Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy

Panele operatorskie DOP11B

Wydanie 11/2008
16666941 PL

Podręcznik systemowy

SEW-EURODRIVE – Driving the world

Spis tresci

1 Wskazówki ogólne ............................................................................................ 5
1.1 Korzystanie z instrukcji obsługi ................................................................. 5
1.2 Struktura wskazówek bezpieczeństwa...................................................... 5
1.3 Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady....................................... 6
1.4 Wykluczenie odpowiedzialności................................................................ 6
1.5 Nazwy produktu i znaki towarowe............................................................. 6
1.6 Prawa autorskie ........................................................................................ 6
1.7 Wskazówki odnośnie użytej terminologii................................................... 6
1.8 Demontaż i złomowanie ............................................................................ 6
2 Wskazówki bezpieczeństwa ............................................................................. 7
2.1 Wskazówki ogólne .................................................................................... 7
2.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ................................................... 7
2.3 Instalacja i uruchomienie........................................................................... 8
2.4 Funkcje bezpieczeństwa ........................................................................... 8
2.5 Transport / Magazynowanie...................................................................... 9
2.6 Wskazówki dot. eksploatacji ..................................................................... 9
2.7 Serwis i konserwacja................................................................................. 9
3 Informacja o urządzeniu, montaż i sprzęt ..................................................... 10
3.1 Wprowadzenie ........................................................................................ 10
3.2 Oznaczenie typu, tabliczki znamionowe i zakres dostawy...................... 15
3.3 Budowa urządzenia DOP11B-10 ........................................................... 16
3.4 Budowa urządzenia DOP11B-15 ........................................................... 17
3.5 Budowa urządzenia DOP11B-20 ........................................................... 18
3.6 Budowa urządzenia DOP11B-25 ........................................................... 19
3.7 Budowa urządzenia DOP11B-30 ........................................................... 20
3.8 Budowa urządzenia DOP11B-40 ........................................................... 21
3.9 Budowa urządzenia DOP11B-50 ........................................................... 22
3.10 Budowa urządzenia DOP11B-60 ........................................................... 23
3.11 Akcesoria i opcje ..................................................................................... 24
4 Instalacja .......................................................................................................... 26
4.1 Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia podstawowego................... 26
4.2 Instalacja spełniająca warunki UL ........................................................... 27
4.3 Zapotrzebowanie miejsca dla instalacji................................................... 28
4.4 Przebieg instalacji ................................................................................... 29
4.5 Połączenia urządzenia DOP11B-10 do DOP11B-60 .............................. 31
4.6 Podłączenie do komputera PC................................................................ 32
4.7 Przyłącze RS-485 ................................................................................... 33
4.8 Połączenie RS-485 z PCS21A................................................................ 35
4.9 Podłączenie RS-232 poprzez UWS11A.................................................. 36
4.10 Podłączenie ETHERNET ........................................................................ 37
4.11 Podłączenie do Siemens S7 ................................................................... 40
5 Uruchomienie .................................................................................................. 42
5.1 Ogólne wskazówki dotyczące uruchomienia........................................... 42
5.2 Prace przygotowawcze i środki pomocnicze........................................... 43
5.3 Pierwsze włączenie................................................................................. 44
5.4 Funkcje panelu........................................................................................ 45
6 Eksploatacja i obsługa.................................................................................... 54
6.1 Transfer projektu za pomocą komputera i HMI-Builder........................... 54
6.2 Wskazanie robocze podczas uruchamiania urządzenia ......................... 58
6.3 Komunikaty o błędach............................................................................. 59
6.4 Serwis elektroniki SEW ........................................................................... 61

Podręcznik systemowy – Panele operatorskie DOP11B

3

Spis tresci

7 Programowanie ............................................................................................... 62
7.1 Tworzenie projektu.................................................................................. 62
7.2 Komunikacja z MOVIDRIVE® i MOVITRAC® ......................................... 69
7.3 Wewnętrzne zmienne.............................................................................. 82
7.4 Programowanie za pomocą oprogramowania do programowania.......... 83
7.5 Prezentacja graficzna i sterowanie ....................................................... 135
7.6 Prezentacja tekstowa i sterowanie........................................................ 180
7.7 Transfer projektu ................................................................................... 185
7.8 Adresowanie indeksów ......................................................................... 195
8 Funkcje urządzenia ....................................................................................... 199
8.1 Biblioteka wiadomości........................................................................... 199
8.2 Zarządzanie alarmem ........................................................................... 201
8.3 Zarządzanie recepturami ...................................................................... 210
8.4 Hasła ..................................................................................................... 222
8.5 Wydruk raportów ................................................................................... 225
8.6 Sterowanie czasowe ............................................................................. 229
8.7 Zarządzanie językami ........................................................................... 230
8.8 Diody świecące ..................................................................................... 238
8.9 Klawisze funkcyjne................................................................................ 238
8.10 Trendy ................................................................................................... 242
8.11 Makra .................................................................................................... 246
8.12 Monitor systemu.................................................................................... 248
8.13 Logger danych ...................................................................................... 249
9 Funkcje sieciowe i komunikacja .................................................................. 250
9.1 Komunikacja ......................................................................................... 250
9.2 Komunikacja sieciowa........................................................................... 262
9.3 Usługi sieciowe ..................................................................................... 271
9.4 Konta sieciowe ...................................................................................... 302
9.5 Wywoływanie ustawień sieciowych podczas pracy............................... 303
10 Dane techniczne i rysunki wymiarowe........................................................ 304
10.1 Ogólne dane techniczne ....................................................................... 304
10.2 Przypisanie pinów ................................................................................. 308
10.3 DOP11B-10........................................................................................... 310
10.4 DOP11B-15........................................................................................... 311
10.5 DOP11B-20........................................................................................... 312
10.6 DOP11B-25 i -30................................................................................... 313
10.7 DOP11B-40........................................................................................... 314
10.8 DOP11B-50........................................................................................... 315
10.9 DOP11B-60........................................................................................... 316
10.10 Label dla DOP11B-10 do DOP11B-40.................................................. 317
10.11 Label dla DOP11B-50 i DOP11B-60 ..................................................... 317
10.12 Kabel ..................................................................................................... 318
11 Załącznik ........................................................................................................ 320
11.1 Odporność na środki chemiczne........................................................... 320
11.2 Aktualizowanie panelu operatorskiego.................................................. 323
11.3 Wymiana baterii .................................................................................... 325
11.4 Identyfikacja błędów.............................................................................. 327
12 Skorowidz ...................................................................................................... 328

4

Podręcznik systemowy – Panele operatorskie DOP11B

Wskazówki ogólne
Korzystanie z instrukcji obsługi

1

Wskazówki ogólne

1.1

Korzystanie z instrukcji obsługi

1

Podręcznik systemowy

Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią produktu i zawiera ważne wskazówki dotyczące
jego użytkowania i obsługi technicznej. Niniejsza instrukcja obsługi przeznaczona jest
dla wszystkich osób, wykonujących prace montażowe, instalacyjne, prace z zakresu
uruchamiania i obsługi technicznej danego produktu.
Należy zapewnić dostępność oraz dobry i czytelny stan instrukcji obsługi. Należy
zadbać o to, aby osoby odpowiedzialne za instalację i eksploatację, jak również
personel pracujący przy urządzeniu na własną odpowiedzialność zapoznały się z całą
instrukcją obsługi. W razie niejasności lub w celu uzyskania dalszych informacji należy
skonsultować się z SEW-EURODRIVE.

1.2

Struktura wskazówek bezpieczeństwa
Wskazówki bezpieczeństwa niniejszej instrukcji obsługi wyglądają w następujący
sposób:

Piktogram

SŁOWO SYGNALIZACYJNE!
Rodzaj zagrożenia i jego źródło.
Możliwe skutki zlekceważenia.
•

Piktogram
Przykład:

Czynności zapobiegające zagrożeniu.

Słowo
sygnalizacyjne

Znaczenie

Skutki
nieprzestrzegania

ZAGROŻENIE!

Bezpośrednie zagrożenie

Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała

OSTRZEŻENIE!

Możliwa, niebezpieczna
sytuacja

Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała

UWAGA!

Możliwa, niebezpieczna
sytuacja

Lekkie uszkodzenia ciała

STOP!

Możliwe straty rzeczowe

Uszkodzenie systemu napędowego
lub jego otoczenia

WSKAZÓWKA

Przydatna wskazówka lub rada.
Ułatwia obsługę systemu
napędowego.

Ogólne zagrożenie

Specyficzne zagrożenie,
np.porażenie prądem

Podręcznik systemowy – Panele operatorskie DOP11B

5

1

Wskazówki ogólne
Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady

1.3

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady
Przestrzeganie tej instrukcji obsługi jest warunkiem bezawaryjnej pracy urządzenia
i uznania ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji. Przeczytaj więc najpierw instrukcję,
zanim rozpoczniesz użytkować urządzenie!
Należy zapewnić dostępność oraz dobry i czytelny stan instrukcji obsługi dla osób
odpowiedzialnych za instalację i pracę oraz osób, które na własną odpowiedzialność
pracują przy urządzeniu.

1.4

Wykluczenie odpowiedzialności
Przestrzeganie instrukcji obsługi jest podstawowym warunkiem bezpieczniej pracy
silników elektrycznych z ochroną przeciwwybuchową i uzyskania podanych właściwości
produktu oraz cech wydajności. Za osoby, straty rzeczowe lub majątkowe, powstałe
z powodu nieprzestrzegania instrukcji obsługi firma SEW-EURODRIVE nie ponosi
żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach wykluczona jest odpowiedzialność za
defekty ujawnione.

1.5

Nazwy produktu i znaki towarowe
Wymienione w niniejszej instrukcji obsługi marki i nazwy produktu są znakami
towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do ich posiadacza.

1.6

Prawa autorskie
© 2008 – Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zabronione jest kopiowanie - również fragmentów - edytowanie a także rozpowszechnianie
niniejszej dokumentacji.

1.7

Wskazówki odnośnie użytej terminologii
Panele operatorskie serii DOP11B (Drive Operator Panel) mogą różnymi drogami
komunikować się w tym samym czasie z przetwornicami częstotliwości SEW
i wybranymi sterownikami programowalnymi (PLC).
W niniejszej dokumentacji obydwa urządzenia (PLC oraz falownik) określane są dla
uproszczenia mianem kontroler.

1.8

Demontaż i złomowanie
Całościową lub częściową utylizację panelu operatorskiego należy przeprowadzać
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Należy zwrócić uwagę na następujące komponenty, które zawierają substancje
szkodliwe dla zdrowia i środowiska: Bateria litowa, kondensatory elektrolityczne
i monitor.
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Wskazówki bezpieczeństwa

2.1

Wskazówki ogólne

2.2

•

Należy uważnie przeczytać niniejsze wskazówki bezpieczeństwa.

•

Należy sprawdzić dostawę przy odbiorze pod kątem ewentualnych uszkodzeń
powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy
niezwłocznie powiadomić o tym dostawcę.

•

Panel spełnia wymogi zgodnie z artykułem 4 wytycznej EMC 89/336/EEC.

•

Nie instaluj panelu w otoczeniu zagrożonym wybuchem.

•

SEW-EURODRIVE nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzone modyfikacje,
zmiany lub przebudowy w wyposażeniu.

•

Wolno używać wyłącznie takich części zamiennych i akcesoriów, które
wyprodukowane zostały zgodnie ze specyfikacjami SEW-EURODRIVE.

•

Zanim panel zostanie zainstalowany, uruchomiony lub przeprowadzana będzie jego
naprawa, należy uważnie przeczytać wskazówki dotyczące instalacji i obsługi.

•

W szczeliny i otwory panelu nie może dostać się pod żadnym pozorem jakakolwiek
ciecz. Mogłoby to spowodować pożar lub przewodzenie prądu przez urządzenie.

•

Panel może być obsługiwany wyłącznie przez przeszkolony personel fachowy.

2

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Panele operatorskie serii DOP11B są urządzeniami przeznaczonymi do obsługi
i diagnozowania instalacji przemysłowych.
W sterowaniu należy koniecznie zaimplementować właściwą reakcję na błędy
komunikacyjne pomiędzy DOP11B a sterowaniem. Dodatkowo należy podjąć
odpowiednie kroki (np. wyłączniki pozycji krańcowych, kontrolę położenia), aby w razie
błędu komunikacji z DOP11B nie mogło dojść do powstania jakichkolwiek szkód.
Uruchomienie (podjęcie pracy zgodnej z przeznaczeniem) jest tak długo niedozwolone,
dopóki nie zostanie stwierdzone, że maszyna spełnia wytyczne EMV 2004/108/EG
i zachodzi zgodność wyrobu końcowego z wytycznymi dot. maszyn 98/37/EG
(przestrzegać EN 60204).
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2.3

Instalacja i uruchomienie
•

Panel przeznaczony jest do instalacji stałej.

•

Podczas instalowania panelu należy wybrać lokalizację na stabilnym podłożu.
Upadek panelu może spowodować jego uszkodzenie.

•

Panel należy zainstalować zgodnie z instrukcją dot. instalacji.

•

Urządzenie należy uziemić zgodnie z danymi zawartymi w dołączonej instrukcji
instalacyjnej.

•

Instalacja musi być przeprowadzona wyłącznie przez przeszkolony personel
fachowy.

•

Przewody wysokiego napięcia, przewody sygnałowe i zasilające muszą być
wyprowadzone oddzielnie.

•

Zanim panel zostanie podłączony do zasilania, należy upewnić się, czy napięcie
i polaryzacja źródła zasilania są prawidłowe.

•

Otwory na obudowie przeznaczone są dla cyrkulacji powietrza i nie wolno ich
zakrywać.

•

Nie wolno ustawiać panelu w miejscach, w których byłby wystawiony na silne
oddziaływanie pola magnetycznego.

•

Panel nie może być montowany lub eksploatowany w otoczeniu wystawionym
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

•

Stosowanie wyposażenia peryferyjnego musi być zgodne z przeznaczeniem.

•

W niektórych modelach panelu szybka wyświetlacza pokryta jest laminowaną taśmą
chroniącą przed zadrapaniami. Aby zapobiec powstawaniu uszkodzeń na panelu
w wyniku elektrostatycznych wyładowań, należy po zamontowaniu ściągnąć
ostrożnie taśmę.

Środki i urządzenia ochronne muszą odpowiadać obowiązującym przepisom
(np. EN 60204 lub EN 50178).
Konieczne środki ochronne:

Uziemienie urządzenia

Konieczne urządzenia ochronne: Nadmiarowo-prądowe urządzenia ochronne

2.4

Funkcje bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE!
Panele operatorskie serii DOP11B nie mogą uwzględniać funkcji bezpieczeństwa bez
nadrzędnych systemów zabezpieczających.
Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała.
•

8

Aby zagwarantować ochronę osób i maszyn, należy zastosować nadrzędne
systemy zabezpieczające.
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2.5

2

Transport / Magazynowanie
Natychmiast po otrzymaniu zbadaj dostawę pod kątem ewentualnych uszkodzeń
powstałych podczas transportu. Informacje o uszkodzeniach natychmiast przekaż
przedsiębiorstwu transportowemu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie wolno
uruchamiać panelu operatorskiego.
Jeśli to konieczne, zastosować odpowiednie środki transportowe o odpowiednim
udźwigu.
Jeśli nie zamontujesz panelu operatorskiego od razu, przechowuj go w suchym
pomieszczeniu wolnym od pyłów.

2.6

2.7

Wskazówki dot. eksploatacji
•

Panel należy utrzymywać zawsze w czystości.

•

Funkcja awaryjnego zatrzymania oraz inne funkcje bezpieczeństwa nie mogą
być sterowane z panelu operatorskiego.

•

Należy zwrócić uwagę aby klawisze, ekran itd. nie miały styczności z przedmiotami
o ostrych krawędziach.

•

Należy pamiętać, iż panel jest gotowy do użytku i rejestruje wprowadzane dane
z klawiatury i za pomocą ekranu dotykowego, nawet wówczas, gdy podświetlenie tła
przestanie się palić.

Serwis i konserwacja
•

Roszczenia z tytułu wad rozpatrywane są zgodnie z zasadami umowy.

•

Monitor oraz przednią część panelu należy czyścić łagodnym środkiem i miękką
ściereczką.

•

Naprawy muszą być przeprowadzane wyłącznie przez przeszkolony personel
fachowy.
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Informacja o urządzeniu, montaż i sprzęt

3.1

Wprowadzenie
Nieustannie rosną wymagania stawiane przez współczesny przemysł produkcyjny.
Rośnie przy tym zarówno odpowiedzialność jak i zakres działań personelu przy
maszynie. Użytkownik musi mieć szybki i łatwy dostęp do informacji dotyczących
statusu maszyny wraz z możliwością przeprowadzania bezpośrednich zmian
w ustawieniach. Funkcjonalność sterowania staje się coraz bardziej powszechna
i dopracowana. Umożliwia to efektywne regulowanie skomplikowanych procesów.
Panele operatorskie gwarantują przejrzystość i bezpieczeństwo w komunikacji między
człowiekiem a maszyną, nawet w przypadku wysoce złożonych procesów
produkcyjnych.
Graficzne panele operatorskie zostały zaprojektowane, aby sprostać wymogom jakie
stawiane są w relacji "człowiek-maszyna-złącze" dla kontroli przebiegu procesów
i regulacji we wszystkich zakresach zastosowania techniki produkcyjnej. Panel jest
urządzeniem, które ułatwia pracę personelu obsługującego dzięki ukierunkowanemu
przystosowaniu procesów do poszczególnych zadań. Fakt ten sprawia, iż użytkownik
może stosować dobrze znane mu pojęcia i definicje.
W panelu struktura projektów przedstawiana jest jako drzewo menu lub sekwencja.
Drzewo menu obejmuje zarówno menu główne (np. z wyświetlaniem przeglądu) jak
i szereg menu podrzędnych z wyszczególnionymi danymi dla każdego obszaru
użytkowania. Z reguły osoba obsługująca decyduje o tym, który sposób przedstawiania
menu ma wybrać.
Stosowane w panelu operatorskim pola menu oznaczane są jako bloki.
Główne
menu

Receptura

Status silnika

Temperatura

Stan
falownika

53717APL
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Punktem wyjściowym dla sekwencji jest główne menu. W nim personel obsługujący
wybiera sekwencję, dla której bloki przedstawiane będą w podanej kolejności. Z reguły
sterowanie wskazaniami bloku odbywa się poprzez program w kontrolerze.

Główne menu

Krok 1

Ustawienia

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Zakończenie
programu

53719APL

Funkcje panelu operatorskiego umożliwiają graficzne i tekstowe przedstawianie
zachodzących procesów. Ponadto dostępne są dalsze funkcje:
•

Zarządzanie alarmem

•

Drukowanie

•

Trendy

•

Zarządzanie recepturami

•

Sterowanie czasowe

Funkcje te są nie tylko proste w obsłudze, ale są również korzystniejsze cenowo
w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań z przełącznikami, lampami wskaźnikowymi,
przekaźnikami czasowymi, licznikami nastawnymi i zegarami sterującymi. Panel obsługi
obejmuje poza tym funkcje, które umożliwiają lepsze wykorzystanie elektroniki napędu.
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3.1.1

Programowanie
Panele operatorskie programowane
z oprogramowaniem HMI-Builder.

są

za

pomocą

komputera

PC

wraz

Panel operatorski wyróżnia się w dużym stopniu dzięki pracy zorientowanej na obiektach.
Programowanie opiera się przy tym na jednym obiekcie, do którego przypisana jest jedna
funkcja. Rodzaje sygnałów definiowane są zgodnie z przedstawioną zasadą.
Stworzony projekt zapisywany jest w pamięci panelu operatorskiego.
3.1.2

Przyłączenie panelu do przetwornicy częstotliwości SEW
Przyłączenie panelu do kontrolera daje wiele korzyści:

3.1.3

•

Użytkownik nie musi dokonywać żadnych zmian w ustawieniach danego kontrolera

•

Panel nie obsadza ani wyjść ani wejść kontrolera.

•

Optymalizowana jest czytelność funkcji kontrolera, np. sterowanie czasowe
i zarządzanie alarmami.

Wskaźnik statusu i sterowanie
Z uwagi na powszechne ich zastosowanie w różnorodnych dziedzinach, użytkownik jest
obecnie zaznajomiony z lampami wskaźnikowymi jak również z analogowymi
i cyfrowymi wskaźnikami stanu. Odnosi się to w takim samym stopniu do elementów
obsługi takich jak: przyciski, przełączniki obrotowe oraz przełączniki przesuwne.
Zastąpienie tych elementów jednym panelem umożliwia zespolenie wszystkich
wskaźników stanu i elementów obsługi w jedną jednostkę.
Użytkownik może w prosty sposób wyświetlać i wpływać na informacje systemowe.
Ponadto użytkownik ma możliwość przedstawienia przeglądu wszystkich sygnałów
odnoszących się do wskazanego obiektu, np. pompy lub jednostki napędowej. Opcja ta
dodatkowo ułatwia pracę.
Możliwe jest to dzięki kompletnej wymianie informacji, która odbywa się w panelu
między tzw. blokami. W przypadku bloków mówi się przykładowo o blokach tekstowych,
które zawierają wyłącznie informacje tekstowe. Natomiast bloki graficzne zawierają
opisy graficzne.
Panele operatorskie wyposażone są w klawisze funkcyjne do sterowania
bezpośredniego. Do odpowiednich klawiszy przypisane są dane komendy. Na podstawie
takiego przypisania może nastąpić sterowanie.
W trakcie korzystania z wielu bloków, użytkownik ma możliwość poruszania między nimi
używając komendy przeskoku. W ten sposób tworzona jest struktura menu a tym
samym strukturalna aplikacja.
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3.1.4

3

Ustawianie panelu operatorskiego
Aby optymalnie wykorzystać zakres funkcji, panel należy zamontować w bezpośrednim
otoczeniu miejsca pracy. Umożliwi to osobie obsługującej otrzymywanie wszystkich
niezbędnych informacji i efektywną pracę. Panel ustawić na odpowiedniej wysokości
roboczej, tak aby dany użytkownik miał łatwy dostęp i mógł swobodnie go obsługiwać.
Współczynnik wizualności ekranu determinowany jest przez odległość, wysokość, kąt,
naświetlenie i wybór kolorów.
Kontrola, sterowanie i konserwacja mogą być przeprowadzane na odległość,
np. z innego budynku lub innego miejsca. Komunikacja może w tym przypadku nastąpić
przykładowo poprzez sieć LAN (Local Area Network), internet lub modem. W przypadku
długich linii produkcyjnych z wieloma stanowiskami pracy można łączyć większą liczbę
paneli w sieci z jednym lub wieloma kontrolerami.

10553AXX
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Wprowadzenie

3.1.5

Rozwiązania kompaktowe
Zewnętrzne urządzenia takie jak czytniki kodów kreskowych, wagi, modemy itd. mogą
być łączone z kontrolerem poprzez panel. Do podłączenia urządzenia wymagane jest
jedynie złącze RS-232 oraz protokół komunikacji ASCII. Napływające do panelu dane
przechowywane są w rejestrach.
Możliwe jest również podłączenie jednostki pracującej równolegle. Może to dotyczyć
również kolejnego panelu lub komputera PC z MOVITOOLS® dla programowania
falowników. Poprzez panel możliwe jest przy tym równocześnie programowanie
kontrolera i komunikowanie się z nim.
W przypadku podłączania PLC i falownika do panelu (podwójny sterownik w panelu)
może nastąpić pomiędzy tymi urządzeniami wymiana danych (sygnały analogowe
i cyfrowe).

SPS-Protokół

RS-485
MOVILINK

60090APL
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3.2

Oznaczenie typu, tabliczki znamionowe i zakres dostawy

3.2.1

Przykład oznaczenia typów
DOP

11

B

3

20
20 = Wyświetlacz grafiki LCD, 240 x 64 punktów obrazu
25 = Ekran dotykowy ¼ VGA, 320 x 240 punktów obrazu
(16 odcieni szarości)
Wersja

30 = Ekran dotykowy ¼ VGA, 320 x 240 punktów obrazu
(64 k kolorów)
40 = ¼ VGA wyświetlacz grafiki, 320 x 240 punktów obrazu
(64 k kolorów)
50 = Ekran dotykowy VGA, 800 x 600 punktów obrazu
(64 k kolorów)

Wersja B
Generacja
Typ: DOP = Drive Operator Panel

3.2.2

Przykład tabliczki znamionowej
Z boku na urządzeniu umieszczona jest ogólna tabliczka znamionowa.

11596AXX

3.2.3

Zakres dostawy
W skład wyposażenia wchodzą:
•

Panel operatorski DOP11B

•

Materiał montażowy z szablonem montażowym

•

Skrócona instrukcja ze wskazówkami dot. montażu i instalacji

•

Wtyczka Phoenix COMBICON dla DC 24 V, 5 mm, 3-biegun.

