP11B-40 ...................... 317
DOP11B-50 och DOP11B-60 .................... 317
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Felmeddelanden .................................................59
Felsökning .........................................................327
Fjärråtkomst ......................................................294
Flerspråk ...........................................................124
Flerval grafikobjekt ............................................168
Frekvensomformare, anslutning .........................12
FTP-server ........................................................276
Funktioner, terminal ............................................45
Funktionstangenter ...........................................238
Definiera .............................................. 95, 239
Globala .......................................................239
Hoppa till block ...........................................242
Integrerade ...................................................46
Lokala .........................................................239
Första inkoppling .................................................44
G
Grafikblockshanteraren .......................................98
Gruppera objekt ..........................................103
Markera flera objekt ....................................100
Markör ..........................................................98
Mus ...............................................................98
Placera objekt .............................................101
Skapa objekt ...............................................100
Skapa tabeller ............................................104
Symboler ....................................................105
Tangenter .....................................................98
Öppna ...........................................................98
Grafikobjekt .......................................................144
Analog fyllning ............................................164
Analog klocka .............................................165
Analog numerisk .........................................152
Analog numerisk tabell ...............................172
ASCII ..........................................................157
Diagram ......................................................154
Digital fyllning .............................................149
Digital klocka ..............................................166
Digital symbol .............................................148
Digital text ...................................................147
Dynamisk bitmap-hantering ........................145
Dynamiska analoga ....................................146
Dynamiska digitala .....................................145
Flerval .........................................................168
Hastighetsmätare .......................................161
Hopp ...........................................................151
Larmrad ......................................................163
Meddelande ................................................171
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Multisymbol ................................................ 167
Pektangent ................................................ 169
Potentiometer ............................................ 158
Stapeldiagram ........................................... 153
Statiska/dynamiska .................................... 144
Trend ......................................................... 159
VU-mätare ................................................. 156
Grafisk visning och styrning ............................. 135
H
Hantering av grafikblock .................................. 174
Hantering av textblock ..................................... 184
Hastighetsmätare grafikobjekt ......................... 161
HMI-Builder
Beskrivning .................................................. 67
Installation ................................................... 67
Kommunikationsinställningar ....................... 70
Meny ............................................................ 68
Skapa projekt ............................................... 84
Starta ........................................................... 83
Statusrad ..................................................... 68
Systemförutsättningar .................................. 67
Uppdatering av drivrutinen .......................... 86
Val av språk ................................................. 83
Hopp objekt ...................................................... 151
HTML-katalog .................................................. 279
Huvudbibliotek ................................................. 278
I
Idrifttagning ........................................................ 42
IMAGES-katalog .............................................. 281
Index i nätverksklienten ................................... 301
Indexadressering ............................................. 195
Ingenjörsenheter för skala ....................... 136, 181
Inledning ............................................................ 10
Inloggning ........................................................ 223
Installation .......................................................... 26
UL-riktig ....................................................... 27
Installation, HMI-Builder ..................................... 67
Installering av drivrutinen ................................... 86
Integrerade funktionstangenter .......................... 46
I/O-korsreferens ............................................... 111
I/O-sökning ......................................................... 96
J
Joystick-funktioner ............................................. 51
K
Kabel ................................................................ 318
PCS11B ..................................................... 318
PCS22A ..................................................... 319
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Kommunikation, effektiv ......................................63
Konfiguration av kommunikationsport ...............228
Konfigurationsverktyg .......................................295
Konfigureringsläge (SETUP) ...............................49
Kringutrustning ..................................................128
L
Larm
Definiera larmgrupper .................................201
Egenskaper ................................................205
Grafisk larmsida .........................................210
Hantering ....................................................201
Import .........................................................207
Larm ...........................................................202
Larmgrupper ...............................................201
Larmrad ......................................................208
Skicka med e-post ......................................283
Larmegenskaper ...............................................205
Larmhantering .......................................... 201, 301
Larmimport ........................................................207
Larmrad .............................................................163
Leveransomfattning ............................................15
Lysdioder ..........................................................238
Definiera .......................................................95
Lägg in i recept .................................................216
Lösenord ...........................................................222
Definiera .....................................................223
För projektöverföring ..................................224
Prioriterat ....................................................224
Ändra under drift .........................................224
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Val av ......................................................... 174
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Meny
Arkiv ........................................................... 113
Blockhanteraren ................................ 116, 130
Blocklista ................................................... 115
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Fönster ...................................................... 134
Hjälp .......................................................... 134
I/O-korsreferens ......................................... 116
Konfiguration ............................................. 120
Layout ........................................................ 133
Namnlista ................................................... 116
Objekt ........................................................ 132
Redigera .................................................... 114
Visa ............................................................ 115
Överför ....................................................... 134
Minneskort ....................................................... 190
Modem
Anslutning .................................................. 260
Inställningar ............................................... 192
Överföring .................................................. 192
Montering ........................................................... 13
Multisymbol grafikobjekt ................................... 167
Måttblad
DOP11B-10 ............................................... 310
DOP11B-15 ............................................... 311
DOP11B-20 ............................................... 312
DOP11B-25 ............................................... 313
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DOP11B-60 ............................................... 316
N
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Nätverkskommunikation ....................................262
Begränsningar ............................................299
FTP-server .................................................276
Rekommendationer ....................................299
Seriell .........................................................267
SMTP-klient ................................................281
Via ETHERNET ..........................................263
Nätverkskonton .................................................302
Nätverkstjänster ................................................271
O
Omformare
Indexerad kommunikation
i RS-485-förbindelsen ......................79
Kommunikation i RS-485-förbindelsen .........76
Omkopplare ........................................................47
P
Pass through mode ...........................................254
Pass through mode via ETHERNET .................300
PCM11A ..............................................................40
PCS11B ............................................................318
PCS22A ............................................................319
Pekskärm ..........................................................177
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Adresslista
Tyskland
Huvudkontor
Fabrik
Försäljning