Podręcznik systemowy – Panele operatorskie DOP11B
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Budowa urządzenia DOP11B-10

3.3

Budowa urządzenia DOP11B-10
Numer katalogowy: 1822 0266

[1]

[2]

[3]

63944AXX

[1] Wyświetlacz
[2] Klawisze funkcyjne z opisem
[3] Klawisze numeryczne

16

•

160 x 32 punktów obrazu LCD wyświetlacz grafiki (monochromatyczny) z
podświetleniem tła

•

Napięcie zasilania: DC 24 V, 100 mA

•

2 złącza szeregowe (RS-232 i RS-485 / RS-422); 2 z możliwością równoczesnego
wykorzystania

•

Klawiatura foliowana IP66 z klawiszami nawigacyjnymi, klawiatura numeryczna oraz
6 klawiszy funkcyjnych

•

6 diod LED (2 kolory czerwona / zielona)

•

1 gniazdo kart rozszerzeń

•

512 kB pamięci roboczej
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3.4

Budowa urządzenia DOP11B-15
Numer katalogowy: 1822 0274

[1]

[2]

[4]
[3]

63945AXX

[1] Wyświetlacz
[2] Klawisze funkcyjne z opisem
[3] Klawisze numeryczne
[4] Klawisze nawigacyjne

•

240 x 64 punktów obrazu LCD wyświetlacz grafiki (monochromatyczny) z
podświetleniem tła

•

Napięcie zasilania: DC 24 V, 100 mA

•

2 złącza szeregowe (RS-232 i RS-485/RS-422); 2 z możliwością równoczesnego
wykorzystania

•

Klawiatura foliowana IP66 z klawiszami nawigacyjnymi, klawiatura numeryczna oraz
6 klawiszy funkcyjnych

•

6 diod LED (2 kolory czerwona / zielona)

•

1 gniazdo kart rozszerzeń

•

512 kB pamięci roboczej
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Informacja o urządzeniu, montaż i sprzęt
Budowa urządzenia DOP11B-20

3.5

Budowa urządzenia DOP11B-20
Numer katalogowy: 1820 9661

[5]

[1]

[2]

[3]

[6]

[4]

60091AXX

[1] Diody LED czerwona / zielona
[2] Wyświetlacz
[3] Klawisze funkcyjne
[4] Klawisze nawigacyjne
[5] Pola opisu
[6] Klawisze numeryczne

18

•

240 x 64 punktów obrazu LCD wyświetlacz grafiki (monochromatyczny) z
podświetleniem tła

•

Napięcie zasilania: DC 24 V, 350 mA

•

2 złącza szeregowe (RS-232 i RS-485 / RS-422); 2 z możliwością równoczesnego
wykorzystania

•

1 złącze ETHERNET (gniazdo RJ45)

•

1 złącze USB

•

Klawiatura foliowana IP66 z klawiszami nawigacyjnymi, klawiatura numeryczna oraz
8 klawiszy funkcyjnych

•

16 diod LED (2 kolory czerwona / zielona)

•

1 gniazdo kart rozszerzeń

•

12 MB pamięci roboczej
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3.6

3

Budowa urządzenia DOP11B-25
Numer katalogowy: 1820 9688

60065AXX

•

320 x 240 punktów obrazu, ¼ VGA panel dotykowy (Touch Screen) (16 odcieni
szarości, STN, 5,7") z podświetleniem tła

•

Napięcie zasilania: DC 24 V, 450 mA

•

2 złącza szeregowe (RS-232, RS-485 / RS-422); 2 z możliwością równoczesnego
wykorzystania

•

1 złącze ETHERNET (gniazdo RJ45)

•

1 złącze USB

•

IP66

•

Montaż w formacie pionowym lub poziomym

•

1 gniazdo kart rozszerzeń

•

12 MB pamięci roboczej
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Informacja o urządzeniu, montaż i sprzęt
Budowa urządzenia DOP11B-30

3.7

Budowa urządzenia DOP11B-30
Numer katalogowy: 1820 9696

60066AXX

20

•

320 x 240 punktów obrazu, ¼ VGA panel dotykowy (Touch Screen) (64 k kolorów,
STN, 5,7") z podświetleniem tła

•

Napięcie zasilania: DC 24 V, 450 mA

•

2 złącza szeregowe (RS-232, RS-485 / RS-422); 2 z możliwością równoczesnego
wykorzystania

•

1 złącze ETHERNET (gniazdo RJ45)

•

1 złącze USB

•

IP66

•

Montaż w formacie pionowym lub poziomym

•

1 gniazdo kart rozszerzeń

•

12 MB pamięci roboczej
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3

Budowa urządzenia DOP11B-40
Numer katalogowy: 1820 9718

[1]

[2]

[5]
[3]

[4]
60092AXX

[1] Klawisze funkcyjne
[2] Klawisze numeryczne
[3] Klawisze nawigacyjne
[4] Wyświetlacz
[5] Pola opisu

•

320 x 240 punktów obrazu, ¼ VGA wyświetlacz grafiki (64 k kolorów, STN, 5,7")
z podświetleniem tła

•

Napięcie zasilania: DC 24 V, 500 mA

•

2 złącza szeregowe (RS-232 i RS-485 / RS-422); 2 z możliwością równoczesnego
wykorzystania

•

1 złącze ETHERNET (gniazdo RJ45)

•

1 złącze USB

•

Klawiatura foliowana IP66 z klawiszami nawigacyjnymi, klawiatura numeryczna oraz
16 klawiszy funkcyjnych

•

16 diod LED (2 kolory czerwona / zielona)

•

1 gniazdo kart rozszerzeń

•

12 MB pamięci roboczej
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Budowa urządzenia DOP11B-50

3.9

Budowa urządzenia DOP11B-50
Numer katalogowy: 1820 9726

60068AXX
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•

800 x 600 punktów obrazu, VGA panel dotykowy (Touch Screen) (64 k kolorów, 10,4")
z podświetleniem tła

•

Napięcie zasilania: DC 24 V, 1,0 A

•

2 złącza szeregowe (RS-232 i RS-485 / RS-422); 2 z możliwością równoczesnego
wykorzystania

•

1 złącze ETHERNET (gniazdo RJ45)

•

1 złącze USB

•

IP66

•

Montaż w formacie pionowym lub poziomym

•

1 gniazdo kart rozszerzeń

•

12 MB pamięci roboczej
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3.10

3

Budowa urządzenia DOP11B-60
Numer katalogowy: 1822 0282

64006AXX

•

1024 x 768 punktów obrazu, VGA panel dotykowy (Touch Screen) (64 k kolorów, 15")
z podświetleniem tła

•

Napięcie zasilania: DC 24 V, 1,2 A

•

2 złącza szeregowe (RS-232 i RS-485 / RS-422); 2 z możliwością równoczesnego
wykorzystania

•

1 złącze ETHERNET (gniazdo RJ45)

•

1 złącze USB

•

IP66

•

Montaż w formacie pionowym lub poziomym

•

1 gniazdo kart rozszerzeń

•

12 MB pamięci roboczej
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3.11

Akcesoria i opcje
Kabel do programowania panelu operatorskiego DOP11B i dla komunikacji między
panelem operatorskim a MOVIDRIVE®.

Opcja

Opis

Numer
katalogowy

PCS11B
(Panel Cable Serial)

Kabel komunikacyjny między panelem operatorskim
DOP11B (RS-232, maks. 115,2 Kbit/s) a komputerem PC
(RS-232) dla programowania panelu operatorskiego.
Stała długość 3 m.

1821 1062

PCS11A

24

PCS21A
(Panel Cable Serial)

Kabel komunikacyjny między panelem operatorskim
(RS-485, maks. 57,6 Kbit/s) a przetwornicami
częstotliwości SEW (RS-485, RJ-10).
Stała długość 5 m.

1820 6328

PCS22A
(Panel Cable Serial)

Kabel komunikacyjny od panelu operatorskiego (RS-485,
maks. 57,6 Kbit/s) na otwarty koniec kabla.
Stała długość 5 m.

1821 1054

Kabel prefabrykowany
D-SUB-9 PO

Kabel komunikacyjny między panelem operatorskim
(RS-232, maks. 57,6 Kbit/s) a konwerterem złącza
USW11A lub USS21A (RS-232).
Do komunikacji z przetwornicami częstotliwości SEW.
Stała długość 1,8 m.

814 6144

PCM11A
(Panel Cable MPI)

Kabel komunikacyjny między panelem operatorskim
(RS-232, maks. 57,6 Kbit/s) a SIMATIC S7 poprzez MPI
(maks. 12 Mbit/s).
Stała długość 3 m.

824 8303
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Opcja

Opis

Numer
katalogowy

PFE11B
(Panel Fieldbus
ETHERNET)

Opcja ETHERNET TCP/IP (10 Mbit/s)

1822 2307

W celu przyłączenia panelu operatorskiego DOP11B-10 i -15
do sieci komputerowej klienta. Poprzez zastosowanie karty
opcji ETHERNET możliwe są następujące funkcje:
•
•

UWS11A

Obsługa oprogramowania HMI-Builder dla
programowania panelu operatorskiego poprzez
ETHERNET (szybkie pobieranie i wysyłanie projektu).
Komunikacja z PLC i urządzeniami napędowymi
za pomocą usług TCP/IP (dostępne tylko dla
DOP11B-10 i -15)

Konwerter złącz do montażu na szynie DIN
RS-232 ↔ RS-485

1
2
3
4
5

822 689X

X2: RS-232

X1: RS-485

1
2
3
4
5

UWS

UWU52A

Zasilacz załączający
Input AC 100 ... 240 V
Output DC 24 V, 2,5 A
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Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia podstawowego

4

Instalacja

4.1

Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia podstawowego

4.1.1

Oddzielne kanały kablowe
Przewody silnoprądowe i elektroniki prowadź w oddzielnych kanałach kablowych.

4.1.2

Przekroje
•

Napięcie zasilania: Przekrój zgodny z wejściowym prądem znamionowym.

•

Przewody elektroniki:
– 1 Żyła na zacisk 0,20 ... 0,75 mm2 (AWG 20 ... 17)
– 2 Żyły na zacisk 0,20 ... 0,75 mm2 (AWG 20 ... 17)

4.1.3

Ekranowanie i uziemienie
•

Należy używać wyłącznie ekranowane kable sygnałowe.

•

Należy połączyć ekran z masą najkrótszą drogą, obustronnie, płaskim stykiem.
W celu zapobieżenia powstawaniu pętli uziemienia, możesz uziemić koniec ekranu
przez kondensator odkłócający (220 nF / 50 V). Przy podwójnie ekranowanym
przewodzie ekran uziemić po stronie kontrolera, a wewnętrzny ekran na drugim końcu.
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Rys. 1: Przykłady właściwego podłączenia ekranu za pomocą metalowej obejmy
(zacisk ekranujący) lub dławika metalowego PG
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•

Za ekranowanie uważa się również ułożenie przewodów w uziemionych kanałach
z blachy lub w rurach metalowych. Przewody silnoprądowe i sterownicze
powinny być przy tym układane oddzielnie.

•

Uziemienie urządzenia odbywa się poprzez wtyczkę dla napięcia zasilającego 24 V.
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4.2

4

Instalacja spełniająca warunki UL
Instalacje spełniające warunki UL wymagają przestrzegania następujących wskazówek:
•

To urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku w warunkach klasy I, dział 2,
grupa A, B, C i D lub na obszarach niezagrożonych. Kombinacje urządzeń w Twojej
instalacji powinny zostać skontrolowane przez urząd kontrolny, posiadający
uprawnienia do kontroli w chwili instalacji.

•

Jako przewodu przyłączeniowego użyć tylko przewodów miedzianych z zakresem
temperatur 60 / 75 °C.

•

W przypadku poziomego położenia montażowego maksymalna temperatura
otoczenia wynosi 40 °C, w przypadku urządzeń zamontowanych pionowo - 50 °C.

OSTRZEŻENIE – NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU!
•

Urządzenia wolno odłączać wyłącznie wówczas, jeśli nie jest obecne napięcie lub
jeśli w danej strefie nie istnieje zagrożenie.

•

Wymiana elementów urządzenia może niekorzystnie wpłynąć na zdatność do
użytku w warunkach klasy I, dział 2.

•

Do przyłącza oznaczonego jako "rozszerzenie" podłączane mogą być wyłącznie
następujące urządzenia rozszerzeń:
– PFE11B, tylko dla DOP11B-10 i -20.

•

Urządzenia rozszerzeń wolno wymieniać wyłącznie wówczas, jeśli nie jest obecne
napięcie lub jeśli w danej strefie nie istnieje zagrożenie.

•

To urządzenie zawiera baterię, którą wolno wymieniać wyłącznie w bezpiecznej
strefie. W razie wymiany należy stosować wyłącznie baterie poniższego typu:
bateria litowa CR2450, 550 mAh.

•

Do użytku na równej powierzchni ze stopniem ochrony 4X. Tylko do użytku
wewnątrz pomieszczeń.

WSKAZÓWKA
Podłączenie elektryczne musi przebiegać zgodnie z metodami opisanymi w ustępie 2
dla klasy I (Article 501-4(b) według National Electric Code NFPA70).

STOP!
Jako zewnętrzne źródło napięcia dla DC 24 V stosuj wyłącznie sprawdzone urządzenia
o ograniczonym napięciu wyjściowym (Umaks = DC 30 V) i ograniczonym natężeniu
wyjściowym (I ≤ 8 A).
Certyfikacja UL nie obowiązuje w przypadku pracy w sieciach napięciowych
z nieuziemionym punktem zerowym (sieci IT).
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Zapotrzebowanie miejsca dla instalacji
•

Grubość płyty montażowej: 1,5 - 7,5 mm (0,06 - 0,3 inch)

•

Zapotrzebowanie miejsca do montażu panelu operatorskiego:
100 mm

4.3

100 mm
50 mm

100 mm

50 mm

63788AXX

STOP!
Otwory w obudowie służą do chłodzenia konwekcyjnego. Nie wolno zakrywać tych
otworów.

28
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4.4

Przebieg instalacji
1. Rozpakuj dostawę i skontroluj ją. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy
niezwłocznie powiadomić o tym dostawcę.

STOP!
Podczas instalowania panelu operatorskiego należy wybrać lokalizację na stabilnym
podłożu. Jeśli urządzenie upadnie, może zostać uszkodzone.

2. Umieść urządzenie tam, gdzie ma być zainstalowany panel operatorski, narysuj
zewnętrzną krawędź otworów i wytnij odpowiednio do zaznaczenia.

63789AXX

3. Zamocuj panel operatorski, wykorzystując wszystkie otwory mocujące i dostarczone
kątowniki i śruby:

0.5 - 1.0 Nm

63827AXX

Podręcznik systemowy – Panele operatorskie DOP11B

63825AXX

29

4

Instalacja
Przebieg instalacji

4. Podłącz przewody w podanej kolejności.
[1]

[2]

[3]

[4]

DC 24 V

RS-422 / RS-485

RS-232

DC 24 V

[5]

Ethernet
63822AXX

[1]

Upewnij się, że panel operatorski i sterowanie mają to samo uziemienie elektryczne (poziom
napięcia odniesienia), gdyż w przeciwnym razie wystąpić mogą zakłócenia komunikacyjne.

[2]

Zastosuj śrubę M5 i przewód ochronny (tak krótki, jak to możliwe) o minimalnym przekroju 2,5 mm2.

[3]

Należy używać wyłącznie ekranowane kable komunikacyjne.
Należy oddzielić przewody wysokiego napięcia od przewodów sygnałowych i zasilających.

[4]

Panel operatorski musi osiągnąć temperaturę otoczenia, zanim zostanie włączony. Jeśli pojawią
się skropliny, wówczas należy upewnić się, że panel operatorski jest suchy, zanim zostanie
podłączony do zasilania.
Należy zwrócić uwagę na właściwe napięcie i przyporządkowanie biegunów źródła prądu.

[5]

Szafa sterownicza

5. Usuń ostrożnie folię ochronną z wyświetlacza panelu operatorskiego, aby uniknąć
uszkodzenia przez statyczne ładunki elektryczne.
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4.5

Połączenia urządzenia DOP11B-10 do DOP11B-60

4.5.1

Napięcie zasilające

4

STOP!
Podczas podłączania należy zwrócić uwagę na właściwe przyporządkowanie
biegunów. Niewłaściwe przyporządkowanie biegunów spowoduje uszkodzenie
urządzenia.

WSKAZÓWKA
Należy upewnić się, czy panel operatorski i kontroler posiadają takie same uziemienie
elektryczne (wartość odniesienia napięcia). W przeciwnym razie mogą wystąpić błędy
w komunikacji.

[1]

[2]

[3]
60059AXX

Rys. 2: Napięcie zasilające DOP11B-10 do DOP11B-60
[1] Uziemienie
[2] 0 V
[3] +24 V
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4.6

Podłączenie do komputera PC

DOP11B
PCS11B
RS-232

RS-232

60060AXX

Rys. 3: Podłączenie do komputera PC

Programowanie panelu operatorskiego odbywa się poprzez oprogramowanie
HMI-Builder.
Dla programowania panelu operatorskiego wymagany jest kabel komunikacyjny PCS11B.

WSKAZÓWKA
Alternatywnie można zaprogramować panel operatorski także przez ETHERNET.

STOP!
Możliwe szkody materialne!
Podczas łączenia jednostek doprowadzenie napięcia musi być odłączone.
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4.7

Przyłącze RS-485
Za pomocą złącza RS-485 można do jednego panelu operatorskiego podłączyć
maks. 31 urządzeń MOVIDRIVE®.
Bezpośrednie podłączenie panelu DOP11B do przetwornicy częstotliwości typu
MOVIDRIVE® poprzez złącze RS-485 odbywa się za pośrednictwem 25-pinowej
wtyczki Sub-D.

4.7.1

Schemat połączeń złącza RS-485

DOP11B-30

RS-485

60093AXX

Rys. 4: Połączenie RS-485

MOVITRAC ®

DOP11B
MOVIDRIVE®

S1

S2
ON

X44

OFF

Mostek pomiędzy 6 a 19,
aby uaktywnić
zakończenie Bus.

RS-422 / RS-485

Moduł sterowania X13:
/Blokada stopnia mocy
Prawo/Stop*
Lewo/Stop*
Zezwolenie/Szybkie zatrzymanie*
n11/n21*
n12/n22*
Odniesienie X13:DIØØ...DIØ5
wyjście +24 V
Potencjał odniesienia sygnałów binarnych
RS-485 +
RS-485 –

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 pol. Gniazdo Sub-D
7

2 1
14

FSC11B
X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

Płytka ekranu lub.
Zacisk ekranujący

X45

60061APL

Rys. 5: Obsadzenie wtyków DOP11B

WSKAZÓWKA
Alternatywnie można użyć również przewodu PCS22A.
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Specyfikacja
kabli

Należy stosować 2 x 2-żyłowy, ekranowany kabel miedziany ze skręconymi żyłami
(kabel do transferu danych z ekranem z plecionki miedzianej). Kabel musi spełniać
następujące specyfikacje:
– Przekrój żyły 0,5 ... 0,75 mm2 (AWG 20 ... 18)
– Oporność przewodu 100 ... 150 Ω przy 1 MHz
– Obciążenie pojemnościowe ≤ 40 pF/m (12 pF/ft) przy 1 kHz
Odpowiedni będzie na przykład następujący kabel:
– Firma Lappkabel, UNITRONIC® BUS CAN, 2 x 2 x 0,5mm2.

Przyłączanie
ekranu

Ekran przyłożyć obustronnie na powierzchni zacisku ekranującego elektroniki
kontrolera i w obudowie 25-pinowego wtyku Sub-D panelu operatorskiego.

STOP!
Możliwe zniszczenie kontrolera magistrali wskutek zwarcia odłączenia EMC pomiędzy
elektroniką a uziemieniem
Nie wolno łączyć końcówek ekranu z DGND!

Długości
przewodów

Dopuszczalna całkowita długość przewodów wynosi 200 m.

Opornik
obciążeniowy

W kontrolerze oraz w konwerterze UWS11A na stałe wbudowane są dynamiczne
oporniki obciążeniowe. Nie przyłączaj w tym przypadku żadnych zewnętrznych
oporników obciążeniowych!
W przypadku gdy panel operatorski DOP11B połączony jest z przetwornicą
częstotliwości poprzez RS-485, wówczas dla 25-pinowego wtyku Sub-D z DOP11B-10
należy aktywować opornik obciążeniowy (mostek między pin 6 i pin 19), jeśli panel
operatorski jest pierwszym lub ostatnim urządzeniem abonenckim.

STOP!
Pomiędzy urządzeniami połączonymi przy użyciu złącza RS-485 nie może istnieć
różnica potencjałów. Należy zapobiec różnicy potencjałów, np. poprzez połączenie ze
sobą mas urządzeń (GND) oddzielnym przewodem, podłączenie napięcia zasilającego
(24 V) itp.
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4.8

4

Połączenie RS-485 z PCS21A

PCS21A

60062AXX

4.8.1

Przyłączanie ekranu
Ekran przyłóż płaskim stykiem z obu stron zacisku ekranowania elektroniki do
kontrolera. W obudowie 25-pinowego wtyku Sub-D urządzenia PCS21A ekran jest już
umieszczony.

STOP!
Możliwe zniszczenie kontrolera magistrali wskutek zwarcia odłączenia EMC pomiędzy
elektroniką a uziemieniem
Nie wolno łączyć końcówek ekranu z DGND!

4.8.2

Opornik obciążeniowy
W kontrolerze zamontowane są na stałe dynamiczne oporniki obciążeniowe. Nie
przyłączaj w żadnym wypadku zewnętrznego opornika obciążeniowego!
Opornik obciążeniowy w 25-pinowym wtyku Sub-D urządzenia DOP11B jest aktywny,
dzięki obecności mostka pomiędzy Pin 6 a Pin 19.

STOP!
Pomiędzy urządzeniami połączonymi przy użyciu złącza RS-485 nie może istnieć
różnica potencjałów. Należy zapobiec różnicy potencjałów, np. poprzez połączenie ze
sobą mas urządzeń (GND) oddzielnym przewodem, podłączenie napięcia zasilającego
(24 V) itp.
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4.9

Podłączenie RS-232 poprzez UWS11A
Podłączanie DOP11B do przetwornicy częstotliwości typu MOVIDRIVE® poprzez
UWS11A.

UWS11A
UWS11A
RS-485
RS-232

63841AXX

Rys. 6: Podłączenie poprzez złącze szeregowe (UWS11A)

MOVIDRIVE®
Moduł sterowania

S1

/Blokada stopnia mocy
Prawo /Stop*
Lewo/Stop*
Zezwolenie/Szybkie zatrzymanie*
n11 /n21*
n12/n22*
Odniesienie X13:DIØØ ...DIØ5
wyjście + 24 V
Potencjał odniesienia
sygnałów binarnych
RS-485 +
RS-485 –

S2
ON

X44

OFF

UWS11A

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
Płytka ekranu lub.
Zacisk ekranujący

X45

1

X2: RS-232

MOVITRAC ®

X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

58787APL

Rys. 7: Funkcje zacisków UWS11A

WSKAZÓWKA
Alternatywnie można wykorzystać do połączenia RS-232 kabel D-SUB-9PO (patrz
również rozdział "Akcesoria i opcje" str. 24).

4.9.1

Przyłącze RS-485
Patrz rozdział "Podłączenie RS-485" na str. 33 dla specyfikacji kabli.
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4.10

Podłączenie ETHERNET
Podłączenie DOP11B do komputera PC do programowania i zdalnego serwisowania
poprzez ETHERNET i TCP/IP.
LAN
Switch /
Hub

Uplink

DOP11B

60095AXX

Rys. 8: Podłączenie ETHERNET

4.10.1 Specyfikacja kabli
Należy używać wyłącznie standardowego ekranowanego kabla ETHERNET
z ekranowanymi przewodami i wtykami RJ45 zgodnie ze specyfikacją CAT5.
Maksymalna długość kabla wynosi 100 m.
Odpowiedni będzie na przykład następujący kabel:
– Firma Lappkabel, UNITRONIC® LAN UTP BS elastyczny 4 x 2 x 26 AWG

WSKAZÓWKA
Sposób ustalenia adresu ETHERNET (MAC) dla karty opcji opisany jest w punkcie
"Tryb konfiguracyjny (SETUP)" na str. 49.
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4.10.2 Złącze ETHERNET w DOP11B-20 do -60
Urządzenia DOP11B-20 do DOP11B-60 wyposażone są seryjnie w złącze ETHERNET.
W gniazdo RJ-45 wbudowane są 2 diody LED.
Diody LED posiadają następujące funkcje:
Zielona dioda LED

Żółta dioda LED

pali się

Połączenie kablowe ETHERNET jest poprawne.

miga

Dane są wysyłane lub odbierane.

pali się

Ustawienie 100 Mbit, pełny duplex jest aktywne.

miga

Ustawienie 100 Mbit, półduplex jest aktywne.

4.10.3 Złącze ETHERNET PFE11B dla DOP11B-10 i -15
Zapotrzebowanie
miejsca

35

23.5
63798AXX

Instalacja

1. Rozpakuj dostawę i skontroluj zawartość pod względem kompletności i ewentualnych
uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy niezwłocznie powiadomić
o tym dostawcę.
Zakres wyposażenia:
•
•
•

Moduł rozszerzenia
4 x M3x6
4 pręty dystansowe

STOP!
Podczas instalowania panelu należy wybrać lokalizację na stabilnym podłożu. Jeśli
urządzenie upadnie, może zostać uszkodzone.

2. Odłącz panel operatorski od napięcia zasilającego.
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4

3. Usuń plastikową pokrywkę złącza rozszerzeń.

63799AXX

4. Zamocuj moduł rozszerzenia za pomocą dostarczonych śrub.
5. Podłącz panel operatorski do zasilania.
Diody LED na
PFE11B

[1]

[2]
63810AXX

[1]

Zielona dioda LED

[2]

Żółta dioda LED

Karta rozszerzeń wyposażona jest w 2 diody LED z następującymi funkcjami:
Zielona dioda LED

miga

Dane są wysyłane lub odbierane.

Żółta dioda LED

pali się

Kabel ETHERNET (skręcany parami) podłączony jest prawidłowo.

TxD, ŻÓŁTA

Ta dioda LED uaktywniana jest przez przesył danych przez ETHERNET.

RxD, ŻÓŁTA

Ta dioda LED uaktywniana jest przez odbiór danych przez ETHERNET.

LINK, ZIELONA

Ta dioda LED świeci się, jeśli kabel ETHERNET (skręcany parami) podłączony jest
prawidłowo.
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Ustawienia
w programie
narzędzi
konfiguracyjnych

4.11

Kliknij dwukrotnie na katalog [Peripherals] (Urządzenia peryferyjne) w managerze
projektów programu narzędzi konfiguracyjnych dla panelu operatorskiego. Kliknij
prawym klawiszem myszy na [Expansion interface] (Złącze rozszerzeń) i wybierz
[EM-ETHERNET]. Przeciągnij następnie kontroler z przynależnym sterownikiem lub
przyłączem TCP/IP na symbol fieldbus. Aby zmienić wybrany sterownik, przejdź
w menu projektu do [Properties] (Właściwości). Dalsze informacje znajdują się
w dokumentacji sterownika.

Podłączenie do Siemens S7

4.11.1 RS-485

DOP11B

SIMATIC S7

63682AXX

Rys. 9: Podłączenie do Siemens S7 poprzez MPI i RS-485

Należy użyć sterownika "S7 MPI Direct".
4.11.2 PCM11A

DOP11B

SIMATIC S7
PCM11A

MPI
RS-232
60096AXX

Rys. 10: Podłączenie do Siemens S7 poprzez MPI i PCM11A

Należy użyć sterownika "S7 MPI (Adapter HMI)".

40

Podręcznik systemowy – Panele operatorskie DOP11B

4

Instalacja
Podłączenie do Siemens S7

4.11.3 ETHERNET
LAN
Switch /
Hub

Uplink

DOP11B

SIMATIC S7
64328AXX

Rys. 11: Podłączenie ETHERNET
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0

5

Uruchomienie
ZAGROŻENIE!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem.
Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała!
•

5.1

Należy bezwzględnie przestrzegać podczas instalacji wskazówek bezpieczeństwa
z rozdziału 2!

Ogólne wskazówki dotyczące uruchomienia
Warunkiem skutecznego uruchomienia jest prawidłowe podłączenie elektryczne panelu
operatorskiego.
Opisane w niniejszym rozdziale funkcje służą do załadowania stworzonego projektu do
panelu operatorskiego i ustawieniu urządzenia zgodnie z wymaganymi zależnościami
komunikacyjnymi

OSTRZEŻENIE!
Panele operatorskie DOP11B nie mogą być wykorzystywane do zastosowań
przemysłowych jako urządzenia zabezpieczające.
Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała.
•

42

Należy wykorzystać systemy kontrolne lub mechaniczne urządzenia
zabezpieczające jako urządzenia bezpieczeństwa w celu ochrony ludzi i maszyn.
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5.2

Prace przygotowawcze i środki pomocnicze
•

Należy sprawdzić instalację.

•

Poprzez zastosowanie odpowiednich środków ochronnych należy zapobiec
niepożądanemu rozruchowi silnika ze strony załączonej przetwornicy częstotliwości.
– Zdjęcie wejścia elektroniki X13.0/Blokada stopnia mocy przy MOVIDRIVE®
lub
– Odłączenie napięcia sieciowego (napięcie podtrzymujące 24 V musi być nadal
przyłożone)
– Zdjęcie zacisków "Bieg w prawo" lub "Zezwolenie" przy MOVITRAC®
Ponadto w zależności od rodzaju zastosowania należy zaplanować dodatkowe
środki ostrożności, aby zapobiec zagrożeniom dla ludzi i maszyn.

•

Za pomocą właściwego kabla połączyć panel operatorski z MOVIDRIVE® lub
MOVITRAC®.

DOP11B-30

RS-485

Rys. 12: Połączenie między panelem operatorskim a MOVIDRIVE® MDX60B/61B

•

60093AXX

Panel operatorski połączyć z komputerem PC za pomocą kabla do programowania
PCS11B (RS-232). Panel operatorski i PC muszą być przy tym odłączone od
napięcia, w przeciwnym razie mogą wystąpić stany nieokreślone. Następnie włączyć
komputer PC oraz uruchomić oprogramowanie do projektowania HMI-Builder. Jeśli
oprogramowanie nie zostało zainstalowane na PC, należy to zrobić w pierwszej
kolejności.

DOP11B
PCS11B
RS-232

RS-232

60060AXX

Rys. 13: Połączenie między PC a panelem operatorskim
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0

•

Przyłączyć zasilanie (24 V) dla panelu operatorskiego i podłączonej przetwornicy
częstotliwości.

WSKAZÓWKA
Alternatywnie można zaprogramować DOP11B również przez ETHERNET (patrz str. 189)
i przez USB (patrz str. 190).

5.3

Pierwsze włączenie
WSKAZÓWKA
Dostarczane urządzenia nie posiadają wgranego projektu.

Po pierwszym włączeniu urządzenia zgłaszają następującą informację:

11597AXX

Rys. 14: Obraz startowy dla DOP11B-20 w stanie fabrycznym

12076AXX

Rys. 15: Obraz startowy dla DOP11B-50 w stanie fabrycznym
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5.4

Funkcje panelu
W tej części dokumentacji opisane są poszczególne rodzaje trybów panelu, klawiatura
oraz strona informacyjna zawarta w panelu.

5.4.1

Klawiatura panelu

[1]

[2]

[3]

60097AXX

[1] Zintegrowane klawisze funkcyjne
[2] Klawisze ze strzałkami
[3] Klawisze alfanumeryczne

Klawisze
alfanumeryczne

Za pomocą klawiatury alfanumerycznej można w trybie roboczym panelu wprowadzać
następujące znaki dla tekstu dynamicznego oraz obiekty numeryczne.
0-9
A-Z
a-z
!?<>()+/*=º%#:’@
Znaki szczególne danego państwa
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0

Aby wprowadzić wartości liczbowe, należy jednorazowo przycisnąć właściwy klawisz.
Aby wprowadzić wielkie litery (A-Z) należy właściwy klawisz przycisnąć od 2 do 5 razy.
Aby wprowadzić małe litery (a-z) należy właściwy klawisz przycisnąć od 6 do 9 razy.
Istnieje możliwość ustawienia przedziału czasu między dwoma uderzeniami w klawisz.
Jeśli w podanych ramach czasowych nie zostanie przyciśnięty klawisz, wówczas kursor
przeskoczy do następnej pozycji.
Dwu- lub dziewięciokrotne przyciśnięcie klawisza <2> (C1-C4) umożliwia wprowadzenie
różnych znaków specjalnych danego państwa. Dzięki temu dostępne są znaki, które nie
przynależą do standardowego zestawu znaków alfanumerycznej klawiatury panelu.

WSKAZÓWKA
W HMI-Builder można dla tekstu statycznego stosować wszystkie znaki wybrane
z danego zestawu znaków, z wyłączeniem znaków zarezerwowanych. Aby
wprowadzić żądany znak należy przycisnąć kombinację klawiszy <ALT>+<0> (zero)
na klawiaturze komputera a następnie wprowadzić odpowiedni kod znaku. Wybór
stosowanego zestawu znaków odbywa się w HMI-Builder.
Znaki
zarezerwowane

Znaki ASCII 0-32 (Hex 0-1F) oraz 127 zarezerwowane są dla funkcji panelu i nie mogą
być wykorzystywane ani w projektach ani w plikach danych w panelu. Służą one jako
znaki sterujące

Klawisze ze
strzałkami

Za pomocą klawiszy ze strzałkami można poruszać kursorem w menu lub w polu
dialogowym.

Zintegrowane
klawisze funkcyjne

Nie dla wszystkich paneli dostępne są wszystkie klawisze.
Klawisz

Opis

Klawisz Enter

Za pomocą tego klawisza potwierdza się dokonane ustawienia i następuje przejście do
kolejnej linii wzgl. następnego poziomu.

<PREV>

Za pomocą tego klawisza przechodzi się do poprzedniego bloku.

<NEXT>

Za pomocą tego klawisza przechodzi się do następnego bloku.

<ALARM>

Za pomocą tego klawisza wyświetla się listę alarmów.

<ACK>

Za pomocą tego klawisza potwierdza się wystąpienie alarmu na liście alarmów.

<HOME>

Za pomocą tego klawisza przeskakuje się w trybie roboczym do bloku 0.

<←>

Za pomocą tego klawisza kasuje się znaki po lewej stronie kursora.

WSKAZÓWKA
Jeśli wyświetlony zostanie blok główny (numer bloku 0), wówczas przestaje działać
klawisz <PREV>, ponieważ osiągnięcie bloku głównego powoduje kasowanie
przebiegu bloku.
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Przełączniki na panelach DOP11B
Panele operatorskie DOP11B wyposażone są w tylnej części w 4 przełączniki wyboru
trybu roboczego (przełączniki DIP).

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

Funkcje przełączników DIP:
1 = ON, 0 = OFF
Aby uruchomić dla DOP11B poszczególne tryby, należy odłączyć od panelu zasilanie
sieciowe.
Następnie należy ustawić przełącznik DIP umieszczony z boku wzgl. na odwrocie
panelu w pozycję podaną w poniższej tabeli. Następnie ponownie podłączyć zasilanie
sieciowe.
Pozycja przełącznika
1234

Funkcja

0000

Tryb roboczy (RUN, tryb normalny)

0010

Reset systemu (stan fabryczny)

0100

Sysload

1000

Tryb konfiguracyjny (SETUP)

1100

Brak funkcji (RUN)

1110

Aktywowanie funkcji testu samoczynnego

XXX1

Hard Reset
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Menu serwisowe
Menu serwisowe wywoływane jest poprzez ustawienie przełącznika trybu na panelu
operatorskim na "1000". Informacje dot. przełączników trybu znajdują się w rozdziale
"Przełącznki na panelu DOP11B" na str. 47.
Menu serwisowe zawiera następujące opcje:

Network Settings

Wybierz tę opcję, aby wywołać menu sieci.

Network Menu

Opcje w Network Menu odpowiadają wyborowi w [Settings] / [Network] (Ustawienia /
Sieć) w HMI-Builder. Zawarte są tu następujące pozycje:
Pozycja menu

Opis w

TCP/IP Settings

Komunikacja sieciowa przez ETHERNET (patrz str. 263).

Accounts

Konta sieciowe (patrz str. 302).

Services

Usługi sieciowe (patrz str. 271).

Erase Project
Memory

Za pomocą tej opcji kasuje się pamięć projektu.

Load Project from
Memory Card

Pusty panel operatorski może zostać uruchomiony z istniejącym projektem InformationDesigner, który wykorzystywany jest w innym panelu. W tym celu projekt należy
najpierw zapisać za pomocą funkcji "Save project to memory card" (Zapisz projekt na
karcie pamięci) (np. za pomocą klawisza funkcyjnego) na karcie Compact-Flash lub
w pamięci USB.
Włóż kartę pamięci przed uruchomieniem do pustego panelu operatorskiego. Następnie
wybierz w menu serwisowym polecenie "Load project from memory card" (Załaduj
projekt z karty pamięci) i postępuj zgodnie z instrukcją.
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Enter Transfer
Mode

Pozwala na ręczne wywoływanie trybu transferu, który konieczny jest do pobierania
projektów przez modem GSM. Dalsze informacje znajdują się w rozdziale "Transfer
przez modem GSM" na str. 194.

Enter Run Mode

Pozwala na ręczne wywoływanie trybu pracy. Dalsze informacje znajdują się
w rozdziale "Transfer przez modem GSM" na str. 194.

Update System
Program from
Memory Card

Podłącz kartę pamięci Compact-Flash lub pamięć USB z nowym programem
systemowym i postępuj zgodnie z instrukcjami. Program systemowy może zostać
zaktualizowany również poprzez oprogramowanie konfiguracyjne dla panelu
operatorskiego.

Calibrate Touch
Screen

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby skalibrować ekran dotykowy.
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Tryby robocze RUN i SETUP
Panel operatorski posiada 2 tryby robocze.

Tryb
konfiguracyjny
(SETUP)

•

Tryb konfiguracyjny (SETUP): W tym trybie przeprowadzane są wszystkie
ustawienia podstawowe, jak np. wybór kontrolera i języka menu.

•

Tryb roboczy (RUN): Tryb normalnej pracy.

W tym ustępie opisane są funkcje, które nie mogą być realizowane za pomocą
programu HMI-Builder.
Kasowanie pamięci
W menu panelu [Setup] (Konfiguracja) dostępna jest funkcja [Erase memory]
(Kasowanie pamięci). Za pomocą tej funkcji kasowana jest pamięć użytkowa panelu.
Ma ona wpływ na wszystkie bloki, takie jak definicje alarmu, kanały czasowe, klawisze
funkcyjne oraz sygnały systemowe.
Parametr

Opis

Klawisz Enter

Zawartość pamięci zostanie skasowana. Po zakończeniu procesu
kasowania pamięci, automatycznie wyświetli się menu konfiguracyjne.

<PREV>

Powoduje przywołanie poprzedniego poziomu, nie kasując przy tym
pamięci.

WSKAZÓWKA
Przy kasowaniu zawartości pamięci usuwane są wszystkie zapisane w panelu dane.
Parametr odpowiedzialny za wybór języka nie jest kasowany. Wszystkie inne
parametry zostaną skasowane lub przywrócone do pierwotnych ustawień.

Tryb roboczy
(RUN)

Jest to tryb pracy normalnej. W przypadku przejścia do trybu roboczego, na monitorze
wyświetlony zostanie automatycznie blok 0.
Aby zaznaczać i zmieniać wartości w panelu należy używać zintegrowanej klawiatury.
Jeśli między panelem a kontrolerem wystąpi błąd w komunikacji, wówczas na ekranie
zasygnalizowany zostanie komunikat błędu. Panel uruchamia się automatycznie, gdy
przywrócona zostanie komunikacja. Jeśli w przypadku zasygnalizowanego błędu
komunikacji wprowadzona została kombinacja klawiszy I/O, wówczas będzie ona
zapamiętana w buforze panelu i przy przywróconej komunikacji przeniesiona do
kontrolera.
Aktywowana funkcja kontrolna umożliwia ciągłe przesyłanie danych przez zegar panelu
do rejestru w kontrolerze. Dzięki tej funkcji kontroler może rozpoznać, czy nastąpiła
komunikacja. Kontroler sprawdza, czy rejestr został zaktualizowany. Jeśli aktualizacja
nie została przeprowadzona, wówczas w kontrolerze może zadziałać funkcja alarmu,
która zasygnalizuje błąd w komunikacji.
Zasada działania pojedynczych obiektów lub funkcji w trybie roboczym objaśniona
zostanie wraz z opisem poszczególnych obiektów i funkcji.
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Strona informacyjna
W panelu zaprogramowana została strona informacyjna. Wyświetlenie jej odbywa się
poprzez równoczesne przyciśnięcie w trybie roboczym klawiszy <←> i <PREV>. Aby
wyświetlić stronę informacyjną można również zastosować wzgl. właściwie
skonfigurować klawisz funkcyjny lub dotykowy.
Na samej górze strony informacyjnej wyświetlany jest typ panelu, systemowa wersja
oprogramowania oraz wersja sprzętowa.
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Parametr

Opis

STARTS

Liczba uruchomień panelu

RUN

Liczba roboczogodzin panelu

CFL

Liczba godzin, w ciągu których aktywne było podświetlenie tła

32 °C MIN: 21 MAKS: 38
(przykład)

Aktualna temperatura robocza, najniższa i najwyższa zmierzona temperatura

DYNAMIC MEMORY

Wolna pamięć RAM (pamięć operacyjna) w bajtach

FLASH MEM PROJ

Wolna pamięć Flash (pamięć projektu) w bajtach

FLASH MEM BACK

Zarezerwowane

FLASH CACHEHITS

Procent trafień Cache bloku / przydziału w systemie plików

FLASH ALLOCS

Maksymalna stopa procentowa używanych wzgl. aktywnych przydziałów na
każdy blok w systemie plików

DRIVER 1

Aktualny sterownik i aktualna wersja sterownika

DIGITAL I/Os

Liczba sygnałów cyfrowych, powiązanych z kontrolerem 1, które są stale
kontrolowane (STATIC) wzgl. ich liczba w aktualnym bloku (MONITOR)

ANALOG I/Os

Liczba sygnałów analogowych, powiązanych z kontrolerem 1, które są stale
kontrolowane (STATIC) wzgl. ich liczba w aktualnym bloku (MONITOR)

I/O POLL

Czas mierzony w ms między 2 odczytami tego samego sygnału w kontrolerze 1

PKTS

Liczba sygnałów dla każdego pakietu, który przesyłany jest między panelem
a kontrolerem 1

TOUT1

Liczba Timeout przy komunikacji z kontrolerem 1

CSUM1

Ilość błędów kontrolnych numeru przy komunikacji z kontrolerem 1

BYER

Liczba błędów bajtów w komunikacji

DRIVER 2

Aktualny sterownik i aktualna wersja sterownika Parametry dla Driver 2
(sterownik 2) są wskazywane wówczas, gdy dla projektu zdefiniowany został
kontroler 2

DIGITAL I/Os

Liczba sygnałów cyfrowych, powiązanych z kontrolerem 2, które są stale
kontrolowane (STATIC) wzgl. ich liczba w aktualnym bloku (MONITOR)

ANALOG I/Os

Liczba sygnałów analogowych, powiązanych z kontrolerem 2, które są stale
kontrolowane (STATIC) wzgl. ich liczba w aktualnym bloku (MONITOR)

I/O POLL

Czas mierzony w ms między 2 odczytami tego samego sygnału w kontrolerze 2

PKTS

Liczba sygnałów dla każdego pakietu, który przesyłany jest między panelem
a kontrolerem 2

TOUT2

Ilość Timeout w komunikacji z kontrolerem 2

CSUM2

Ilość błędów kontrolnych numeru przy komunikacji z kontrolerem 2

1/2/3

Aktualny port dla FRAME, OVERRUN oraz PARITY.
1=port RS-422, 2=RS-232-Port oraz 3=port RS-485.

FRAME

Ilość błędów ramki dla poszczególnych portów

OVERRUN

Ilość błędów nadpisywania dla poszczególnego portu

PARITY

Ilość błędów parzystości poszczególnych portów

Podręcznik systemowy – Panele operatorskie DOP11B

Uruchomienie
Funkcje panelu

I

5

0
5.4.6

Funkcja - joystick
Dotyczy tylko DOP11B-20 i DOP11B-40.
Funkcja ta umożliwia zastosowanie klawiszy ze strzałkami jako klawiszy funkcyjnych.
W wierszu poleceń dla opcji [System signals] (Sygnały systemowe) należy wprowadzić
komendę "AK" i adres. Przykład: "AKH1" (polecenie AK i komórka pamięci H1).

11486AEN

Rys. 16: Sygnały systemowe

Komórka pamięci H1 występuje w charakterze sygnału aktywującego, a 4 następne
komórki pamięci posiadają funkcje zgodne z następującym blokiem sterowniczym.

Komórka pamięci

Opis

Hn0

Aktywny = funkcja - joystick. Nie aktywny = funkcja normalna.

Hn1

STRZAŁKA LEWO

Hn2

STRZAŁKA DÓŁ

Hn3

STRZAŁKA GÓRA

Hn4

STRZAŁKA PRAWO

Jeśli w przypadku załączonego sygnału aktywacyjnego przyciśnięty zostanie klawisz ze
strzałką, wówczas aktywowana zostanie komórka pamięci, która odpowiada danemu,
wciśniętemu klawiszowi. W przypadku gdy zadziała sygnał dźwiękowy, klawisze ze
strzałkami nie spełniają swoich normalnych zadań.
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Przykład

Opisany poniżej przykład może być zastosowany dla zmiany z funkcji Joystick na
funkcje normalną i odwrotnie.
Należy wykonać następujące kroki:
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•

Wykorzystaj SEW-MOVILINK-(Serial)-Driveffectier.

•

Wprowadź tekst "AKH1" w [System signals] (Sygnały systemowe) / [Commands]
(Komendy).

•

Stworzyć blok tekstowy.

•

Wprowadzić tekst statyczny "JOYSTICK".

•

Utworzyć obiekt z następującymi ustawieniami:
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•

Utworzyć kolejne 4 obiekty, aby zaobserwować zawartość pamięci H2, H3, H4 oraz H5.

Obraz jaki wyświetli się dla bloku tekstowego zgodnie z przykładowymi
ustawieniami:
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Eksploatacja i obsługa

6.1

Transfer projektu za pomocą komputera i HMI-Builder
Aby uruchamiać panel operatorski
oprogramowanie HMI-Builder.

za

pomocą

komputera

wymagane

jest

1. Uruchom program HMI-Builder.
2. W polu wyboru [Settings] (Ustawienia) / [Menu language] (Język menu) należy
ustawić żądany język.

11487AEN

11244AEN
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3. Za pomocą funkcji [File] (Plik) / [Open] (Otwórz) należy otworzyć ten plik projektu,
który ma zostać wgrany do panelu operatorskiego.

11488AEN

4. W polu wyboru [Transfer] (Przesyłanie) / [Communication Properties] (Ustawienia
komunik.) należy wybrać łącze komunikacyjne [Use serial transfer] (Transfer
szeregowy) i wprowadzić wymagane parametry:

11489AEN
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Transfer szeregowy przy zastosowaniu kabla programowania PCS11B.
Należy ustawić następujące dane:
•
•
•
•

Port komunikacyjny komputera PC (np. Com1)
Szybkość transferu danych (standardowo 152000)
Czas Timeout (wolny wybór, standardowo 10000 ms)
Ilość ponawianych prób w przypadku zakłócenia w komunikacji (standardowo 3)

11490AEN

5. Następnie po wybraniu pola [Transfer] (Przesyłanie) / [Project] (Projekt) można
przesłać projekt do panelu operatorskiego.
Następujące funkcje aktywowane są standardowo i dla tego ustawienia muszą
pozostać niezmienione.
•
•
•
•

56

Przeprowadzanie testu projektu podczas przesyłania
Przesyłanie kompletnego projektu
Automatyczne przełączanie panelu RUN/TRANSFER
Sprawdzenie wersji panelu
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Po naciśnięciu przycisku [Send] (Prześlij) następuje transfer danych.

11247AEN

Następnie przeprowadzone zostaną następujące czynności:
•
•
•
•

Przełączanie panelu operatorskiego na tryb transferu danych (TRANSFER)
Transfer sterowników komunikacyjnych dla falownika i PLC
Transfer danych projektu
Przełączenie panelu operatorskiego na tryb RUN

Podczas transferu na wyświetlaczu panelu wskazywane będą poszczególne kroki
procesu.
Po zakończeniu transferu, zamknięcie okna dialogowego oraz zakończenie
programu HMI-Builder następuje po naciśnięciu na [Exit] (Zakończ).
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6.2

Wskazanie robocze podczas uruchamiania urządzenia

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

11592AXX
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[1]

Wersja oprogramowania panelu operatorskiego

[2]

Status procesu bootowania np.:
Initializing hardware
Loading comm. drivers
Init Alarms
IP Address: 192.168.1.1

[3]

Sterownik komunikacyjny załadowany do kontrolera 1
np.:
SEW_MOVILINK_(serial)
SEW_SMLP_(TCP/IP)
DEMO
...