Bruchsal

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Boxadress
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

Mitt

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

Nord

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (vid Hannover)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Öst

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (vid Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Syd

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (vid München)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Väst

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (vid Düsseldorf)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Elektronik

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-h-telefonberedskap

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Adresser till övriga serviceverkstäder i Tyskland översänds på begäran.
Frankrike
Fabrik
Försäljning
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

Fabrik

Forbach

SEW-EUROCOME
Zone Industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Montering
Försäljning
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

Adresser till övriga serviceverkstäder i Frankrike översänds på begäran.
Algeriet
Försäljning

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

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

Argentina
Montering
Försäljning
Service
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Australien
Montering
Försäljning
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

Montering
Försäljning
Service

Bryssel

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

Industriväxlar

SEW Caron-Vector
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-wallonie@sew-eurodrive.be

Antwerpen

SEW Caron-Vector
Glasstraat, 19
BE-2170 Merksem

Tel. +32 3 64 19 333
Fax +32 3 64 19 336
http://www.sew-eurodrive.be
service-antwerpen@sew-eurodrive.be

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

Belgien

Brasilien
Fabrik
Försäljning
Service

Adresser till övriga serviceverkstäder i Brasilien översänds på begäran.
Bulgarien
Försäljning

Sofia

BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@fastbg.net

Santiago de
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Boxadress
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

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

Köpenhamn

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

Kairo

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

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

Chile
Montering
Försäljning
Service

Colombia
Montering
Försäljning
Service
Danmark
Montering
Försäljning
Service
Egypten
Försäljning
Service

Elfenbenskusten
Försäljning
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Estland
Försäljning

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

Montering
Försäljning
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

Fabrik
Montering
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

Libreville

ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun

Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12

Athen

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

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

Montering
Försäljning
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

Montering
Försäljning
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

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

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

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

Finland

Gabon
Försäljning

Grekland
Försäljning
Service

Hong Kong
Montering
Försäljning
Service

Indien

Irland
Försäljning
Service

Israel
Försäljning

Italien
Montering
Försäljning
Service
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Japan
Montering
Försäljning
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