[4]

Sterownik komunikacyjny załadowany do kontrolera 2
np.:
SEW_MOVILINK_(serial)
SEW_SMLP_(TCP/IP)
DEMO
...

[5]

Status komunikacji kontrolera 1
np.:
NO CONNECTION
MOVIPLC
MOVITRAC B
MOVIDRIVE B
...

[6]

Status komunikacji kontrolera 2
np.:
NO CONNECTION
MOVIPLC
MOVITRAC B
MOVIDRIVE B
...
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6.3

Komunikaty o błędach
Błędy, które wystąpią w trybie RUN-Mode, zasygnalizowane zostaną w lewym górnym
rogu wyświetlacza jako komunikaty o błędach.
Dzielą się one na 2 grupy:

6.3.1

•

Błąd inicjalizacji (nie wykryto falownika)

•

Błąd roboczy - Comm Errors (lista błędów)

Błąd inicjalizacji (nie wykryto falownika)
Błąd inicjalizacji "1: Comm Error 254", oznacza: komunikacja z podłączonymi
falownikami jest niemożliwa.

[1]

1: Comm Error 254

[2]
[3]

53590AXX

[1]

Kontroler, w przypadku którego wystąpił błąd komunikacji
np. 1 lub 2

[2]

Rodzaj błędu
np. błąd roboczy - Comm Error

[3]

Z adresem:
np.
01 - 99
254 (= Point to Point!)
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Błąd roboczy - Comm Errors (lista błędów)

Komunikat z panelu
operatorskiego

Kod
błędu

Opis

no error

00 00

Brak błędu

invalid parameter

00 10

Niedozwolony indeks parametrów

fct. not implement

00 11

Funkcja / Parametr niedostępny;
• Parametr który zadziałał w panelu operatorskim jest nierozpoznany przez kontroler.
Sprawdzić prawidłowy wybór sterownika MOVILINK®. Poszczególne parametry kontrolerów
MOVITRAC® 07, MOVIDRIVE® A i MOVIDRIVE® B różnią się od siebie nieznacznie.
• Inną przyczyną powstania tego błędu może być oprogramowanie kontrolera. Nowe,
aktualizowane parametry mogą być częściowo nie rozpoznawane w starszych wersjach
oprogramowania sprzętowego.

read only access

00 12

Dozwolony tylko dostęp w celu odczytu
• W przypadku zadziałania parametru, niemożliwe jest już wprowadzanie zmian. W projekcie
panelu operatorskiego prosimy dezaktywować funkcję [Activate input] (Aktywacja
wprowadzania).

param. lock active

00 13

Aktywna blokada parametru
• W przypadku zadziałania kontrolera, funkcja [Parameter block] (Blokada parametru)
aktywowana jest poprzez parametr P803. Aby wyłączyć blokadę parametru, należy
korzystając z dołączonego ręcznego urządzenia do obsługi kontrolera lub z oprogramowania
komputerowego MOVITOOLS® ustawić parametr P803 na "WYŁ.".

fact. set active

00 14

Aktywne jest ustawienie fabryczne
• Kontroler przeprowadza teraz nastawę fabryczną. Dlatego możliwość zmiany parametrów
zostanie na kilka sekund zablokowana. Po zakończeniu nastawy fabrycznej komunikacja
zostanie automatycznie przywrócona.

value too large

00 15

Zbyt wysoka wartość dla parametru
• Panel operatorski próbuje zapisać wartość dla parametru, która leży poza danym zakresem
wartości. W zakresie [Access] (Dostęp) należy dopasować dla projektu panelu
operatorskiego minimalną i maksymalną wartość wprowadzaną. Odpowiednie wartości
graniczne umieszczone są w spisie parametrów kontrolera.

value too small

00 16

Zbyt niska wartość dla parametru
• Panel operatorski próbuje zapisać wartość dla parametru, która leży poza danym zakresem
wartości. W zakresie [Access] (Dostęp) należy dopasować dla projektu panelu
operatorskiego minimalną i maksymalną wartość wprowadzaną. Odpowiednie wartości
graniczne umieszczone są w spisie parametrów kontrolera.

option missing

00 17

Brak karty opcyjnej koniecznej dla wybranej funkcji / wybranego parametru.

system error

00 18

Błąd w oprogramowaniu systemowym kontrolera
• Skontaktować się z serwisem SEW.

no RS485 access

00 19

Dostęp do parametrów tylko przez złącze procesowe RS-485 na X13.

no RS485 access

00 1A

Dostęp do parametrów tylko przez złącze diagnostyczne RS-485.

access protected

00 1B

Dostęp do parametru jest chroniony
• Uniemożliwiony dostęp do tego parametru, zarówno odczyt jak i wprowadzanie wartości jest
powodem, dla którego parametr ten jest nieużyteczny przy zastosowaniu w panelu
operatorskim.

inhibit required

00 1C

Konieczna blokada stopnia mocy
• Wspomniany parametr może być zmieniany tylko przy zablokowanym kontrolerze.
Aktywować stan blokady stopnia mocy poprzez zdjęcie zacisku X13.0 lub poprzez fieldbus
(słowo sterujące 1/2 blok bazowy = 01hex).

incorrect value

00 1D

Wartość niedopuszczalna
• Niektóre parametry mogą być programowane wyłącznie do odpowiednich wartości.
Odpowiednie wartości graniczne umieszczone są w spisie parametrów kontrolera.

fact set activated

00 1E

Uaktywnione zostały ustawienia fabryczne.

not saved in EEPRO

00 1F

Parametr nie został zapisany w pamięci EEPROM
• Zapis zabezpieczający przed zanikiem napięcia nie powiódł się.

inhibit required

00 20

Parametr nie może być zmieniony przy aktywnym zezwoleniu dla stopnia wyjściowego
• Wspomniany parametr może być zmieniany tylko przy zablokowanym falowniku. Aktywować
stan blokady stopnia mocy poprzez zdjęcie zacisku X13.0 lub poprzez fieldbus (słowo
sterujące 1/2 blok bazowy = 01hex).
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6.4

Serwis elektroniki SEW

6.4.1

Odesłanie do naprawy
Gdyby nie dało się usunąć jakiegoś błędu, wówczas prosimy zwrócić się do serwisu
elektronicznego SEW.
W przypadku zwrócenia się do serwisu elektronicznego SEW prosimy o podanie
oznaczenia typu urządzenia. Nasz serwis będzie mógł wtedy skuteczniej pomóc.
Jeśli odsyłasz urządzenie do naprawy, podaj następujące dane:
•

Numer seryjny (→ tabliczka znamionowa)

•

Oznaczenie typu

•

Krótki opis aplikacji

•

Rodzaj błędu

•

Zjawiska towarzyszące

•

Własne przypuszczenia

•

Uprzednie niezwykłe zachowania itd.
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Programowanie

7.1

Tworzenie projektu

7.1.1

Podstawy
W niniejszym rozdziale opisane zostaną podstawowe zasady budowy i obsługi panelu.
Ponadto umieszczono w nim ogólne zasady i parametry obiektów jak również opis
wspólnych funkcji, które znajdują zasadniczo zastosowanie w panelu.

Sposób postępowania w przypadku programowania projektu
Dzięki możliwości graficznego tworzenia aplikacji dla panelu, użytkownik dysponuje
przyjaznym w obsłudze narzędziem kontrolnym. Z tego względu ważne jest, aby
instalacja oraz wszystkie niezbędne funkcje były starannie ustrukturyzowane. Przed
przystąpieniem do szczegółowych procesów, należy rozpocząć eksploatację z poziomu
nadrzędnego. Podczas programowania projektu należy korzystać ze wsparcia funkcji,
które oferowane są przez dane urządzenie. W zależności od stopnia złożoności, każda
funkcja odpowiada jednemu lub wielu blokom. Projekt zawierać może zarówno bloki
graficzne jak i tekstowe. Każdy blok może z kolei przyjmować statyczne lub dynamiczne
obiekty. W znaczeniu ustrukturyzowanego zastosowania bloki powinny być
uporządkowane hierarchicznie, umożliwiając tym samym intuicyjny sposób pracy
osobie obsługującej maszynę. Aplikacja może być również przedstawiona jako
sterowanie sekwencyjne.
Przed uruchomieniem można przeprowadzić całościowy lub częściowy test aplikacji.

Block 0
Block 0
Block 10
Block n

Block 20

Block m
Block 11
Block 12
Block 13
Block 14

53375AXX

Rys. 17: Struktura bloku
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Efektywna
komunikacja

W celu zapewnienia szybkiej i efektywnej komunikacji między panelem a kontrolerem,
należy przeczytać następujące wskazówki dotyczące przesyłania sygnałów i ich
optymalizacji.
Sygnały, które wpływają na długość trwania komunikacji
Jedynie sygnały dla obiektów w aktualnym bloku będą stale odczytywane. Do tego
zaliczają się również dynamiczne sygnały obiektów. Sygnały dla obiektów z innych
bloków nie będą odczytywane. Z tego powodu ilość bloków nie wpływa na długość
trwania komunikacji.
Oprócz sygnałów dla obiektów w aktualnym bloku, panel odbiera nieustannie
następujące sygnały z kontrolera:
•

Sygnały wskazujące (nagłówek bloku)

•

Sygnały bloku wydruku (nagłówek bloku)

•

Rejestr diody świetlnej

•

Sygnały alarmowe

•

Zewnętrzne sygnały potwierdzające dla alarmów i grup alarmowych

•

Sygnał Login (hasło)

•

Sygnał Logout (hasło)

•

Rejestr krzywej trendu

•

Rejestr dla słupków, jeśli zastosowano min. / maks. indykatory

•

Nowy rejestr wskazań

•

Rejestr brzęczyka

•

Sygnał podświetlenia tła

•

Blok sterowania kursorem

•

Blok sterowania recepturami

•

Rejestr indeksu bibliotek

•

Rejestr indeksu

•

Rejestr dla zegara PLC, jeśli taki używany jest w panelu

•

Sygnał przy kasowaniu list (ustawienia alarmu)

•

Brak rejestru sterowniczego trybu protokolarnego

•

Brak sygnału protokołu

Sygnały, które nie wpływają na długość trwania komunikacji
Następujące sygnały nie wpływają na długość trwania komunikacji:
•

Sygnały dla klawiszy funkcyjnych

•

Kanały czasowe

•

Obiekty w tekstach alarmowych

Podręcznik systemowy – Panele operatorskie DOP11B

63

7

I

Programowanie
Tworzenie projektu

0

Optymalizacja komunikacji
Grupowanie sygnałów kontrolera
Sygnały z kontrolera (patrz lista w str. 63) są najszybciej odczytywane, jeśli zostaną one
pogrupowane, na przykład: Jeśli zdefiniowano np. 100 sygnałów, to dzięki zgrupowaniu
(np. H0-H99) osiągnięta zostanie najwyższa prędkość odczytu. W przypadku
oddzielnego przesyłania sygnałów (np. P104, H17, H45 itd.) aktualizacja przebiega
znacznie wolniej.
Efektywna zmiana bloku
Optymalna zmiana bloku osiągnięta zostanie poprzez zastosowanie funkcji kontroli
bloku dla klawiszy funkcyjnych lub poprzez obiekty przeskokowe. Sygnał wskazań
w nagłówku bloku może być zastosowany jedynie wówczas, gdy kontroler wymusi
wywołanie innego bloku. W przypadku gdy kontroler będzie musiał zmienić wskazanie,
wówczas będzie można również zastosować nowy rejestr wskazań. Proces ten ma
mniejszy wpływ na ograniczenie komunikacji niż większa ilość sygnałów wskazań.
Pakiety sygnałów
W przypadku przesyłania sygnałów między panelem a kontrolerem, nie wszystkie dane
przenoszone są jednocześnie. Informacje dzielone są wówczas na pakiety, które
zawierają po kilka sygnałów dla każdego pakietu. Liczba sygnałów w każdym pakiecie
uzależniona jest od stosowanego sterownika.
Aby zapewnić jak najszybszy przebieg komunikacji, należy zminimalizować ilości
pakietów. Zgrupowane sygnały wymagają jedynie minimalnej ilości pakietów. Taki
sposób programowania nie jest jednakże możliwy do przeprowadzenia w każdym
przypadku. W takich przypadkach występują wolne przestrzenie między 2 sygnałami.
Wolna przestrzeń odzwierciedla maksymalny odstęp między 2 sygnałami, które należą
do tego samego pakietu. Wielkość wolnej przestrzeni uzależniona jest od stosowanego
sterownika.

Sygnał

1

2

Zastosow.

X

X

3

4

5

6

7

8

9

X

X

X

10

Przestrzeń pośrednia
53572APL

Interfejs użytkownika
Stosowanie bloków graficznych dla interfejsu użytkownika.
Bloki tekstowe są w pierwszej kolejności przeznaczone do drukowania raportów. Proces
ich przetwarzania jest wolniejszy i wymaga większej pamięci niż w przypadku bloków
graficznych.
Dla odpowiedniego interfejsu użytkownika można zastosować efekty 3D.
Posługując się możliwościami kombinacji obiektów z obramowaniem i prostokątami 3D,
można uzyskać optycznie kształty wysokiej jakości. Symulowane jest przy tym padanie
promieni świetlnych od lewej górnej strony. Dzięki temu wytworzony zostanie efekt
cienia w dolnej i po prawej stronie podwyższonych obiektów jak również w górnej i po
lewej stronie obniżonych obiektów.
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Struktura menu

Panel posiada 2 rodzaje trybów pracy: tryb konfiguracyjny i tryb roboczy. W zależności
od funkcji, dla każdego trybu dostępna jest różna ilość poziomów. Każdy poziom składa
się z menu, dla którego ustalane są opcje, lub w którym można wybierać parametry
nawigacji między poszczególnymi poziomami (menu).
Aplikacja złożona jest z bloków, bloków graficznych i / lub bloków tekstowych
(w pierwszej kolejności do wydruku raportów). W blokach wyświetlane i zmieniane są
wartości kontrolera. Zadaniem programisty jest przypisanie dla każdego bloku numeru
z przedziału od 0 do 989. Bloki 990-999 zarezerwowane są dla określonych zadań.
W tym przypadku mowa jest o tzw. blokach systemowych. Panel pracuje na zasadzie
orientacji na obiekcie. Umożliwia to odbieranie przez blok sygnałów sterowniczych
i kontrolnych, które związane są z określonym obiektem (np. z pompą).

Tryb konfiguracyjny

Tryb roboczy

Wybór nastawnika
Sygnały systemowe
Rejestr indeksu
Język

Poziom 1

Blok 0

Poziom 2
Blok n

Poziom 3
53376APL

Rys. 18: Tryb konfiguracyjny i tryb roboczy.
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Bloki

Dla każdego bloku zdefiniowany jest nagłówek bloku. Do niego wprowadzany jest
numer bloku, typ bloku, słowo statusowe itd. Jako bloki mogą być przywoływane
również następujące funkcje:
•

Alarm

•

Kanały czasowe

•

Monitor systemu

•

E-Mail

•

Ustawienia kontrastu

Nazywane są one blokami systemowymi. Można definiować maks. 990 bloków.

WSKAZÓWKA
Typ zdefiniowanego bloku nie może być zmieniany.

Formaty
sygnałów

Następujące formaty sygnałów dostępne są w oknie dialogowym dla każdego obiektu,
przy założeniu, że wybrany sterownik wspomaga dany format sygnału.

Rodzaj formatu

Zakres

Signed 16-Bit

–32768 ... +32767

Unsigned 16-Bit

0 ... +65535

Signed 32-Bit

–2147483648 ... +2147483647

Unsigned 32-Bit

0 ... +4294967295

Zmienna liczba
przecinkowa
z wykładnikiem,
32-Bit

Liczba ±3,4E38 większa niż 1000000 wskazywana jest za pomocą wykładnika (nie ze
sterownikiem MOVILINK®).

Zmienna liczba
Opcje parametrów (wraz ze znakiem liczby dziesiętnej i innymi znakami) jak również
przecinkowa bez
miejsce dziesiętne odzwierciedlają dostępny obszar (Area). Tym sposobem uzyskuje
wykładnika, 32-Bit się np. 8 pozycji i 3 miejsca dziesiętne ±999.999 (nie ze sterownikiem MOVILINK®).
BCD Zmienna
0 ... 9999.9999 (nie ze sterownikiem MOVILINK®)
liczba przecinkowa

66

BCD 16-Bit

0 ... 9999 (nie ze sterownikiem MOVILINK®)

BCD 32-Bit

0 ... 99999999 (nie ze sterownikiem MOVILINK®)

HEX 16-Bit

0 ... FFFF

HEX 32-Bit

0 ... FFFF FFFF

Seconds 16-Bit

Analogowy obiekt numeryczny, który może być wyświetlany w formacie czasowym.
Składnia: <Godziny:Minuty:Sekundy> (nie ze sterownikiem MOVILINK®).

Seconds 32-Bit

Analogowy obiekt numeryczny, który może być wyświetlany w formacie czasowym.
Składnia: <Godziny:Minuty:Sekundy> (nie ze sterownikiem MOVILINK®).

Kolejność znaków

Kolejność znaków, która może być zastosowana w przypadku funkcji [dynamika dla
obiektów graficznych] w modelach DOP11B-20 do DOP11B-50.
Przykład:
W obiektach takich jak symbol statyczny, symbol cyfrowy i symbol wielokrotny, można
powiązać dynamiczną właściwość symbolu z rejestrem, dla którego przypisana jest
kolejność znaków.

16-Bit-Array

Format tabeli, który może być użyty dla zdarzenia w dynamicznej funkcji przy
obiektach graficznych dla modeli DOP11B-20 do DOP11B-50.
Przykład:
Dla rejestru grupy mogą zostać przypisane różne wartości, jeśli wartość
wprowadzana równa się 99. W wyniku tego, pierwsza wartość w polu wartości
zostanie przesłana do rejestru D21 w polu sygnału. W przypadku gdy pole wartości
ma następujący wygląd <1,2,3,4>, wówczas wartość 2 zostanie wpisana do najbliżej
położonego rejestru (D22), itd.
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7.1.2

Instalowanie HMI-Builder

Oprogramowanie
do
programowania

Za pomocą oprogramowania HMI-Builder można tworzyć projekty dla panelu
operatorskiego serii DOP11B. Dostępne funkcje w oprogramowaniu im HMI-Builder
zależą od wybranego panelu.
Jako urządzenia do wprowadzania poleceń w oprogramowaniu zaleca się używanie
myszy. Kombinacje klawiszy opisane są w podręczniku użytkownika Windows.
W oprogramowaniu do programowania tworzony jest projekt z blokami graficznymi
i tekstowymi. Następnie projekt przenoszony jest do panelu operatorskiego.
Dla wszystkich funkcji dostępna jest pomoc sieciowa on-line. Aby uruchomić okno
pomocy dla poszczególnej funkcji należy przycisnąć klawisz <F1>. Przyciśnięcie
przycisku pomocy na pasku narzędzi, a następnie kliknięcie na jednej funkcji spowoduje
wyświetlenie informacji dotyczącej wybranej funkcji.

Wymagania
systemowe

Oprogramowanie konfiguracyjne wymaga do pracy na PC przynajmniej 100 MB wolnej
pamięci oraz systemu operacyjnego Microsoft Windows 2000 / XP Professional.
Z oprogramowania można korzystać za pośrednictwem monitora kolorowego oraz
monochromatycznego. Komputer obsługujący powinien posiadać zainstalowaną
przeglądarkę Microsoft Internet Explorer od wersji 5.0.

Instalacja
HMI-Builder

Oprogramowanie do programowania dostarczane jest na płycie CD. Program
instalacyjny uruchamia się automatycznie po włożeniu płyty CD do napędu CD-ROM.
Jeśli nie nastąpi automatyczne uruchomienie, wówczas należy w menu startowym
wybrać komendę [Run] (Wykonaj) i wpisać polecenie D:/setup.exe (gdzie D: oznacza
stację czytnika płyt CD-ROM). Aby zainstalować oprogramowanie należy kliknąć myszą
na nazwę programu i postępować zgodnie ze wskazówkami.
Podczas instalowania oprogramowania w grupie programów wygenerowany zostanie
symbol dla oprogramowania do programowania. Aby wywołać oprogramowanie do
programowania należy kliknąć na polecenie [Start] i wybrać [Programs / Drive Operator
Panels DOP] / [HMI-Builder]. Klikając na [Manuals] można bezpośrednio odczytywać
podręcznik z płyty CD.
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Menu

Listwa menu zawiera wiele podmenu rozwijanych:
Menu

Opis

File

Zawiera funkcje, które mają wpływ na cały projekt.

Edit

Znajdują się tu miedzy innymi następujące funkcje:
• Wycinanie
• Kopiowanie
• Wklejanie
Można tu wywoływać następujące menu:
• Zarządzanie blokami
• Zarządzanie alarmami
• Manager symboli

View

Wiersz stanu

Functions

W tym menu konfiguruje się klawisze funkcyjne, diody LED, hasła i makra. Również tu
wprowadza się teksty alarmów i ustala grupy alarmów.

Setup

W tym miejscu przeprowadzana jest podstawowa konfiguracja panelu.

Objekt

Dostępny jest wyłącznie poprzez opcje zarządzania i zawiera wszystkie obiekty.
Ponadto obiekty umieszczane są w pasku narzędzi.

Layout

Dostępny jest wyłącznie dla managera bloków graficznych i obejmuje funkcje
związane z pozycjonowaniem obiektów w blokach graficznych.

Block manager

Ustawienia dla obrazowego przedstawienia zarządzania blokami.

Transfer

Za pomocą funkcji dla tego menu, projekty przesyłane są między oprogramowaniem
do programowania a panelem.

Window

Zawiera ogólne funkcje Windows. Ponadto definiowane są tu ustawienia siatki obrazowej
i ustalane ścieżki wyszukujące dla zewnętrznych programów (np. Paintbrush).

Help

Zawiera funkcje pomocnicze dla programu.

Wiersz stanu znajduje się przy dolnej krawędzi okna oprogramowania HMI-Builder.
W menu [View] (Widok) dostępna jest funkcja, za pomocą której można wyświetlać
i zamykać wiersze stanu.
W lewej części wierza stanu umieszczone są informacje odnośnie funkcji zaznaczonych
w menu. Jeśli kursor znajdować się będzie w położeniu nad danym symbolem,
wówczas dla funkcji z paska narzędzi wyświetlony zostanie krótki opis.
W prawej części wiersza stanu wyświetlana jest informacja, które klawisze są w danej
chwili aktywne:
OVR

Nadpisywanie (Insert)

CAP

Caps Lock

NUM

Num Lock

Ponadto dla zarządzania blokami podawane są współrzędne (wiersz i kolumna).

53108AXX

Rys. 19: Wiersz stanu
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7.2

Komunikacja z MOVIDRIVE® i MOVITRAC®
W tym rozdziale opisana zostanie komunikacja pomiędzy panelem operatorskim
a przetwornicami MOVIDRIVE® i MOVITRAC®.
Opisane przy tym zostanie w jaki sposób mogą zostać odczytywane parametry
i zmienne. Ponadto rozważane są konstelacje, w których wiele przetwornic połączonych
jest za pomocą RS-485.

7.2.1

Szeregowe połączenie pomiędzy panelem operatorskim a przetwornicą
Przetwornicę należy połączyć z panelem operatorskim zgodnie z informacjami
z rozdziału 4.
Do połączenia PC z panelem operatorskim należy stosować kabel PCS11B. Tą drogą
programuje się panel operatorski.

Kabel do
programowania
PCS11B

Kabel połączeniowy pomiędzy panelem operatorskim a PC w celu programowania
panelu operatorskiego.
Stała długość 3 m.

DOP11B
PCS11B
RS-232

RS-232

60060AXX

Rys. 20: Kabel do programowania PCS11B
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7.2.2

Ustawienia komunikacyjne w HMI-Builder

Setup komunikacji pomiędzy panelem operatorskim a przetwornicą
Ustawienia w celu komunikacji pomiędzy panelem operatorskim a przetwornicą
odbywają się w HMI-Builder w menu [Setup] / [Peripherals] (Urządzenia peryferyjne).

12077AEN

Rys. 21: Ustawienia komunikacyjne

Aby zmienić port komunikacyjny, należy zaznaczyć [Controller 1] (lub [Controller 2]),
przytrzymać lewy klawisz myszy wciśnięty i przeciągnąć kontroler do innego portu
komunikacyjnego.
W celu wprowadzenia parametrów komunikacyjnych należy wcisnąć prawy przycisk
myszy.

WSKAZÓWKA
Ustawienia muszą odpowiadać fizycznej strukturze.
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MOVILINK® / SMLP-Driver (Szeregowo / ETHERNET)
Settings

Rys. 22: Właściwości dla MOVILINK® / SMLP-Driver, Settings

12068AXX

Parametr

Opis

Communication
mode

Określa, czy połączenie realizowane jest szeregowo czy przez ETHERNET.

Default Station

Ten adres wykorzystywany jest zawsze wówczas, gdy przy definiowaniu obiektów
komunikacyjnych nie podano innego adresu.
Znaczenie przy korzystaniu z trybu komunikacji "ETHERNET/SMLP":
W trybie komunikacji ETHERNET numer ten wskazuje na adresy IP zdefiniowane pod
"Stations". Aby uniknąć błędów komunikacji, należy korzystać tylko z tych stacji, które
zostały zdefiniowane.
Znaczenie przy korzystaniu z trybu komunikacji "Serial/MOVILINK":
0 – 99

Indywidualne adresy przetwornic

100 – 199

Adresy grupowe

254

Komunikacja peer-to-peer
Ten adres nie może być wykorzystywany, jeśli z panelem operatorskim
połączonych jest kilka przetwornic.

255

Adres Broadcast
Wszystkie przetwornice podłączone do RS-485 Bus odbierają dane, nie
wysyłają jednak odpowiedzi do panelu operatorskiego.

Model

Określa, jaki typ przetwornicy jest podłączany.

Data exchange
mode

Wykorzystywany jest, aby wybrać typ PDU komunikacji cyklicznej lub acyklicznej.
Ta funkcja dostępna jest tylko w trybie komunikacji "Serial/MOVILINK".

Number of
process data
words

Definicja długości telegramu.
8-bajtowy kanał parametrów i 0 – 3 słów danych procesowych.
Ta funkcja dostępna jest tylko w trybie komunikacji "Serial/MOVILINK".
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Standardowe ustawienia przy korzystaniu z trybu komunikacji "Serial/MOVILINK":
Parametr

Opis

Port

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

Baud

9600

Data bits

8

Stop bits

1

Parity

Parzyste

Stations

Rys. 23: Właściwości dla MOVILINK® / SMLP-Driver, Stations
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Parametr

Opis

Station

Numer stacji, za pośrednictwem której w prosty sposób można adresować adresy TCP/IP.

IP address

Adres IP
Podczas uruchamiania panel operatorski nawiązuje połączenie z każdym z wymienionych
tu adresów IP.

Sub ch 1

Uaktywnia routing do podanego tu, podrzędnego systemu magistrali , np. bramki
fieldbus DFE33B / UOH11B na SBus.
Informacje na temat dostępnych podrzędnych systemów magistral znajdują się
w dokumentacji danego urządzenia (bramki).

Sub add 1

Adres przetwornicy w podrzędnym systemie magistrali.
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Standardowe ustawienia przy korzystaniu z trybu komunikacji "Serial/MOVILINK":
Parametr

Opis

Port

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

Baud

9600

Data bits

8

Stop bits

1

Parity

Parzyste

Advanced

Rys. 24: Właściwości dla MOVILINK® / SMLP-Driver, Advanced

Parametr

Opis

Timeout

Czas w [ms] dla powtórnego przesyłu.

12070AXX

Retries

Liczba powtórnych prób przesyłu do wyświetlenia błędu komunikacji.

Retry time

Czas oczekiwania w [s] do zresetowania błędu komunikacji. Po upływie tego czasu
podjęta zostanie ponowna próba nawiązania komunikacji.

Command Line
Options

Bez funkcji.
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Standardowe ustawienia przy korzystaniu z trybu komunikacji "Serial/MOVILINK":
Parametr

Opis

Port

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

Baud

9600

Data bits

8

Stop bits

1

Parity

Parzyste

Transparent mode

Rys. 25: Właściwości dla MOVILINK® / SMLP-Driver, Transparent mode

12071AXX

Sterownik obsługuje specjalny tryb transparentny, właściwy dla sterowników SEW.
Jeśli sterowniki skonfigurowane zostaną dla szeregowej komunikacji a port trybu
transparentnego dla portu ETHERNET z TCP i numerem portu 300, wówczas
uaktywniona zostanie specjalna procedura routingu. Umożliwia to programowi
MOVITOOLS® MotionStudio rozpoznanie poprzez ETHERNET nie tylko urządzeń
DOP11B, lecz również urządzeń SEW podłączonych przez szeregowy port DOP11B.
Z tymi urządzeniami można komunikować się w MOVITOOLS® MotionStudio przez
ETHERNET i przez DOP11B jako bramkę ETHERNET.
Tryb transparentny nie funkcjonuje w żadnej innej konfiguracji.
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7.2.3

Adresowanie parametrów i zmiennych

Adresowanie

Sterownik MOVILINK® rozpoznaje następujące formaty danych:
P

Dla parametrów (tymczasowy wpis)

NVP

Dla parametrów (trwały wpis )

X

Dla indeksu (tymczasowy wpis)

NVX

Dla indeksu (trwały wpis)

H

Dla zmiennych IPOS (tymczasowy wpis)

NVH

Dla zmiennych IPOS (trwały wpis)

Bez dopisku NV dane wpisane zostaną do pamięci RAM przetwornicy i zostaną
utracone po wyłączeniu przetwornicy.

WSKAZÓWKA
W celu zapisu również po wyłączeniu napięcia konieczny będzie dopisek NV. W tym
przypadku dane wpisywane są do pamięci EEPROM przetwornicy. Należy pamiętać
o tym, że nastąpić może ograniczona liczba poleceń wpisu do pamięci EEPROM.
Dlatego dopisek NV powinien być wykorzystywany ostrożnie.
Dane cyfrowe
(dostęp bitowy)

Sygnały
analogowe

Device

Minimum address

Maximum address

Comment

P rr . bb

P0.0

P999.31

Bit bb w rejestrze rr

NVP rr . bb

NVP0.0

NVP999.31

Bit bb in rejestrze

X rr . bb

X8192.0

X24575.31

Bit bb w rejestrze rr

NVX rr . bb

NVX8192.0

NVX24575.31

Bit bb w rejestrze rr

H rr . bb

H0.0

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

Bit bb w rejestrze rr

NVH rr . bb

NVH0.0

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

Bit bb w rejestrze rr

Device

Minimum address

Maximum address

Comment

P rr

P0

P999

Rejestr rr

NVP rr

NVP0

NVP999

Rejestr rr

X rr

X8192

X24575

Rejestr rr

NVX rr

NVX8192

NVX24575

Rejestr rr

H rr

H0

H511 (H1023 dla MOVIDRIVE® B)

Rejestr rr

NVH rr

NVH0

NVH511 (NVH1023 dla MOVIDRIVE® B)

Rejestr rr

WSKAZÓWKA
Wszystkie parametry, zmienne i indeksy są wartościami 32-bitowymi.
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Sygnały analogowe
(dostęp częściowy)

Subindex

W przypadku niektórych parametrów przetwornicy w jednym parametrze zapisywanych
jest kilka informacji. Na przykład parametry P10, P11, i P12 zakodowane są za pomocą
indeksu 8310. Aby móc ocenić te parametry również częściowo, można wykorzystać
następującą notację:
•

H100. 0-15

słowo Low zmiennej IPOS H100

•

H100.16-32

słowo High zmiennej IPOS H100

Device

Minimum address

Maximum address

Comment

P rr . a-b

P0.0-1

P999.0-31

P rr . a-b
a = bit startowy
b = bit stop

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
dla MOVIDRIVE® B)

NVH rr . a-b

NVH0.0-1

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

Przykład
H 100 . 7-14
Odczytywane są dane od bitu 7 do
bitu 14 włącznie.

Subindeks może by wykorzystywany tylko w połączeniu z indeksem (X i NVX).
Notacja wygląda w następujący sposób: X8192/1, przy czym 1 wskazuje dostęp do
subindeksu 1.
Dalsze przykłady:
2:X8192/23.31 Adres 2, indeks 8192, subindeks 23, bit 31
7:X8192/9.0-15 Adres 7, indeks 8192, subindeks 9, bit 0 do bit 15

Komunikacja z przetwornicami w połączeniu RS-485
W celu zaadresowania przetwornic przez określony adres RS-485 wykorzystuje się
następującą notację:
Przykład
Default Station RS-485 Adres 254 (peer-to-peer). Stosować wyłącznie wówczas, jeśli
do panelu operatorskiego podłączona jest tylko jedna przetwornica.
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P100

Komunikacja z parametrem P100.
Jako adres komunikacyjny stosowany jest ten adres, jaki wprowadzony został przy
konfiguracji sterownika [Default Station].

2:P100

Komunikacja z parametrem P100 przetwornicy adresu 2.

4:H102

Komunikacja ze zmienną IPOS H102 przetwornicy adresu 4.
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Komunikacja z przetwornicami w połączeniu ETHERNET
W trakcie procesu uruchamiania panelu operatorskiego nawiązywana jest komunikacja
ze wszystkimi adresami TCP/IP, które zostały wcześniej wprowadzone do konfiguracji
sterownika.
Adres z wiersza 0 wykorzystywany będzie również w przypadkach, gdy nie zostanie
podany inny adres.
W celu zaadresowania przetwornic przez określony adres TCP/IP wykorzystuje się
następującą notację:
Przykład:
Adres TCP/IP w wierszu 0 brzmi 10.12.234.4, Port 300.
Adres TCP/IP w wierszu 1 brzmi 10.12.234.5, Port 300.
Adres TCP/IP w wierszu 2 brzmi 10.12.234.6, Port 300.
Adres TCP/IP w wierszu 3 brzmi 10.12.234.7, Port 300.

P100

Komunikacja z parametrem P100.
Jako adres komunikacyjny stosowany jest ten adres, jaki wprowadzony został w danym polu [1]
przy konfiguracji sterownika (10.12.234.4).

1:P100

Komunikacja z parametrem P100 przetwornicy adresu 2 (10.12.234.5).

3:H102

Komunikacja ze zmienną IPOS H102 przetwornicy adresu 4 (10.12.234.7).
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Dane procesowe

Sterownik MOVILINK® może obsługiwać w zależności od ustawienia 1 do 3 danych
procesowych na każdą przetwornicę.
Rozróżnia się przy tym pomiędzy Process Output (dane PO z PLC do przetwornicy)
i Process Input (dane PI z przetwornicy do PLC).
Liczba danych procesowych ustawiana jest w oknie sterownika MOVILINK®. Parametr
przetwornicy P90 - konfiguracja PD musi wykazywać tę samą wartość.
Bitowy dostęp do danych procesowych
Device

Minimum address

Maximum address

Comment

PO rr . bb

PO1.0

PO3.15

Bit bb w rejestrze rr

PI1 rr . bb

PI1.0

PI3.15

Bit bb w rejestrze

Dostęp do danych procesowych za pośrednictwem słów (16 bitów)
Device

Minimum address

Maximum address

Comment

PO rr

PO1

PO3

Rejestr rr

PI rr

PI1

PI3

Rejestr rr

WSKAZÓWKA
Tryb komunikacji "ETHERNET/SMLP" nie obsługuje danych procesowych.
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Indeksowana komunikacja z przetwornicami w połączeniu RS-485
Oprócz bezpośredniego wprowadzania adresu RS-485 komunikacja może odbywać się
również w sposób indeksowany. Oznacza to, iż adres RS-485 zapisywany jest
w zmiennej panelu operatorskiego i może zostać ustawiony przez użytkownika.
Funkcja ta dostępna jest również w połączeniu z SMLP-Driver. Zamiast adresu RS-485
następuje tu komunikacja zmienną z IP stacji.
Przykład
Tworzony jest projekt, w którym użytkownik może wprowadzić adres RS-485
przetwornicy. Ma to tę zaletę, iż przy tworzeniu projektu DOP nie trzeba znać
faktycznego adresu przetwornicy. Użytkownik może go sam ustalić i wprowadzić
podczas pracy urządzenia.
Rzeczywista prędkość obrotowa napędu powinna być odczytywana w sposób
zindeksowany. Rzeczywista prędkość obrotowa wskazywana jest w parametrze P000.
1. Należy zdefiniować w HMI-Builder w menu [View] (Widok) / [Name list] (Lista nazw)
rejestr D4096 (wewnętrzne zmienne), w którym zapisany zostanie adres RS-485
uruchamianej przetwornicy, a parametr P000 jako symboliczne określenie
rzeczywistej prędkości obrotowej:

11494AEN
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2. Należy teraz powiązać w [Setup] / [Index registers] (Rejestr indeksów) rejestr
indeksu 1 ze zmienną D4096:

11495AEN

3. Teraz należy zdefiniować analogowy obiekt numeryczny
, aby stworzyć adres
RS-485, który będzie mógł być wprowadzony przez obsługującego. Należy
powiązać ten obiekt ze zmienną D4096 i uaktywnić w zakładce [Access] (Dostęp)
możliwość wprowadzania.

11496AEN
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11497AEN

Należy przy tym zwrócić uwagę na wartości min-max wprowadzeń.
4. Teraz należy zdefiniować dalszy analogowy obiekt numeryczny
, aby wyświetlić
rzeczywistą prędkość obrotową. Należy powiązać ten obiekt z parametrem P000
i wprowadzić konieczne skalowanie (tu 0.001). Pointer I1 traktowany jest teraz jak
wstępnie ustawiony adres RS-485: I1:P000.
W ten sposób aktywowany jest adres przetwornicy, który zapisany jest w celu
pointera I1.
Aby wyświetlić jednostkę rzeczywistej prędkości obrotowej w [obr./min], należy
wprowadzić wzmocnienie 0.001.

11498AEN
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7.3

Wewnętrzne zmienne
Wewnętrzne zmienne wybierane są i wykorzystywane w taki sam sposób jak sterowniki.
Do wyboru jest szereg chwilowych i trwałych zmiennych definiowanych przez
użytkownika. Przy każdej zmianie wartości, trwałe zmienne zapisywane są w pamięci
Flash. Można je ponownie wczytać przy kolejnym uruchomieniu. Zmienne systemowe
nie mogą być zmieniane. Służą one do wyświetlania wskazania częstotliwości czasu
odczytu i do przełączania funkcji. Kliknij w przeglądarce I/O na [Properties & Help] lub
wybierz [Functions] / [I/O configuration] / [Internal variables], aby otworzyć kolejne okno.

11605AXX

Typ zmiennej
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Zakres adresu, bit

Zakres adresu, komórka pamięci

Tymczasowo

M0 ... M4095

D0 ... D4095

Trwały

M4096 ... M8191

D4096 ... D8191

System

M8192 ... M8199

D8192 ... D8199
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Do zmiennych systemowych przypisane są następujące funkcje:
Bit

Opis

M8192

Zawsze WŁ.

M8193

Co sekundę przełącza pomiędzy WYŁ. a WŁ.

M8194

Przełącza co 500 ms pomiędzy WYŁ. a WŁ.

M8195

Przełącza co 200 ms pomiędzy WYŁ. a WŁ.

M8196

Bit błędu komunikacji dla sterownika 1. Wartość "0" sygnalizuje błąd
komunikacji. Nie dotyczy sterowników slave.

M8197

Bit błędu komunikacji dla sterownika 2. Wartość "0" sygnalizuje błąd
komunikacji. Nie dotyczy sterowników slave.

M8198 – M8199

Nie wykorzystane

Komórka pamięci

Opis

D8192

Częstotliwość odczytu sterownika 1 (ms)

D8193

Częstotliwość odczytu sterownika 2 (ms)

D8195 ... D8199

Nie stosowany

7.4

Programowanie za pomocą oprogramowania do programowania

7.4.1

Uruchamianie HMI-Builder
Kliknij na [Start] / [Programs] / [Drive Operator Panels DOP] / [HMI-Builder] /
[HMI-Builder].
Przy uruchamianiu HMI-Builder bez załadowanego projektu do dyspozycji są
następujące menu:
•

Plik

•

Widok

•

Ustawienia

•

Pomoc

Po utworzeniu projektu dostępne są wszystkie rodzaje menu.

11499AEN

7.4.2

Wybór języka
W punkcie [Settings] (Ustawienia) / [Menu language] (Język menu) wybrać język dla
interfejsu użytkownika (czyli tekstu menu, nazwy obiektów itd.). W niniejszym
podręczniku wychodzimy z założenia, iż jako język wybrany został English.
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7.4.3

Tworzenie projektu
Wybrać [File] (Plik) / [New] (Nowy), aby założyć nowy projekt. W polu dialogowym
[Project properties] (Właściwości projektu) można wybrać [Operator terminal] (Panel),
[Controller systems] (Systemy kontrolera) i [Color scheme] (Schemat kolorów). Nie dla
wszystkich paneli dostępne są wszystkie opcje. Kliknij na [OK], aby utworzyć nowy
projekt.

12072AEN

Rys. 26: Właściwości projektu

Panel

Kliknij na [Change] (Zmień).

12073AEN

Rys. 27: Wybór panelu operatorskiego

Wybrać panel i wersję (program systemowy) dla zaznaczonego modelu panelu.
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Kontroler

Tu ustala się kontroler, z którym połączony zostanie panel. Poprzez kliknięcie myszą na
[Change] (Zmień) pojawi się następujące okno wyboru. Na liście wymienione zostaną
zainstalowane sterowniki. Tu należy wybrać [Brand name] (Nazwa marki) i [Protocol]
(Protokół). Kliknij na [OK], aby potwierdzić swój wybór. Aby porzucić swoje zmiany,
należy kliknąć na [Cancel] (Anuluj).

12074AEN

Rys. 28: Kontroler

W projekcie (panel) można wykorzystywać 2 sterowniki. Sterownik dla drugiego
kontrolera wybierany jest tak jak dla pierwszego kontrolera.
Bliższe informacje dot. pracy na 2 sterownikach w jednym panelu znajdują się
w rozdziale "Komunikacja z 2 kontrolerami (podwójny sterownik)" na str. 250.
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7.4.4

Aktualizacja sterownika

Z internetu

Aby zaktualizować obecne sterowniki do stanu najnowszej wersji lub zainstalować nowe
sterowniki, należy skorzystać z funkcji [File] (Plik) / [Update terminal driver per] /
[Internet] (Aktualizacja sterownika panelu za pośrednictwem) / (Internetu).
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, należy pozamykać wszystkie projekty.
Komputer musi być podłączony do internetu. Nie jest konieczne wchodzenie do
przeglądarki. Po nawiązaniu połączenia pojawi się lista ze wszystkimi sterownikami,
jakie można pobrać z internetu.

11503AXX

Rys. 29: Pobieranie sterownika z internetu

Na liście wymienione zostaną numery wersji dla dostępnych i już zainstalowanych
sterowników. Zaznacz sterownik lub sterowniki, które mają być zainstalowane
w HMI-Builder. Za pomocą funkcji [Mark newer] (Zaznacz jako nowy) wyróżnia się
wszystkie sterowniki, które obecne są w nowej wersji lub nie są zainstalowane.
Następnie kliknąć na [Download] (Pobierz). Każdy ze sterowników na wielkość
około 500 kB i może być wykorzystany bezpośrednio po pobraniu.
Z dyskietki

Aby zaktualizować obecne sterowniki do stanu najnowszej wersji lub zainstalować nowe
sterowniki z danego pliku, należy skorzystać z funkcji w HMI-Builder [File] (Plik) /
[Update terminal driver per] (Aktualizacja sterownika panelu) / [From disc] (Z nośnika
danych). Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, należy pozamykać wszystkie
projekty. Otworzyć rozpakowany plik MPD w katalogu sterowników. Po tej czynności
wyświetlona zostanie lista ze sterownikami, które mogą zostać zainstalowane.
Na liście wymienione zostaną numery wersji dla dostępnych i już zainstalowanych
sterowników. Zaznacz sterownik lub sterowniki, które mają być zainstalowane
w HMI-Builder. Następnie kliknij na [Install] (Instaluj). Po zakończeniu instalacji, kliknij
na [Close] (Zakończ) aby powrócić do HMI-Builder.
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7.4.5

Zmiana ustawień projektu
Dla danego projektu można zmienić wybór panelu i kontrolera. Wybierz pozycję menu
[Project] / [Properties...] i kliknij obok parametru Panel i/lub parametru Kontroler
na [Change].

Zmiana panelu

W przypadku aktualizacji programu systemowego w panelu należy odpowiednio
dostosować wersję panelu w menu [Project properties]. W przeciwnym razie nie będzie
można korzystać z zakresu funkcji nowej wersji panelu.

Zmiana
kontrolera

Jeśli w zakresie jednego projektu kontroler wymieniony zostanie na inny, którego
sygnały noszą inną nazwę, wówczas również dla tych sygnałów konieczna będzie
zmiana. W tym celu należy skorzystać z wewnętrznej listy nazw. Patrz ustęp "Lista
nazw" na str. 116.
1. Wybrać komendę menu [View] (Widok) / [Name list] (Lista nazw).
2. Kliknij na przycisk [Undefined] (Niezdefiniowane),
wykorzystywane w projekcie I/O do listy nazw.

aby

dodać

wszystkie

3. Kliknij na [Export] (Eksportuj), aby wygenerować listę nazw jako plik tekstowy.
Wprowadź nazwę i kliknij na [Save] (Zapisz). Ustal znak podziału dla pliku
tekstowego.
4. Otwórz plik tekstowy w edytorze, np. Wordpadzie.
5. Zmień wszystkie sygnały I/O, jakie wykorzystywane będą w nowym kontrolerze.
Następnie zapisz plik w formacie tekstowym.
6. Kliknij w oknie [List name] (Lista nazw) na przycisk [Import] (Importuj) i odpowiedz
[No] (Nie) na pytanie, czy wszystkie nieaktualne I/O mają zostać usunięte.
7. Kliknij na [Reconnect] (Połącz ponownie), aby zaktualizować wszystkie nowe I/O
w projekcie z nowymi nazwami.
8. Wybierz opcję menu [Project] / [Properties...] (Projekt / Właściwości) i kliknij na
[Change] (Zmień).
9. Wybierz nowy kontroler i kliknij dwukrotnie na [OK].
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Zarządzanie
projektem

Po utworzeniu projektu, dostępna będzie funkcja zarządzania projektem wraz ze
wszystkimi blokami i komponentami. Kliknij za znak plusa w punktach komponentów
menu, aby je rozwinąć.

12075ADE

Rys. 30: Zarządzanie projektem
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7.4.6

Tworzenie bloków przy użyciu managera bloków
Podwójne kliknięcie na katalog [Bloki] powoduje otwarcie funkcji managera bloków.
Manager bloków zawiera zestawienie dla wszystkich bloków projektów.

10408AEN

Rys. 31: Tworzenie bloków

Po wyświetleniu managera bloków, zaznaczone są paski narzędzi managera bloków
oraz funkcja Zoom.

WSKAZÓWKA
Model DOP11B-20 nie posiada bloku [System monitor] (Monitor systemu).
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Definiowanie
bloków

Po dodaniu bloku pojawi się następujące okno dialogowe. Pojawi się przy tym
uproszona wersja pełnego nagłówka bloku. Jeśli klikniesz na [OK], a więc utworzysz
blok, to blok ten zostanie otwarty i wyświetlony.

11505AEN

Rys. 32: Tworzenie nowego bloku
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Parametr

Opis

Block name

W tym miejscu można wprowadzić nazwę dla bloku. Nazwa bloku wyświetlana będzie
w managerze bloków oraz na liście bloków.

Block no.

Tu wprowadza się numer bloku. Jeśli już istnieje blok o podanym numerze, wówczas
zdefiniowane wartości zostaną automatycznie wyświetlone. Blok 0 tworzony jest
automatycznie przy uruchomieniu i musi być obecny w każdym projekcie.

Block type

Wybierz, czy ma chodzić o blok graficzny czy blok tekstowy.

Block width

Tu należy ustalić wielkość czcionki dla bloku tekstowego. Wielkość czcionki
zdefiniowanego bloku nie może być zmieniana.
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Właściwości
bloku

Menu [Block properties] (Właściwości bloku) zawiera parametry bazowe, które dotyczą
każdego poszczególnego bloku. Wygląd nagłówka bloku zależny jest od wybranego
typu bloku. Aby zdefiniować pełny nagłówek bloku, kliknij w managerze projektu lub
managerze bloków prawym klawiszem myszy na jeden blok i wybierz [Properties]
(Właściwości).

11506AEN

Rys. 33: Właściwości bloku

W managerze projektów lub w managerze bloków należy prawym klawiszem myszy
nacisnąć na blok i wybrać [Properties] (Właściwości), w celu wyświetlenia informacji
o danym bloku.
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Poniżej objaśniono zastosowane pojęcia.
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Zakładka

Nazwa

Opis

General information

Block number

Tu wprowadza się numer bloku. Jeśli już istnieje blok o podanym numerze,
wówczas zdefiniowane wartości zostaną automatycznie wyświetlone. Blok numer
0 tworzony jest automatycznie przy uruchomieniu i musi być obecny w każdym
projekcie.