Douala

Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137

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

Kamerun
Försäljning

Kanada
Montering
Försäljning
Service

Adresser till övriga serviceverkstäder i Kanada översänds på begäran.
Kina
Fabrik
Montering
Försäljning
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

Montering
Försäljning
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

Adresser till övriga serviceverkstäder i Kina översänds på begäran.
Korea
Montering
Försäljning
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

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

Kroatien
Försäljning
Service
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Lettland
Försäljning

Riga

SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

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

Alytus

UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Bryssel

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

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

Casablanca

Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca

Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
ali.alami@premium.net.ma

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

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

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

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

Libanon
Försäljning

Litauen
Försäljning

Luxemburg
Montering
Försäljning
Service
Malaysia
Montering
Försäljning
Service
Marocko
Försäljning

Mexiko
Montering
Försäljning
Service

Nederländerna
Montering
Försäljning
Service

Norge
Montering
Försäljning
Service
Nya Zeeland
Montering
Försäljning
Service
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Peru
Montering
Försäljning
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

ŁódÑ

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-timmarsservice

Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
sewis@sew-eurodrive.pl

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

Bukarest

Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
sialco@sialco.ro

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

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

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

Belgrad

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

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

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

Polen
Montering
Försäljning
Service

Portugal
Montering
Försäljning
Service
Rumänien
Försäljning
Service
Ryssland
Montering
Försäljning
Service
Schweiz
Montering
Försäljning
Service
Senegal
Försäljning

Serbien
Försäljning

Singapore
Montering
Försäljning
Service
Slovakien
Försäljning
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Adresslista

Slovakien
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

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

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

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

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

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

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

Prag

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

Slovenien
Försäljning
Service
Spanien
Montering
Försäljning
Service
Storbritannien
Montering
Försäljning
Service
Sverige
Montering
Försäljning
Service
Sydafrika
Montering
Försäljning
Service

Thailand
Montering
Försäljning
Service
Tjeckiska republiken
Försäljning
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Adresslista

Tunisien
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

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

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

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

Fabrik
Montering
Försäljning
Service

Sydöstra
regionen

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

Montering
Försäljning
Service

Nordöstra
regionen

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

Mellanvästern

SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

Sydvästra
regionen

SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Västra regionen

SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Försäljning

Turkiet
Montering
Försäljning
Service

Ukraina
Försäljning
Service

Ungern
Försäljning
Service
USA

Adresser till övriga serviceverkstäder i USA översänds på begäran.
Venezuela
Montering
Försäljning
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

Minsk

SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 (17) 298 38 50
Fax +375 (17) 29838 50
sales@sew.by

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

Vitryssland
Försäljning

Österrike
Montering
Försäljning
Service
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SEW-EURODRIVE – Driving the world

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service

Vi sätter världen i rörelse

Med personer som
utvecklar framtiden
tillsammans med dig.

Med en service som
ligger nära till hands
var som helst i världen.

Med drivsystem och styrsystem
som automatiskt ökar din arbetsprestation.

Med omfattande Knowhow inom de viktigaste
branscherna i vår tid.

Med kompromisslös
kvalitet, vars höga
standard förenklar det
dagliga arbetet.

SEW-EURODRIVE
Driving the world

Med en global närvaro för
snabba och övertygande
lösningar. På varje plats.

Med innovativa idéer
som redan imorgon
har lösningen för
i övermorgon.

Med vår webplats på
internet erbjuder vi
tillgång till information,
dokumentation och
uppgraderingar av
programvaror 24 timmar
om dygnet.

SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
55303 JÖNKÖPING
Tel +46 36-34 42 00 Fax +46 36-34 42 80
info@sew-eurodrive.se

www.sew-eurodrive.se