Block name

W tym miejscu można wprowadzić nazwę dla bloku. Nazwa bloku wyświetlana
będzie w managerze bloków, zarządzaniu projektem oraz na liście bloków.

Display signal

Cyfrowy sygnał, który po jego uaktywnieniu wyświetla blok na monitorze panelu.
Aby uzyskać możliwie szybką zmianę bloków, należy stosować sygnały
wyświetlania w szeregu. Przy korzystaniu z innej metody zmiany bloku to pole nie
jest wypełniane.

Recipe directory

Tu wybiera się katalog receptur, w którym mają być przechowywane receptury
sporządzone w tym bloku. Patrz rozdział "Zarządzanie recepturami" na str. 210.

Background block

Dotyczy tylko bloków graficznych. Jako tło można wybrać inne tło bloku, gdy np.
wiele bloków wyświetlanych ma być z takim samym kolorem podświetlenia tła.
Po uaktywnieniu managera bloków graficznych za pomocą [View] (Widok) /
[Options] (Opcje) / [Show background block] (Wyświetlanie bloku tła) można
ustalić, czy przy edycji wybranego bloku ma być wyświetlane tło.

Cursor color

Dotyczy tylko bloków graficznych. Określa kolor kursora na panelu operatorskim.

Cursor thickness

Dotyczy tylko bloków graficznych. Określa wielkość kursora na panelu operatorskim.

Block type

Typ bloku definiowany jest podczas jego tworzenia i jest nieedytowalny.

Status

Po kliknięciu w polu [Status] (Stan), wywołane zostanie okno dialogowe [Block
options] (Opcje bloku). Widoczne są w nim przedstawione poniżej właściwości
ekranu panelu operatorskiego. Właściwości te nie mają żadnego wpływu na bloki
systemowe.
Parametr

Opis

Cursor off

Dotyczy tylko bloków tekstowych. Określa,
czy kursor w trybie roboczym ma być
widoczny w bloku.

Place cursor on first manual
object

Dotyczy tylko bloków tekstowych. Określa,
czy kursor ma być ustawiony nad pierwszym
obiektem z możliwością zmiany w bloku
zamiast całkowicie z lewej strony.

Deactivate <MAIN> key

Dezaktywuje klawisz <MAIN>, jeśli na
ekranie widoczne jest wskazanie aktualnego
bloku.

Deactivate <LIST> key

Dezaktywuje klawisz <LIST>, jeśli na ekranie
widoczne jest wskazanie aktualnego bloku.

Additional notes

Dotyczy tylko bloków tekstowych. Określa,
czy znak [+] ma pojawiać na dole i u góry
monitora, gdy blok zawiera więcej znaków,
niż może być wyświetlonych na monitorze.

Automatic data entry

Przesuwa kursor automatycznie do kolejnego
obiektu z możliwością zmiany. W tym trybie
kursor może być prowadzony tylko do
obiektów z możliwością zmiany.

Deactivate the <PREV> function
key

Dezaktywuje klawisz <PREV> oraz funkcję
[Return to previous block] (Powrót do
poprzedniego bloku), jeśli na ekranie
widoczne jest wskazanie aktualnego bloku.

Deactivate the <ENTER>
function key

Dotyczy tylko obiektów cyfrowych. Dezaktywuje
klawisz <ENTER>, jeśli na ekranie widoczne
jest wskazanie aktualnego bloku.
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Zakładka

Nazwa

Appearance

W zakładce [Apperance] (Wygląd) można ustawiać kolory oraz odcienie.

Print

Print signal

Cyfrowy sygnał, który po jego uaktywnieniu przesyła blok do podłączonej
drukarki. Sygnał wyświetlania i sygnał drukowania mogą być identyczne.
Aby uzyskać możliwie szybki proces drukowania, należy stosować sygnały
drukowania w szeregu.

End signal

Cyfrowy sygnał, który generowany jest po zakończeniu drukowania. Zazwyczaj
sygnał ten jest uaktywniany. Poprzez wybór opcji [Reset] sygnał ten zostanie
anulowany przy zakończeniu drukowania.

E-Mail

Opis

Zakładka [E-Mail] dostępna jest tylko dla bloków tekstowych.
Send E-mail signal

W przypadku aktywacji podanego sygnału cyfrowego blok tekstowy wysłany
zostanie jako wiadomość E-Mail. Nazwa bloku odpowiada przy tym tematowi
wiadomości E-Mail.
Jako wiadomości E-mail mogą być wysyłane bloki tekstowe.

E-mail end signal

Cyfrowy sygnał, który po wysłaniu wiadomości generowany jest przez panel
operatorski. Zazwyczaj sygnał ten jest uaktywniany. Poprzez wybór opcji [Reset]
sygnał ten zostanie anulowany po wysłaniu wiadomości.

Send E-mail to
address

Tu wprowadza się adres E-Mail odbiorcy. Po kliknięciu na przycisk [...] można
wybrać do 8 odbiorców z listy. Listę z adresami tworzy się w [Setup] (Konfiguracja) /
[Network] (Sieć) / [Services] (Usługi) / [SMTP client] (Klient SMTP). Patrz rozdział
"STMP-Client" na str. 281.

Append file

Tu wprowadza się nazwę pliku trendu lub receptury, który ma być dołączony do
wiadomości. Jeśli obecny jest plik trendu i receptury o tej samej nazwie, wówczas
załączony zostanie plik trendu.

Access

Security level

Ustal poziom zabezpieczenia (0-8) dla bloku. Jeśli wprowadzony zostanie stopień
zabezpieczenia wyższy niż "0", wówczas użytkownik musi zalogować się za
pomocą hasła, które będzie odpowiadało ustalonemu poziomowi zabezpieczenia.

Local function keys

W zakładce [Local function keys] (Lokalne klawisze funkcyjne) można definiować lokalne klawisze
funkcyjne dla danego bloku. Dalsze informacje znajdują się w rozdziale "Klawisze funkcyjne" na str. 238.
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7.4.7

Biblioteka
Biblioteka zawiera szereg katalogów z różnymi obiektami z symbolami. Istnieje
możliwość definiowania katalogów utworzonych przez użytkownika. W tym celu kliknij
prawym klawiszem myszy na bibliotekę i wybierz punkt [Directory] (Katalog) / [New]
(Nowy).

11507AEN

Rys. 34: Biblioteka

Zgrupowane obiekty i symbole można zapisać w pamięci biblioteki lub innych projektów.
Przechowywane w bibliotece obiekty i symbole dostępne są na użytek późniejszych
projektów. Kliknij prawym klawiszem myszy na zgrupowany obiekt lub symbol
w obszarze roboczym, wybierz [Copy] (Kopiuj), następnie prawym klawiszem myszy
kliknij na bibliotekę i wybierz [Paste] (Wklej). Obiekty z biblioteki można przeciągnąć do
obszaru roboczego.
Klikając prawym klawiszem myszy na bibliotekę można zmieniać ustawienia widoku.
Aby zamknąć katalog biblioteki należy kliknąć prawym klawiszem myszy na dany
katalog i wybrać [Directory] (Katalog) / [Close] (Zamknij).
Wskazanie biblioteki można wygasić poprzez [View] (Widok) / [Tools] (Narzędzia) /
[Library] (Biblioteka).
Stosowane w projekcie obiekty z symbolami zapisane są w katalogu projektu. Symbole
te można definiować również za pośrednictwem pola dialogowego [Select symbol]
(Wybór symbolu).
Zapisywanie symboli w pamięci biblioteki
Wybierz kursorem jeden lub wiele obiektów (zgrupowane lub niezgrupowane)
w obszarze roboczym. Kliknij prawym klawiszem myszy na dany wybór i wybierz opcję
[Copy] (Kopiuj). W bibliotece użyj prawego klawisza myszy i wybierz punkt [Paste]
(Wklej).
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7.4.8

Wyświetlanie panelu wokół strefy roboczej
Panele posiadają pozycję menu [View] (Widok) / [Options] (Widok) / [Show terminal]
(Wyświetlanie panelu). Jeśli wybrana została ta opcja, wówczas wyświetlony zostanie
widok aktualnego panelu wokół strefy roboczej przy aktywnym bloku. Można klikać na
klawisze funkcyjne, diody LED i pola tekstowe widoku panelu.

Definiowanie
klawiszy
funkcyjnych

Po podwójnym kliknięciu na klawisz funkcyjny można wybrać, czy chcemy zdefiniować
lokalny czy globalny klawisz funkcyjny. Następnie wyświetlony zostanie manager dla
wybranej funkcji. Bliższe informacje dot. definiowania klawiszy funkcyjnych znajdują się
w rozdziale "Klawisze funkcyjne" na str. 238.

Definiowanie
diod LED

Kliknąć podwójnie na diodę LED, aby wywołać managera do definiowania diod LED.
Bliższe informacje dot. definiowania diod LED znajdują się w rozdziale "Diody LED"
na str. 238.

Tworzenie
wiersza tekstu

Po podwójnym kliknięciu myszą na pole wiersza tekstu wyświetlone zostanie okno
dialogowe, w które można wpisać tekst oraz zdefiniować ustawienie tekstu i czcionkę.
Za pomocą tej funkcji można całkowicie zdefiniować i wydrukować wiersz tekstu.
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7.4.9

Przeglądarka I/O
Przy tworzeniu lokalnej listy nazw w swoim projekcie można wybrać przy definiowaniu
obiektów z tej listy nazw sygnały I/O.
W tym celu kliknąć na przycisk [I/O]. Przycisk [I/O] zawarty jest we wszystkich polach,
w które można wpisać adres. [I/O browser] (Przeglądarka I/O) posiada przyrostowy
algorytm wyszukiwania. Dzięki temu wyszukiwanie rozpoczyna się bezpośrednio przy
wprowadzaniu znaków w pole dla nazwy lub sygnału. Lista I/O sortowana jest według
sygnałów lub nazw.

11508AEN

Rys. 35: [I/O browser]
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7.4.10 Programowanie bloków
Kliknąć dwukrotnie na żądany blok w managerze bloków. Następnie wyświetlona
zostanie strefa robocza dla bloku oraz paska narzędzi. W zależności od tego, czy
otwarty zostanie blok graficzny czy tekstowy, dotyczy to strefy roboczej wokół bloku
graficznego lub tekstowego. Pasek narzędzi zawiera wszystkie obiekty, które mogą być
utworzone w bloku.
Aby wybrać jakiś obiekt, należy kliknąć na obiekt w pasku narzędzi i przesunąć kursor
na miejsce w strefie roboczej, w którym ma być ustawiony obiekt. Poprzez kliknięcie
uaktywnić okno dialogowe dla wybranego obiektu. Wprowadzić parametry w oknie
dialogowym i kliknąć na [OK]. Następnie obiekt wyświetlony zostanie w strefie roboczej.
Statystyczny tekst lub grafiki prezentowane są bezpośrednio w strefie roboczej.
Ogólne parametry obiektów opisane są w rozdziale "Podstawy" na str. 62.
W rozdziałach "Prezentacja graficzna i sterowanie" (str. 135) i "Prezentacja tekstowa
i sterowanie" (str. 180) objaśnione zostały obiekty graficzne i tekstowe.

11509AEN

Rys. 36: Programowanie bloków
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7.4.11 Manager bloków graficznych
W tym ustępie opisany będzie manager bloków graficznych w HMI-Builder. Sposób
działania i wygląd oparte są o standardy Windows.
W managerze bloków graficznych bloki graficzne tworzone są przy pomocy statycznych
i dynamicznych elementów graficznych.
Otwieranie
managera bloków
graficznych

Aby otworzyć menu [Graphic block manager] (Manager bloków graficznych), należy
dwukrotnie kliknąć w [Block manager] (Manager bloków) lub na [Block list] (Lista
bloków) na zdefiniowany blok graficzny.

Mysz, klawisza
i kursor

Następujący ustęp objaśnia jak używać myszy i klawiszy w managerze bloków
graficznych. Ponadto omówione zostaną różne formy kursora.
Myszy używa się do następujących czynności:
•

Wyboru obiektów z paska narzędzi

•

Zaznaczania obiektów poprzez kliknięcie

•

Zaznaczania kilku obiektów (W tym celu należy kliknąć obok obiektów. Przytrzymać
wciśnięty lewy klawisz myszy i przeciągnąć prostokąt wyboru dookoła żądanych
obiektów.)

•

Przesuwania obiektów (Przytrzymać wciśnięty lewy klawisz myszy, gdy kursor
znajduje się nad obiektem i przesunąć mysz.)

•

Zmiany wielkości obiektów

•

Wywoływania okna dialogowego z parametrami (W tym celu dwukrotnie kliknąć na
obiekt.)

Poniższy rysunek przedstawia wygląd zaznaczonego obiektu.

11510AEN

Rys. 37: Zaznaczony obiekt
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Klawiatury używa się do następujących czynności:
•

Tworzenia obiektów poprzez menu [Object] (Obiekt)

•

Przesuwania kursora za pomocą klawiszy ze strzałkami

•

Przesuwania kursora wokół jednego punktu obrazu (W tym celu należy wcisnąć
kombinację klawiszy <Ctrl> + klawisz ze strzałką.)

•

Zaznaczania obiektu lub anulowania wyboru obiektu (W tym celu należy przesunąć
kursor nad obiekt i nacisnąć na spację.)

•

Zaznaczania kilku obiektów (W tym celu należy wybrać opcję menu [Object] (Obiekt)/
[Pointer] (Wskaźnik) i rozciągnąć ramkę wokół obiektów za pomocą spacji i klawiszy
ze strzałkami.)

•

Przesuwania obiektu (W tym celu należy przesunąć kursor nad obiekt, przytrzymać
wciśniętą spację i naciskać na klawisze ze strzałkami.)

•

Zmiany wielkości obiektu (W tym celu należy przesunąć kursor nad punkt chwytania
obiektu, przytrzymać wciśniętą spację i naciskać na klawisze ze strzałkami.)

•

Wywoływania okna dialogowego dla zaznaczonego obiektu (W tym celu należy
wcisnąć przycisk Enter.).

Kursor
Kursor może przyjąć 4 formy:

Wewnątrz obiektu

Wielkość obiektu może zostać zmieniona

W graficznym obszarze roboczym

Przy wyborze w menu lub pasku narzędzi
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Tworzenie
obiektów

Należy kliknąć na obiekt w pasku narzędzi, przesunąć kursor na miejsce w strefie
roboczej, w którym ma być ustawiony obiekt. Kliknąć, aby ustawić obiekt.
Statyczne grafiki wyświetlane będą przy klikaniu w strefie roboczej. W przypadku
dynamicznych obiektów pojawi się okno dialogowe dla aktualnego obiektu. Jeśli w oknie
dialogowym klikniesz na [OK], wówczas obiekt zaprezentowany zostanie na monitorze.
Po wyświetleniu obiektu, zaznacza się go za pomocą punktów chwytania i uaktywnia
tryb wyboru.
Statyczne grafiki
Do statycznych obiektów graficznych należą:
•

Linia

•

Łuk

•

Polilinie

•

Elipsa

•

Prostokąt

•

Symbol

•

Tekst

Są one wykorzystywane do rysowania grafik w tle. Przy tworzeniu statycznych obiektów
graficznych można w zakładce [Dynamic signals] (Dynamiczne sygnały) dokonać
powiązania z obiektami i w ten sposób zamienić je w obiekty dynamiczne.
Dynamiczne obiekty
Dynamiczne obiekty powiązane są z sygnałami, aby między innymi tworzyć funkcje
sterowania i kontroli. Bliższe informacje dot. definicji obiektów znajdują się w rozdziale
"Prezentacja graficzna i sterowanie" na str. 135.
Zaznaczanie
kilku obiektów
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Istnieją 2 możliwości zaznaczenia w managerze bloków graficznych kilku obiektów.
•

Naciśnij na lewy klawisz myszy, przytrzymaj klawisz myszy wciśnięty i rozciągnij
ramkę wyboru dookoła żądanych obiektów. Ostatni utworzony obiekt przedstawiony
będzie z wypełnionymi punktami chwytania.

•

Wybierz wskaźnik z paska narzędzi. Przytrzymaj wciśnięty przycisk Shift, podczas
gdy będziesz zaznaczał żądane obiekty. Ostatni zaznaczony obiekt przedstawiony
będzie z wypełnionymi punktami chwytania.
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Ustawianie
obiektów

W menu [Layout] do dyspozycji jest szereg funkcji, za pomocą których można w prosty
sposób ustawić obiekt:
•

Prostowanie

•

Jednakowa wielkość

•

Jednakowe odstępy

•

Obok siebie

Te funkcje mogą być również wywoływane z poszczególnych pasków narzędzi.
Aby można było wybrać te funkcje, muszą być zaznaczone co najmniej 2 obiekty.
Funkcje wykonują swoje obliczenia pozycji na podstawie jednego lub dwóch obiektów
odniesienia.
Funkcje [Align] (Prostowanie), [Make same size] (Jednakowa wielkość) i [Tile] edytują
ostatnio zaznaczony lub utworzony obiekt jako obiekt referencyjny. Patrz ustęp
"Zaznaczanie kilku obiektów" str. 100.
W przypadku funkcji [Space evenly] (Jednakowe odstępy) za obiekt odniesienia służą
obiekt dolny i górny lub znajdujący się zupełnie z lewej lub prawej strony. Te funkcje nie
mają wpływu na obiekt odniesienia.

11511AEN

Rys. 38: Menu [Layout]
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Prostowanie
W punkcie [Align] (Prostowanie) do dyspozycji jest 6 opcji menu do pionowego lub
poziomego prostowania obiektów.
Left

Ustawia zaznaczone obiekty w jednej linii z lewą stroną obiektu odniesienia.

Right

Ustawia zaznaczone obiekty w jednej linii z prawą stroną obiektu odniesienia.

Top

Ustawia zaznaczone obiekty w jednej linii z górną krawędzią obiektu odniesienia.

Bottom

Ustawia zaznaczone obiekty w jednej linii z dolną krawędzią obiektu odniesienia.

Vertical center

Centruje zaznaczone obiekty w pionie na podstawie obiektu odniesienia.

Horizontal center

Centruje zaznaczone obiekty w poziomie na podstawie obiektu odniesienia.

Jednakowa wielkość
W punkcie [Same size] (Jednakowa wielkość) do dyspozycji są 3 funkcje, za pomocą
których można sprowadzić zaznaczone obiekty do tej samej wielkości.
Width

Zmienia szerokość zaznaczonego obiektu, tak aby zgadzała się z szerokością
obiektu odniesienia.

Height

Zmienia wysokość zaznaczonego obiektu, tak aby zgadzała się z wysokością
obiektu odniesienia.

Both

Zmienia wielkość zaznaczonego obiektu, tak aby zgadzała się z wielkością obiektu
odniesienia.

Jednakowe odstępy
W punkcie [Space evenly] (Jednakowe odstępy) dostępne są 2 funkcje, za pomocą
których można zmienić odstęp pomiędzy 2 zaznaczonymi obiektami.
Vertical

Zmienia pozycję zaznaczonych obiektów w pionie, tak aby ich odstęp w pionie był
identyczny. Najwyżej i najniżej położony obiekt nie są przy tym przesuwane. Trzeba
zaznaczyć co najmniej 3 obiekty.

Horizontal

Zmienia pozycję zaznaczonych obiektów tak, aby ich odstęp w poziomie był
identyczny. Obiekt położony najbardziej z lewej i prawej strony nie są przy tym
przesuwane. Trzeba zaznaczyć co najmniej 3 obiekty.

Obok siebie
W punkcie [Tile] do dyspozycji są 2 funkcje, za pomocą których 2 obiekty mogą zostać
wypozycjonowane względem siebie
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Vertical

Zmienia pionowe położenie zaznaczonych obiektów tak, aby przystawały do
obiektu odniesienia.

Horizontal

Zmienia poziome położenie zaznaczonych obiektów tak, aby przystawały do
obiektu odniesienia.
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Grupowanie
obiektów

Menu [Layout] zawiera funkcje do grupowania kilku obiektów. Zaznacz żądane obiekty
i wybierz pozycję menu [Layout] / [Group] (Grupowanie). Grupowany obiekt traktowany
będzie teraz jak jeden obiekt a jego wielkość będzie mogła zostać zmieniona. Kolor
i czcionka będą nadal definiowane indywidualnie dla każdego obiektu wewnątrz
jednego zgrupowania. Poprzez kliknięcie na obiekt wewnątrz zgrupowania wywołane
zostanie okno dialogowe edycji dla odpowiedniego obiektu.

11512AEN

Rys. 39: Zgrupowanie obiektów

Za pomocą funkcji [Layout] / [Group] (Grupowanie) dokonuje się podziału istniejącego
obiektu grupowego.
Zapis i ładowanie zgrupowanych obiektów
Po kliknięciu na przycisk [Library] (Biblioteka) w pasku narzędzi w managerze bloków
graficznych można zapisywać i ładować / wykorzystywać zgrupowane obiekty.
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Tworzenie tabel

W jednym bloku graficznym można w następujący sposób zakładać obiekty
tabelaryczne:
1. Załóż najpierw 2 wiersze lub kolumny z tym samym obiektem.

10416AXX

Rys. 40: Tabele obiektów

2. Następnie zaznacz obiekty i wybierz opcję menu [Object] / [Create series of] (Twórz
ciąg).

10417AEN

Następnie wyświetlone zostanie okno dialogowe.
3. Ustal, czy i ile wierszy i kolumn ma zostać utworzonych i w jakim kierunku chcesz
powiększać tabelę.
Po kliknięciu na [OK] program utworzy tabelę z podaną liczbą wierszy i kolumn.

WSKAZÓWKA
Obiekt banera alarmu nie może zostać wciągnięty do tabeli.
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Symbole

Symbole mogą być importowane do projektu. Źródłem może być albo biblioteka bitmap,
zawierająca liczne pola funkcyjne, symbole pomp itp., lub pliki graficzne na komputerze PC.
Do biblioteki symboli można importować pliki graficzne z innych aplikacji Windows
(np. Paint) w następujących formatach:
•

bmp

•

jpg

•

gif

•

wmf

Nazwy symboli mogą składać się maksymalnie z 30 znaków. Dopuszczalne są znaki
diakrytyczne.
Dodawanie statycznego symbolu do bloku
Kliknij na obiekt [Symbol] w pasku narzędzi i przesuń kursor nad blok w strefie roboczej,
w którym ma być umieszczony symbol. Następnie kliknij jednokrotnie myszą. Poprzez
kliknięcie na strefę roboczą wyświetlone zostanie okno dialogowe [Static symbol]
(Statyczny symbol).

11473AEN

W tym miejscu wprowadź nazwę dodawanego symbolu lub kliknij na [Select] (Wybierz),
aby wyświetlić pole dialogowe [Select symbol].
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Kliknij w polu [Library] (Biblioteka), aby zaimportować statyczny symbol z biblioteki
bitmap. Lub kliknij na [Browse] (Przeszukaj), aby załadować do komputera PC plik
graficzny z dowolnej lokalizacji.
Wybrany symbol widoczny będzie w oknie [Preview]. Symbole BMP widoczne będą
w oknie podglądu jako miniatury.
Kliknij na [Open] (Otwórz) a następnie na [OK], aby wybrać dany symbol. Symbol
wyświetlony zostanie w polu dialogowym [Static symbol] (Symbol statyczny).

11475AEN
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Zakładka [General] (Ogólne)
Parametr

Opis

Symbol

Nazwa wybranego symbolu.

Select

Przycisk do wybierania symboli biblioteki lub zewnętrznych plików zdjęciowych.

Transparent

Powoduje transparentność tła symbolu. Kolor górnego lewego piksela zdjęcia
definiowany jest jako kolor transparentny.

Stretch

Przy aktywnej opcji można zmieniać wielkość X lub Y obiektu.

Dalsza zakładka [Dynamics]
Funkcje na zakładce [Dynamics] opisane są w rozdziale "Parametry ogólne" na str. 135.
Kopiowanie grafiki z aplikacji
Należy postępować w następujący sposób:
1. Skopiuj obiekt z innej aplikacji [np. Paint] do pamięci podręcznej.
2. Wywołaj manager bloków graficznych w programie i wybierz komendę [Paste]
(Wklej).
3. Nadaj nazwę dla symbolu. Może ona składać się z maksymalnie 30 znaków.
4. Symbol zostanie następnie zapisany pod podaną nazwą w bibliotece symboli.
Za pomocą funkcji [Copy] (Kopiuj) i [Paste] (Wklej) można kopiować w HMI-Builder
grafiki i symbole poza blokami i projektami.
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7.4.12 Manager bloków tekstowych
W managerze bloków tekstowych tworzy się okna dialogowe i raporty. Blok tekstowy
może składać się ze statycznego tekstu i dynamicznych obiektów. Statyczny tekst nie
jest zmieniany podczas wykonywania programu. Natomiast dynamiczne obiekty
powiązane są z sygnałami kontrolera.
Do dyspozycji jest 8 dynamicznych typów obiektów:
•

Tekst cyfrowy

•

Wybór wielokrotny

•

Wiadomość

•

ASCII

•

Analogowe numeryczne

•

Wykres słupkowy

•

Zegar cyfrowy

•

Przeskok

Otwieranie
managera bloków
tekstowych

W celu otworzenia managera bloków tekstowych kliknij dwukrotnie w managerze
bloków lub w liście bloków na zdefiniowany blok tekstowy. W liście bloków wybierz
zdefiniowany blok lub utwórz nowy blok tekstowy.

Mysz i klawisze

Kliknij na początek zaznaczonego tekstu i przeciągnij wskaźnik myszy przez tekst.
Aby zaznaczyć tekst za pomocą klawiatury, przytrzymaj wciśnięty przycisk Shift,
wybierając tekst za pomocą klawiszy ze strzałkami.
Za pomocą funkcji [Cut] (Wytnij) kasuje się zaznaczony tekst.
Kliknij dwukrotnie na obiekt lub naciśnij na <F4>, aby wyświetlić parametry obiektu.
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Pasek narzędzi

Manager bloków tekstowych zawiera pasek narzędzi z następującymi funkcjami.
•

Powiększanie

•

Pomniejszanie

•

Znak OEM

Wszelkie funkcje mogą być wywoływane również poprzez te menu. Informacje
dotyczące definiowania i wykorzystywania różnych obiektów w blokach tekstowych
znajdują się w rozdziale "Prezentacja tekstowa i sterowanie" na str. 180.

Powiększanie

Pomniejszanie

Lista wyboru ASCII. W celu wyboru znaków, które nie mogą
być wprowadzane bezpośrednio z klawiatury.

Definiowanie
bloków
tekstowych

Tekst statyczny
W przypadku managera bloków tekstowych chodzi o manager tekstu, do którego
wprowadza się statyczny tekst. Można korzystać z funkcji Windows [Copy] (Kopiuj)
i [Paste] (Wklej), aby kopiować i wstawiać tekst wewnątrz bloku, poza blokiem i poza
projektem (np. z Microsoft Word). W ten sposób można w łatwy sposób udokumentować
daną aplikację.
Dynamiczne obiekty
Dynamiczne obiekty mogą być definiowane w dowolnej pozycji tekstu. Wybierz typ
obiektu w pasku narzędzi lub w menu [Object]. Następnie pojawi się okno dialogowe,
w którym możesz zdefiniować obiekt.
Dynamiczny obiekt oznaczony zostanie za pomocą krzyżyka (#), za którym w zależności
od liczby zajętych pozycji znajdować się będzie jeden lub kilka myślników (-).
Szczegółowe informacje dot. definicji dynamicznych obiektów znajdują się w rozdziale
"Prezentacja tekstowa i sterowanie" na str. 180.
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7.4.13 Zmiana I/O
Za pomocą funkcji [I/O change] (Zmień I/O) można zmieniać I/O lub przesunąć cały
zakres I/O. Zmiany I/O mogą być przeprowadzane dla całego projektu lub tylko dla
wybranych obiektów.
Funkcja może być wykorzystywana w następujących obszarach:
•

Bloki w liście bloków

•

Obiekty w blokach graficznych i tekstowych

•

Wiersze w liście alarmów

•

Wiersze w managerze klawiszy funkcyjnych

•

Wiersze w managerze LED

•

Wiersze w liście odsyłaczy

Wybierz komendę menu [Edit] (Edycja) / [I/O change] (Zmień I/O).

11269AEN

Rys. 41: Zmiana I/O
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Parametr

Opis

Change I/Os in

Ustal, czy zmienione mają być I/O w całym projekcie czy dla wybranych obiektów.

Change

Wybierz, czy odbyć ma się pojedyncza zmiana I/O czy ma być przesunięty cały
zakres I/O.

From I/O, End I/O,
To I/O

Tutaj podaj, jakie I/O ma zostać zmienione i ustal, dla jakiego lub w jakim zakresie I/O
ma zostać wykonane przesunięcie.

Confirm each
change

Uaktywnij to okienko kontrolne, jeśli chcesz potwierdzać każdą zmianę I/O dla
obiektu.
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7.4.14 Zmiana stacji BDTP
Za pomocą tej funkcji można zmienić numerację indeksów dla projektu klienta BDTP
wewnątrz sieci BDTP, np. ze stacji 1 na stację 3. Wybierz opcję menu [Edit] (Edycja) /
[BDTP station change] (Zmiana stacji BDTP).

11513AEN

Rys. 42: Zmiana stacji BDTP

Parametr

Opis

Change station
in

Ustal, czy zmieniona ma być numeracja indeksu w całym projekcie czy dla
zaznaczonych obiektów.

From station, to
station

Tu ustala się numer indeksu, który ma zostać zmieniony oraz numer indeksu stacji BDTP
jako cel zmiany.

Confirm each
change

Uaktywnij to okienko kontrolne, jeśli chcesz potwierdzać każdą zmianę stacji BDTP
dla obiektu.

7.4.15 Odsyłacz I/O
Funkcja [I/O cross reference] (Odsyłacz I/O) stosowana jest, aby móc czytelnie
udokumentować I/O. Wybierz tę funkcję poprzez [View] (Widok) / [I/O cross reference]
(Odsyłacz I/O).

11270AEN

Rys. 43: [I/O cross reference]

Wprowadź w wyświetlonym oknie dialogowym [Start-I/O] (I/O początkowe) i [End-I/O]
(I/O końcowe). Jeśli nie wypełnisz pola [Start-I/O], uwzględnione zostaną wszystkie I/O
aż do wartości w polu [End-I/O]. Jeśli nie wypełnisz pola [End-I/O], uwzględnione
zostaną wszystkie I/O od wartości w polu [Start-I/O]. Jeśli nie wypełnisz obu pól,
wówczas na listę wciągnięte zostaną wszystkie I/O.
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Prezentacja

Wyniki wygenerowane za pomocą tej funkcji przedstawione zostaną na liście
z 2 poziomami. Na pierwszym poziomie wymienione zostaną obecne I/O oraz liczba
obiektów, które należą do danego I/O. W celu wywołania drugiego poziomu kliknij na
symbol plus z lewej strony obok I/O. W ten sposób to wyświetlone zostaną wszystkie
obiekty, które zawarte są w wybranym I/O. Symbol plus zamieni się przy tym w symbol
minus.

10425AEN

Rys. 44: Prezentacja [I/O cross reference] (Odsyłacz I/O)

Można zaznaczyć jedną linię w liście i skopiować do pamięci podręcznej. Stamtąd
można wprowadzić ją np. do dokumentu Microsoft Word.
7.4.16 Dalsze managery
HMI-Builder zawiera również managery do zarządzania:
•

Klawiszami funkcyjnymi

•

Diodami LED

•

Alarmami

•

Grupami alarmów

•

Hasłami

•

Kanałami czasowymi

•

Bibliotekami wiadomości

•

Makrami

•

Wymianą danych

•

Listą nazw

Te managery wywoływane są poprzez menu [Functions] (Funkcje) i obsługiwane
w jednakowy sposób. Parametry w danym managerze opisane są w odpowiednich
ustępach.
Definicje dla klawiszy funkcyjnych, diod świetlnych, alarmów, grup alarmów, kanałów
czasowych, bibliotek wiadomości, makr i wymiany danych wymieniane są w danym
managerze. Nowe definicje przyjmowane są za pomocą funkcji [Append] (Dołącz) lub
[Insert] (Dodaj).
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W celu zmiany definicji zaznacz ją, wykonaj żądaną zmianę i kliknij na [Update]
(Aktualizuj). Aby uprościć kilkukrotne zmiany, kliknij tylko pierwszy raz na [Update] lub
[Append] (Dołącz) a następnie potwierdzaj każdą zmianę za pomocą klawisza Enter.
Funkcje [Append] i [Update] aktywne będą dopóty, dopóki nie zostanie wybrana ta
druga funkcja. Za pomocą funkcji [Delete] (Kasuj) usuń zaznaczoną definicję. Aby
zamknąć managera, kliknij na [Close] (Zakończ). Poniższy przykład dotyczy tylko
managera alarmów.
7.4.17 Menu [File] (Plik)
Menu [File] zawiera funkcje do zakładania, otwierania, zapisywania i zamykania
projektów. Funkcja ta dostępna jest również na standardowym pasku narzędzi. Opcje
drukowania również wyświetlane są za pomocą tego menu. Użycie funkcji [Update
drivers] pozwala na pobieranie nowych sterowników z internetu lub instalowanie ich
z dysku.

11514AEN

Rys. 45: Menu [File] (Plik)
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7.4.18 Menu [Edit]
Menu [Edit] (Edycja) obejmuje następujące funkcje:
•

Wytnij

•

Kopiuj

•

Wklej

•

Cofnij

•

Zaznacz wszystko

Funkcja [Find] (Znajdź) jest do dyspozycji przy edycji tekstów wielojęzycznych. Ponadto
w menu dostępne są funkcje [I/O change], [BDTP station change], [Default controller]
oraz [Font templates].

11515AEN

Rys. 46: Menu [Edit]
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7.4.19 Menu [View]
W menu [View] (Widok) znajdują się:
•

Zarządzanie blokami

•

Odsyłacz I/O

•

Lista nazw

•

Zarządzanie projektem

Tu znajdują się również funkcje do ustawiania różnych trybów wyświetlania programu.
Szereg funkcji występuje standardowo w wersji aplikacji Windows, inne są właściwe
dla HMI-Builder. Tu opisane zostaną funkcje właściwe dla HMI-Builder.

11516AEN

Lista boków

W menu [Block list] (Lista bloków) prezentowane jest, jakie bloki są wykorzystywane.
Kliknij w liście boków na [New] (Nowy), aby utworzyć nowy blok. Kliknij na [Open]
(Otwórz), aby wywołać już zdefiniowany blok. Po kliknięciu na przycisk [New] pojawi się
okno dialogowe [Create new block] (Utwórz nowy blok). Tu definiuje się parametry
bazowe dla bloku. Aby wywołać okno dialogowe [Create new block] dla zaznaczonego
bloku w liście, kliknij na przycisk [Properties]. Po kliknięciu na [Delete] (Kasuj)
zaznaczony blok zostanie skasowany

11517AEN
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Zarządzanie
blokami

W menu [Block manager] (Menager bloku) wszystkie bloki wewnątrz jednej aplikacji
prezentowane są graficznie. Mamy tu możliwość tworzenia nowych bloków,
zdefiniowania nagłówka bloku i ustalania przeskoków poprzez funkcje w pasku
narzędzi.

Odsyłacz I/O

W menu [I/O cross reference] (Odsyłacz I/O) można czytelnie przedstawić I/O.

Lista nazw

W menu [Name list] (Lista nazw) zdefiniuj lokalną listę nazw dla wykorzystywanych
sygnałów. Sygnały zawarte w projekcie, które nie posiadają nazwy, mogą zostać
dodane do listy nazw za pomocą funkcji [Undefined] (Niezdefiniowane). Nowe sygnały
mogą być wklejane, istniejące sygnały edytowane i aktualizowane. Za pomocą funkcji
[Update] (Aktualizuj) projekt jest aktualizowany ze zmianami, jakie przeprowadzone
zostały w liście nazw.
Lista nazw może zostać wyeksportowana do pliku tekstowego. Możliwy jest również
import pliku tekstowego do listy nazw. Jako znaki podziału dla treści pliku można
wykorzystać tabulator, średnik, przecinek lub spację. Wewnętrzną listę nazw można
sortować. Plik tekstowy nie może zawierać znaków specjalnych dla danego języka jak
np. ą, ę, ś czy ż.

11494AEN

116

Podręcznik systemowy – Panele operatorskie DOP11B

Programowanie
Programowanie za pomocą oprogramowania do programowania

I

7

0

Paski narzędzi

W punkcie menu [Toolbar] (Paski narzędzi) można wyświetlać i usuwać paski narzędzi
programu HMI-Builder.

Parametr

Opis

Standardlayout

Po wybraniu tej opcji wszystkie paski narzędzi cofnięte zostaną do swojej standardowej pozycji.

Standard

Status bar
Wiersz stanu znajduje się przy dolnej krawędzi okna oprogramowania konfiguracyjnego. W lewej części wierza
stanu umieszczony jest opis dla wybranego menu lub skrócony opis obiektu, który wskazuje kursor w pasku
narzędzi. Ponadto dla zarządzania blokami podawane są współrzędne (wiersz i kolumna).
W prawej części wiersza stanu wyświetlane są model panelu i wersja sterownika aktualnego projektu oraz pamięć
panelu dostępna po przesłaniu projektu. OVR informuje o tym, że wciśnięty jest klawisz zastępowania (aktywny
tryb nadpisywania).
Block manager

Patrz rozdział "[View] menu" (Menu [Widok]) na str. 115.

Objekt

Obiekty wybiera się z listy wyboru a następnie umieszcza w strefie roboczej. Kliknij na obiekt, aby wywołać jego
okno dialogowe właściwości. Wprowadź parametry i kliknij na [OK]. Następnie obiekt wyświetlony zostanie
w strefie roboczej. Statystyczny tekst lub grafiki prezentowane są bezpośrednio w strefie roboczej.
Statyczne obiekty graficzne linia, łuk, elipsa, prostokąt , symbol i tekst stosowane do rysowania grafik tła. Przy
tworzeniu statycznych obiektów graficznych można w zakładce [Dynamic] łączyć sygnały z obiektami i zamieniać
je w ten sposób w dynamiczne obiekty. Dynamiczne obiekty łączy się z sygnałami, aby m.in. tworzyć funkcje
sterowania i kontroli.
Ogólne parametry obiektów opisane są w rozdziale "Podstawy" (str. 62). W rozdziałach "Prezentacja graficzna
i sterowanie" (str. 135) i "Prezentacja tekstowa i sterowanie" (str. 180) objaśnione zostały obiekty graficzne
i tekstowe.
Oprócz obiektów do dyspozycji jest również przycisk do wyboru symboli i wskaźnik (całkowicie z lewej strony na
pasku narzędzi). Patrz również ustęp "Statyczne / dynamiczne obiekty graficzne" (str. 144).
Font
Pasek narzędzi czcionek służy do wyboru wstępnie zdefiniowanego stylu tekstu lub do tworzenia stylów
definiowanych przez użytkownika. Styl tekstu definiowany jest dla wybranego obiektu. Poprzez wybór innego kroju
czcionki lub rozmiaru czcionki albo innego stylu czcionki dla obiektu zakłada się nowy styl tekstu, który wyświetlony
zostanie z lewej strony w polu listy.
Controller

Sterownik aktualnego obiektu może zostać wybrany przez listę kontrolera. Wybór wewnętrznych zmiennych
wywoływany jest po kliknięciu na symbol
.
Language

Alignment
Pasek ustawiania ułatwia rozmieszczenie obiektów na ekranie. Obiekty można rozmieszczać w pionie i w poziomie
oraz dostosowywać ich wielkość do ostatnio wybranego lub utworzonego obiektu (obiekt odniesienia). Za pomocą
przycisków na pasku można rozmieszczać obiekty także równomiernie na ekranie lub umieszczać je obok siebie.
Jeśli przesuniesz kursor na przycisk na pasku narzędzi, pojawi się krótki opis przycisku. Równocześnie w wierszu
stanu (na dole z lewej strony) wyświetlony zostanie szczegółowy opis.
Line width
Na pasku narzędzi można wybrać grubość linii dla linii prostych, łuków, wielokątów, prostokątów i okręgów.
Grubość linii może zostać ustalona również w oknie dialogowym właściwości obiektu.
Color
Pasek narzędzi dla kolorów wskazuje kolor tła i okna aktualnego obiektu oraz kolor bloku. Po kliknięciu na przyciski
wybiera się inny kolor z palety.
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Parametr

Opis

Layout
Za pomocą przycisków na pasku narzędzi layout'u można przesuwać obiekt przed lub za inne obiekty i pokazać
lub schować raster.
Zoom
Przyciski na pasku narzędzi zoom służą do powiększania lub zmniejszania obszaru roboczego lub managera bloku.
Library

Patrz rozdział "Biblioteka" (str. 94).
Execute
Za pomocą symulatora można odtworzyć projekt na komputerze. Zapisz projekt i wybierz [Projekt] / [Execute]
(Odtwórz). Następnie pojawi się okno, które służy za wirtualny panel operatorski. Za pomocą <ESC> zamyka się
symulator i wywołuje z powrotem oprogramowanie konfiguracyjne.

Opcje

118

Parametr

Opis

Show terminal

Po wyborze tej opcji wokół strefy roboczej w managerze graficznym
wyświetlony zostanie panel.
Za pomocą widoku panelu można wywoływać managery dla diod
świetlnych, klawiszy funkcyjnych i wierszy tekstowych.
Po dwukrotnym kliknięciu na funkcję (np. na klawisz funkcyjny) pojawi
się odpowiednie okno dialogowe do edycji.

Show background block

Dotyczy tylko bloków graficznych.
Za pomocą tej opcji wyświetla się podczas pracy w managerze bloków
graficznych blok tła.

Show language index

Dotyczy tylko obsługi kilku języków.
Przedstawia numer indeksu dla tekstu w aplikacji.

Quick info

Przedstawia Quickinfo dla funkcji, nad którą znajduje się kursor.

Use terminal font

W tym miejscu wybiera się, czy wpisany przez Ciebie tekst ma być
wyświetlany w oknie dialogowym przez program czcionką panelu.

Choose Unicode font

Wybierz w oknie dialogowym czcionkę Unicode. Wykorzystywana jest
ona przy obsłudze kilku języków w oprogramowaniu.
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7.4.20 Menu [Functions]
Menu [Functions] (Funkcje) zawiera następujące managery:

11518AEN

Funkcja

Opis

Function keys

Tu definiuje się globalne i lokalne klawisze funkcyjne.
Patrz rozdział "Klawisze funkcyjne" na str. 238.

LED

Tutaj ustalane są funkcje dla diod świetlnych.
Patrz rozdział "Diody LED" na str. 238.

Alarm groups

Tutaj można grupować alarmy (np. według stopnia ważności), aby bardziej
efektywnie je rozpoznawać i usuwać.
Patrz rozdział "Zarządzanie alarmami" na str. 201.

Alarms

Tu definiuje się komunikaty alarmowe i ustala sygnały, za pomocą których są one
wyzwalane.
Patrz rozdział "Zarządzanie alarmami" na str. 201.

Time channels

Tu definiuje się kanały czasowe, które sterują zdarzeniami w procesach
w określonym czasie.
Patrz rozdział "Sterowanie czasowe" na str. 229.

Passwords

Tu definiuje się hasła dla różnych funkcji bezpieczeństwa w aplikacji.
Patrz rozdział "Hasła" na str. 222.

Message library

Tu tworzy się tabele wiadomości, w których wartości pomiędzy 0 a 65535 powiązane
są w tekstem.
Patrz rozdział "Biblioteka wiadomości" na str. 199.

Macros

Tu tworzy się wydarzenia, które działają na wszystkie klawisze funkcyjne i dotykowe.
Patrz rozdział "Makra" na str. 246.

Data exchange

Tu definiuje się warunki dla wymiany danych pomiędzy wybranymi kontrolerami.

Data logger

Dane mogą być protokołowane i zapisywane w pliku. Zapisywanie odbywa się
w określonych odstępach czasu lub w przypadku zmiany wartości.

I/O configuration

Właściwości sterownika kontrolera oraz wewnętrznych zmiennych można
wyświetlić po wybraniu opcji [I/O configuration].
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7.4.21 Menu [Setup]
Menu [Setup] (Konfiguracja) obejmuje funkcje do konfiguracji panelu.

11519AEN

Sygnały
systemowe

Tu ustala się sygnały Handshake pomiędzy panelem a kontrolerem.
Rejestr aktualnego wskazania
Rejestr danych w kontrolerze, który w trybie roboczym zawiera numer bloku
wyświetlanego na monitorze. Rejestr danych jest automatycznie aktualizowany przy
zmianie bloku przez panel. Ten rejestr nie ma wpływu na wybór bloku.
Rejestr nowego wskazania
Rejestr danych w kontrolerze, który ustala, który blok ma być przedstawiony na ekranie.
Rejestr brzęczyka
Rejestr, którego wartość określa dźwięk brzęczyka. Dźwięki i skale znajdziesz
w poniższej tabeli. Przy wartości 0 brzęczyk nie wydaje żadnego dźwięku. Jednostką
dla tabeli są Hz.

Mała

120

C

D

E

F

G

A

H

–

–

–

–

–

220

247

Jeden

262

294

330

349

392

440

494

Dwa

523

587

659

698

784

880

988

Trzy

1046

1174

1318

1397

1568

1760

1975

Cztery

2093

2348

2636

2794

3136

3520

3950

Pięć

4186

–

–

–

–

–

–
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Sygnał podświetlenia tła
Cyfrowy sygnał, za pomocą którego uaktywnia się i dezaktywuje podświetlenie tła.
Blok sterowania kursorem
W panelu wprowadza się rejestr startowy dla bloku sterowniczego, który zapisuje
aktualną pozycję kursora w bloku graficznym do rejestru danych w kontrolerze.
Rejestr

Opis

0

Aktualna graficzna pozycja kursora X (w pikselach): 0-239 dla DOP11B-20 oraz 0-319
dla DOP11B-40.

1

Aktualna graficzna pozycja kursora Y (w pikselach): 0-63 dla DOP11B-20 oraz 0-239
dla DOP11B-40.

2

Rejestr stanu
0

Normalny

1

Użytkownik próbuje przesunąć kursor w dół, jednak na wybranej pozycji nie
znajduje się żaden obiekt.

2

Użytkownik próbuje przesunąć kursor w górę, jednak na wybranej pozycji
nie znajduje się żaden obiekt.

3

Użytkownik próbuje przesunąć kursor w lewo, jednak na wybranej pozycji
nie znajduje się żaden obiekt.

4

Użytkownik próbuje przesunąć kursor w prawo, jednak na wybranej pozycji
nie znajduje się żaden obiekt.

Informacje zawarte w poniższej tabeli odnoszą się do modeli z ekranem dotykowym.
Blok sterowania kursorem jest rejestrem startowym w bloku sterowniczym, który do
rejestru danych kontrolera wpisuje aktualną pozycję wskaźnika w bloku graficznym.
Rejestr

Opis

0

Współrzędna X (w pikselach): 0-319

1

Współrzędna Y (w pikselach): 0-239

2

Rejestr stanu: 0 Nie wciśnięty, 1 Wciśnięty

Rejestr ruchów kursora
Za pomocą rejestru można sterować pozycją kursora w bloku graficznym. Wartości
rejestru posiadają znaczenie opisane poniżej. Rejestrowi należy przypisać wartość 0
pomiędzy tą samą komendą dla ruchu. Aby zoptymalizować funkcję, zaleca się wspólne
wykorzystanie z funkcją [Cursor control block] (Blok sterowania kursorem).
Wartość rejestru

Opis

1

Przesuwa kursor do pierwszego obiektu z możliwością zmiany.

2

Przesuwa kursor do następnego obiektu z możliwością zmiany.

3

Przesuwa kursor o jeden krok w górę.

4

Przesuwa kursor o jeden krok w dół.

5

Przesuwa kursor o jeden krok w lewo.

6

Przesuwa kursor o jeden krok w prawo.
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Rejestr stanu drukarki
Nie dotyczy serii DOP11B.
Rejestr indeksu bibliotek
Stosowany jest do indeksowania biblioteki wiadomości. W obiekcie wiadomości
podawany jest numer biblioteki, z której mają być wywoływane teksty.
Przy definiowaniu rejestru indeksów jego zawartość dodawana jest do podanych
numerów w obiekcie. W ten sposób można sterować przy pomocy rejestru, z której
biblioteki mają być wywoływane teksty.
Komendy
W wierszu komend można podać jedną lub kilka spośród poniższych komend. Oddziela
się je od siebie za pomocą spacji. Wszystkie komendy pisze się wersalikami.

122

Komenda

Opis

ABUPx

Umożliwia zapisywanie alarmów na zewnętrznej karcie pamięci poprzez ustalenie
urządzenia bitowego "x".

AKx

Uaktywnia funkcję joysticka. Patrz rozdział "Funkcja joysticka" na str. 51.

AUCR

Rejestr [AlwaysUpdateCurrentRecipe]. Wykonywana jest aktualizacja rejestru receptur
przy zapisie danej receptury. Nie jest konieczne ponowne załadowanie receptury.

ALDR

Umożliwia wykorzystanie 2 wierszy alarmu dla każdego alarmu. Patrz rozdział "Alarmy
w panelu operatorskim" na str. 208.

ALOFx

AlarmListOverflow
Jeśli z listy alarmów skasowane zostaną aktywne alarmy, wyświetlone zostanie to przez
urządzenie bitowe "x".

AMBn

Umożliwia przechowywanie kilku plików backup'u alarmu na zewnętrznej karcie pamięci.
"n" oznacza liczbę plików backup'u, jakie można zapisać.

AUCR

Rejestr "AlwaysUpdateCurrentRecipe".
Wykonywana jest aktualizacja rejestru receptur przy zapisie danej receptury. Nie jest
konieczne ponowne załadowanie receptury.

BCTO

Wyświetla komunikat o błędach "BDTP comm. Error" tylko za pierwszym razem, gdy klient
BDTP chce z powrotem nawiązać połączenie z serwerem BDTP.

BFF

Block Form Feed. Wstawia przy drukowaniu po każdym bloku znak końca strony.

BTIMx

BDTP Timeout odpowiedzi, przy czym "x" oznacza liczbę sekund. Bliższe dane znajdują
się w rozdziale "BDTP" na str. 272.

DBAF

Dezaktywuje zapytanie o wykonanie struktury plików backup'u, jeśli podłączony jest napęd
USB-Flash.

DBKL

Odblokowuje klawiaturę i ekran dotykowy, jeśli ma być zmienione podświetlenie tła.
Podstawowe ustawienie blokuje klawiaturę i ekran dotykowy, gdy podświetlenie tła nie jest
aktywne.

DD

Disable Delete. Dezaktywuje kasowanie alarmów z listy alarmów. Po wydaniu tej komendy
nie można skasować nieaktywnych lub zatwierdzonych alarmów z listy alarmów.

DGP

Usuwa grupy alarmów z wydruków alarmów.

DNBW

Dezaktywuje komunikat ostrzegawczy "No block x". Komunikat pojawia się np. wówczas,
gdy skonfigurowano przeskok z bloku do nieistniejącego numeru bloku lub jeśli stosowana
jest funkcja [New display register] (Nowe okno wskazań), aby określić za pomocą rejestru
danych w kontrolerze, który blok ma być wyświetlony na monitorze.
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Rejestr indeksu

Komenda

Opis

FLIP

Obraca widok ekranu w trybie formatu poziomego i pionowego o 180°, aby umożliwić
odwrotny montaż.

FTNO

W przypadku korzystania z FTP kasuje linię z indykatorem OFF w plikach trendów.

LOBx

Uaktywnia cyfrowy sygnał x, jeśli istnieje konieczność wymiany baterii zegara czasu
rzeczywistego. Przykład LOBM0 ustawia M0, jeśli istnieje konieczność wymiany baterii.

MCIx

MemCardInserted
Uaktywnia cyfrowy sygnał x, gdy wkładana jest karta pamięci.

MCRD#

Umożliwia przechowywanie indywidualnych receptur na zewnętrznej karcie pamięci. Patrz
rozdział "Przechowanie indywidualnych receptur na zewnętrznej karcie pamięci podczas
eksploatacji" na str. 221.

NHD

Ta komenda umożliwia wydruk bloków graficznych na drukarkach laserowych bez
nagłówka bloku (który zawiera nazwę bloku, numer bloku, datę i godzinę).

NMAN

Uaktywnia komunikat ostrzegawczy "Not maneuverable" dla panelu operatorskiego
z ekranem dotykowym.

NTx

Timeout w x ms dla wiadomości w trybie bez protokołu.

Rx

Maksymalna liczba prób transferu, x = liczba prób. Dotyczy komunikacji z kontrolerem.
Przykład: R5@2 dotyczy kontrolera 2.

Tx

Globalny Timeout w x ms. Dotyczy komunikacji z kontrolerem. Przykład: T10000@1
dotyczy Timeout dla kontrolera 1.

PDxxxxxxxx

Hasło, które chroni dostęp do menu [Transfer] (Przesyłanie). Dalsze informacje znajdują
się w rozdziale "Hasła" na str. 222.

PSxxxxxxxx

Hasło, które ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi poziomami haseł. Stosuje się
np. przy rozszerzaniu i pracach konserwacyjnych. Dalsze informacje znajdują się
w rozdziale "Hasła" na str. 222.

PSCE

Umożliwia obliczenie wielkości projektu i wyświetla rezultat na stronie diagnostycznej
i w pliku info.txt. Przy wykorzystywaniu tego polecenia w projektach z wieloma krzywymi
trendów, wyraźnie spowalnia się zarówno proces ładowania jak i korzystanie z funkcji FTP.
Patrz również rozdział "FTP-Server" na str. 276.

PWDF

Uaktywnia wykorzystanie hasła dla napędu USB-Flash.

SCRR

Ogranicza liczbę znaków dla nazwy receptury i katalogu receptur, jakie zapisywane są
w kontrolerze, do 8. Patrz również rozdział "Ograniczanie długości nazwy receptury
i katalogu receptur, jakie zapisywane są w kontrolerze" na str. 215.

SJAFx

Wyświetla z prawej strony u górze tekst "Remote access", jeśli podłączony jest VNC-Client.
x = wielkość znaków.

TBS

Za poleceniem umieszczony musi być znak, który wskazuje, jakie trendy lub protokoły
danych mają zostać skopiowane na zewnętrzną kartę pamięci. W przypadku uaktywnienia
sygnału "TBUP" kopiowane będą tylko trendy lub protokoły danych, które rozpoczynają się
tym znakiem. Patrz rozdział "Trendy" na str. 242.

TBUP

Wykorzystywany do backup'u plików trendów. Dalsze informacje znajdują się w rozdziale
"Zakładanie kopii bezpieczeństwa danych trendów" na str. 245.

TCFx

Wartość do ustawiania wyrównania temperatur dla kontrastu panelu. Wartość
standardowa ustawiona jest w oparciu o wynik testera. W otoczeniu, w którym występują
wysokie i częste wahania temperatur, może być konieczne dopasowanie. Aby zmniejszyć
wyrównanie temperatur, zwiększ wartość "x". Wprowadzenie wartości "0" powoduje
wyłączenie funkcji wyrównania temperatur.

TESOSn

Zapisuje w pamięci przykład trendu. Patrz rozdział "Zakładanie kopii bezpieczeństwa
danych trendów" na str. 245.

TMBx

Trend Multi Backup. Patrz rozdział "Zakładanie kopii bezpieczeństwa danych trendów"
na str. 245.

VNCD

VNC Disconnect. Rozłącza aktualną sesję VNC, jeśli urządzenie bitowe ustawiono na "x".

Adresowanie indeksów dynamicznych obiektów. Bliższe informacje znajdują się
w rozdziale "Adresowanie indeksów" (str. 195).
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Kraj / Język

Zestaw znaków
Wybrany zestaw znaków określa, jaka tablica znaków w panelu jest wykorzystywana
i jakie krajowe znaki specjalne są do dyspozycji.
Język systemu
Wybór języka menu: brytyjski/angielski, niemiecki, szwedzki lub amerykański/angielski.
Fabrycznie ustawiony jest brytyjski angielski dla tekstów menu w panelu.

Wielojęzyczność

124

Menu

Opis

New language

Uruchamia asystenta do tworzenia aplikacji wielojęzycznych.

Edit

Tu edytuje się lub tłumaczy teksty wewnątrz aplikacji.

Setup

Tu wyświetlana jest struktura drzewa dla języków zawartych w aplikacji.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwych ustawień znajdziesz w rozdziale
"Zarządzanie językami" na str. 230.

Export

Funkcja ta eksportuje języki aplikacji do pliku tekstowego Unicode. Wybierz tę funkcję,
jeśli chcesz eksportować teksty użytkownika. Następnie pojawi się okno dialogowe
[Multi Language Text-Export]. Wprowadź tu, gdzie i w jakim formacie mają zostać
zapisane pliki.

Import

Ta funkcja importuje jeden język w celu wykorzystania w panelu. Wybierz tę funkcję,
jeśli chcesz importować teksty użytkownika. Następnie pojawi się okno dialogowe
[Multi Language Text-Import]. Tu wprowadź nazwę dla pliku tekstowego
przeznaczonego do importu.

Display index

Za pomocą tej funkcji zamiast tekstów przedstawiony zostanie indeks obiektów.
Również w przypadku wyświetlania indeksu możliwe jest wprowadzanie tekstu.
Nowy tekst otrzyma poprzez to nowy indeks.

Cross reference

Wyświetla listę odnośników z indeksami dla bloków aplikacji.

Reuse index

Jeśli ta funkcja aktywna jest przy kopiowaniu obiektu, wówczas utworzony zostanie
nowy obiekt o tym samym indeksie.

Choose
Unicode font

Wybierz czcionkę Unicode w celu wykorzystania oprogramowaniu.
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Format daty /
godziny

Ustawienie formatu daty / czasu.
Menu

Opis

Date format

Możliwe są następujące formaty daty:
• RR-MM-DD
• RRMMDD
• DD.MM.RR
• DD/MM/RR
• MM/DD/RR

Time format

Możliwe są następujące formaty godziny:
• HH:MM:SS
• HH:MM

R=rok, M=miesiąc, T=dzień.

H=godziny, M=minuty, S=sekundy.
Activate clock

Uaktywnij to okienko kontrolne, aby korzystać z wbudowanego zegara panelu.
W przypadku wyboru kontrolera 1 lub 2 sięga się do zegara w kontrolerze 1 lub 2.

Clock →
controller 1/2

Uaktywnij tę opcję, jeśli dane zegara panelu mają być przesłane do rejestru danych
w kontrolerze 1 lub 2.
Jeśli kontroler posiada uaktywniony zegar czasu rzeczywistego i przekazuje dane
zegara panelu do tego samego rejestru danych, wówczas kontroler otrzymuje
pierwszeństwo.

Update interval

Tu ustalasz, jak często panel ma przesyłać dane zegara do kontrolera. Podaj wartość
w sekundach. Zalecana wartość wynosi około 60 sekund. Krótsza częstotliwość
aktualizacji spowalnia komunikację pomiędzy panelem a kontrolerem.

Controller
register

Wprowadź adres startowy dla zapisu daty i godziny w kontrolerze.
Jeśli stosowana jest ta funkcja, zegar panelu zapisywany jest w 7 kolejnych rejestrach
(patrz poniższa tabela).
Rejestr kontrolera CR

Daylight saving
time

Właściwości
Online

Przedział czasowy

CR

Sekundy

CR+1

Minuty

CR+2

Godziny

CR+3

Dzień

CR+4

Miesiąc

CR+5

Rok

CR+6

Dzień tygodnia (1 ... 7; 1 = niedziela)

Tutaj ustalasz początek i koniec czasu letniego. Wprowadź przy tym dzień tygodnia,
tydzień w miesiącu, miesiąc, godzinę i ustawienie. Masz możliwość wyboru pomiędzy
standardem Europy i U.S.A.
Aby dezaktywować funkcję czasu letniego, należy pozostawić oba pola puste.

Umożliwia dopasowanie wybranych funkcji na panelu operatorskim.
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Opcje panelu

11987AXX

Rys. 47: Opcje panelu
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Opcja

Opis

Background

Określa kolor tła na panelu operatorskim.

Foreground

Określa kolor tekstu na panelu operatorskim.

Window

Określa kolor okna na panelu operatorskim.

Screen saver time
(min)

Wprowadź czas w minutach, po którym włączyć się ma wygaszacz ekranu.
Ustawienie fabryczne to 0. Według tego ustawienia wygaszacz ekranu nie
włącza się nigdy. Za pomocą tej funkcji przedłuża się żywotność ekranu.

Key delay (ms)

Czas w milisekundach pomiędzy 2 uderzeniami w ten sam klawisz, zanim kursor
nie przesunie się automatycznie do kolejnej pozycji. Znajduje zastosowanie przy
wprowadzaniu znaków ASCII (A-Z itd.).
Patrz rozdział "Klawisze alfanumeryczne" na str. 45.

Key beep

Ustalasz, czy panel przy naciskaniu na klawisz ma emitować dźwięk sygnału.

Key repeat

Definiuje, czy funkcja ma być dopóty powtarzana, dopóki wciskany będzie
klawisz. W przypadku klawiszy funkcyjnych i wprowadzania znaków
alfanumerycznych (A-Z itd.) powtórzenie nie znajduje zastosowania.

Trend settings

Tu przeprowadza się ogólne ustawienia trendu.
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Ustawienia karty
pamięci

Właściwości
alarmów

Opcja

Opis

Save changed
samples

Zapisuje tylko wtedy zmienione wzorce w trendach, gdy zmieniła się choćby
wartość od ostatniego pomiaru.

Save all samples

Zapisuje wszystkie wzorce w trendach, nawet gdy nie zmieniła się wartość od
ostatniego pomiaru. Te parametry mają wpływ na wszystkie zdefiniowane trendy.

FTP delimiter

Panel może lokalnie zapisywać przesyłane dane. Dostęp do nich możliwy jest za
pośrednictwem serwera FTP lub zewnętrznej karty pamięci. Zawartość, na
przykład plików receptur lub trendów może być podzielona przy pomocy takich
znaków podziału jak tabulator, średnik lub przecinek. W przypadku zmiany
ogranicznika FTP, znaki rozdzielające wszystkich wewnętrznie zapisanych
receptur są sprawdzane i dopasowywane. Dalsze informacje znajdują się
w rozdziale "Serwer FTP" na str. 276.

W tym miejscu ustawiane są właściwości zewnętrznych nośników pamięci.
External

Do urządzenia można podłączyć zewnętrzną kartę pamięci typu Compact Flash (tylko do
DOP11B-50) lub napęd USB Flash. Zewnętrzną pamięć można wykorzystać do backup'u
projektu, dla plików receptur itp. Rozszerzenie pamięci projektu nie jednak możliwe.
Jednoczesne zastosowanie 2 zewnętrznych nośników pamięci w panelu DOP11B-50 nie
jest obsługiwane. W przypadku podłączenia 2 nośników pamięci, karta typu Compact
Flash jest nośnikiem priorytetowym w stosunku do napędu USB.

Internal

Dotyczy tylko DOP11B-50.
Jeśli do rozszerzenia pamięci projektu użyta zostanie wewnętrzna karta pamięci
typu Compact Flash, wówczas w tym miejscu należy podać jej pojemność.

Ogólne właściwości zarządzania alarmami. Bliższe informacje znajdują się w rozdziale
"Zarządzanie alarmami" na str. 201.

Podręcznik systemowy – Panele operatorskie DOP11B

127

7

I

Programowanie
Programowanie za pomocą oprogramowania do programowania

0

Urządzenia
peryferyjne

Wszelkie ustawienia komunikacji wykonywane są w punkcie [Setup] / [Peripherals] lub
przeprowadzane są po dwukrotnym kliknięciu na katalog [Peripherals] w managerze
projektu. Wskazania urządzeń można przesuwać za pomocą myszy.

11491AEN

Właściwości portu

Kliknij prawym klawiszem myszy na przyłącze, aby wyświetlić aktualną konfigurację lub
ją zmienić.

COM2:RS-232C

Zaznacz port COM2 [RS-232C] i kliknij prawym klawiszem myszy. Pojawi się po tym
następujące okno dialogowe.
Ustaw następujące parametry dla portu:
•

Szybkość transferu

•

Parzystość

•

Bity parametrów

•

Bity stopu

10481AEN
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COM1:RS-485 /
RS-422

Zaznacz port COM1 [RS-485 / RS-422] i kliknij prawym klawiszem myszy. Pojawi się po
tym następujące okno dialogowe.
Ustaw następujące parametry dla portu:
•

Szybkość transferu

•

Parzystość

•

Bity parametrów

•

Bity stopu

10482AEN

W celu komunikacji z MOVIDRIVE® należy ustawić 9600, RS-485, parzyście, 8,1.
USB

Zewnętrzne urządzenia, jak np. szyna USB, czytnik Flash, mysz lub klawiatura można
łączyć z USB-Host.

ETHERNET

Panel operatorski wyposażony jest w przyłącze ETHERNET, służące do połączenia
z siecią TCP/IP.

Drukarka

Kliknij prawym klawiszem na pole [Drukarka], aby wyświetlić pole dialogowe
z właściwościami drukarki. Dalsze informacje znajdują się w rozdziale "Wydruk
raportów" na str. 225.
Parametr

Opis

No protocol mode

Tryb bez protokołu opisany jest w rozdziale "Komunikacja" (str. 250).

Controller 1 and
Controller 2

Kliknij prawym klawiszem na [Controller 1] lub [Controller 2] i wybierz
[Properties], aby zmienić wybrany protokół.

TCP/IP connection 1 and Kliknij prawym klawiszem myszy na [TCP/IP connection 1] lub [TCP/IP connection 2]
TCP/IP connection 2
i wybierz [Properties], aby przeprowadzić ustawienia dla połączenia TCP/IP.
Modem

Informacje na ten temat zawarte są rozdziale "Komunikacja" na str. 250.

Transparent mode

Informacje na ten temat zawarte są rozdziale "Tryb transparentny" na str. 252.
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Sieć

Właściwości sieci objaśnione są w następujących rozdziałach:
•

"Usługi sieciowe" (str. 271)

•

"Konta sieciowe" (str. 302)

•

"Komunikacja sieciowa przez ETHERNET (połączenia TCP/IP)" (str. 263)

Receptura

Tu należy ustalić właściwości dla zarządzania recepturami. Patrz rozdział "Zarządzanie
recepturami" (str. 210).

Grupy odczytu
I/O

Grupy częstotliwości odczytu I/O określają częstotliwość odczytu dla grup sygnałów
w ms. Można ustalać wartości od 0 do 65535 ms. Jeśli do jakiegoś sygnału nie jest
przypisana grupa częstotliwości odczytu I/O, wówczas sygnał ten odczytywany będzie
ciągle. Grupa częstotliwości odczytu I/O dla sygnału przypisywana jest w definicji
obiektów za pomocą przycisku I/O. Przycisk I/O zawarty jest we wszystkich oknach
dialogowych, do których można wprowadzić sygnał. Patrz rozdział "Przeglądarka I/O"
(str. 96).

Czcionki czasu
przebiegu

Czcionki czasu przebiegu to atrybuty i efekty czcionek dla różnych menu (np. teksty
systemowe) i okien z możliwością wpisów (wirtualne modele klawiatury dla ekranu
dotykowego) panelu operatorskiego. Wzory nie mogą być przetwarzane przez
serię DOP11B.

7.4.22 Menu [Block manager]
Menu [Block manager] (Manager bloku) obejmuje funkcje programowania bloku.

11594AEN
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Ustawienia dla
managera bloku

W [Block manager] (Manager bloku) / [Settings] (Ustawienia) konfiguruje się widok
w managerze bloku.

10442AEN

Zakładka

Opis

Block

Ustal wygląd danych dla bloku w managerze bloków.

Reference

Tu ustawiasz widok prezentacji managera bloków.

Edit

Ta zakładka zawiera funkcje specjalne dla prezentacji w managerze bloków.
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7.4.23 Menu [Object]
W menu [Object] (Obiekt) wymienione są wszystkie dostępne w programie obiekty.
Liczba obiektów zależna jest od typu panelu. Opis obiektów zawarty jest w rozdziale
"Prezentacja graficzna i sterowanie" (str. 135) i w rozdziale "Prezentacja tekstowa
i sterowanie" (str. 180).

11520AEN
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7.4.24 Menu [Layout]
Menu [Layout] zawiera funkcje do ustawiania obiektów. Te funkcje objaśnione są
w ustępie "Pozycjonowanie obiektów" na str. 101.

11521AEN

7.4.25 Menu [Project]
Menu [Project] zawiera funkcje do testowania projektów, do zmiany właściwości
projektu oraz do symulacji projektu.

11601AEN

Symulator

Za pomocą symulatora można odtworzyć projekt na komputerze. Zapisz projekt
i wybierz [Projekt] / [Execute] (Odtwórz). Następnie pojawi się okno, które służy za
wirtualny panel operatorski. Za pomocą <Esc> zamyka się symulator i wywołuje
z powrotem oprogramowanie konfiguracyjne.
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7.4.26 Menu [Transfer]
W menu [Transfer] (Przesyłanie) znajdują się funkcje do przesyłania projektów,
wybranych bloków oraz ustawień komunikacyjnych dla transferu pomiędzy PC
a panelem. Patrz rozdział "Przesyłanie projektu" na str. 185.

11522AEN

WSKAZÓWKA
Ustawienia komunikacyjne dla oprogramowania i panelu muszą być zgodne.

7.4.27 Menu [Window]
W tym miejscu ustalany jest wygląd okna programowania w oprogramowaniu do
konfiguracji.

11523AEN

7.4.28 Menu [Help]
W menu [Help] inicjowana jest pomoc online dla oprogramowania do konfiguracji lub dla
układu sterowania. Dodatkowo, w tym menu zawarte są informacje o numerze wersji
i możliwe jest włączenie lub wyłączenie tzw. "Porady dnia".

11524AEN
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7.5

Prezentacja graficzna i sterowanie
W niniejszym rozdziale wymienione zostaną wszystkie obiekty graficzne w tabelach
a następnie zostaną oddzielnie objaśnione. Ten rozdział dotyczy wyłącznie paneli, które
obsługują prezentację graficzną.

7.5.1

Ogólne parametry
W polu dialogowym [Properties] danego obiektu, obszar roboczy wyświetlany jest po
dwukrotnym kliknięciu na ten obiekt.

Informacje
ogólne

Właściwości dostępne w zakładce [General] odnoszą się wyłącznie do danego obiektu.
Każda właściwość opisana jest dla poszczególnego obiektu.
Wszystkie obiekty dynamiczne mogą zostać podłączone do sygnału cyfrowego lub
analogowego.

11988AEN

Rys. 48: Zakładka [General] (Ogólne)
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Skalowanie jednostek technicznych
Parametry dla Przesunięcia i Wzmocnienia wykorzystywane są, aby zgodnie
z poniższym równaniem skalować wartość rejestru do wartości wyświetlanej.
Wartość wyświetlana = Przesunięcie + Wzmocnienie × Wartość rejestru
Jeśli jakaś wartość dla obiektu zostanie zmieniona poprzez panel w trybie roboczym,
wówczas wartość wyświetlana przeskalowana zostanie zgodnie z poniższym
równaniem:
Wartość rejestru = (Wartość wyświetlana – Przesunięcie) / Wzmocnienie
Skalowanie nie ma wpływu na zdefiniowane wartości maksymalne lub minimalne ani na
liczbę miejsc dziesiętnych.

WSKAZÓWKA
Funkcje zwiększania lub zmniejszania oddziałują na wartość rejestru dla obiektu
z możliwością zmiany, jednak nie na wyświetlaną wartość.

Obliczenie jednostek technicznych
Funkcja [Offset Gain Calculation] (Obliczanie przesunięcia/wzmocnienia) służy jako
środek pomocniczy do obliczania parametrów Przesunięcia i Wzmocnienia. Podaj
wartość dla Przesunięcia i Wzmocnienia obiektu w zakładce [General] (Ogólnie) i kliknij
na [Calculation] (Oblicz). Pojawi się po tym następujące okno dialogowe.

10591AEN

Tu wprowadzasz częstotliwość dla wartości kontrolera i konsoli. Ta funkcja ustala
właściwe wartości dla parametru Przesunięcia i Wzmocnienia.
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Wygląd

Właściwości dostępne w zakładce [Appearance] odnoszą się wyłącznie do danego
obiektu.

11602AEN

Panele operatorskie z kolorowym wyświetlaczem obsługują obiekty i bitmapy z 65536
kolorami. Panele DOP11B-25 obsługują 16-stopniową skalę odcieni szarości. Panel
DOP11B-20 wyposażony jest w czarno-biały wyświetlacz.
Dzięki zastosowaniu kolorów można tworzyć realistyczne obiekty z efektami 3D
i cieniami. Oprócz koloru pierwszoplanowego oraz koloru tła dla bloków, można również
określić przechodzenie kolorów dla obiektów. Ponadto możliwe jest zdefiniowanie
kolorów dla podziałek, wykresów itd. w obiektach graficznych.
Kliknij na przycisk [Begin] oraz [End], aby wyświetlić paletę kolorów, za pomocą której
możesz zdefiniować własne kolory. Kliknięcie na <-> spowoduje odwrócenie stylu
przechodzenia kolorów. Na próbę można kliknąć w kilku polach dla stylu przechodzenia
kolorów, aby wybrać żądany styl.
Wynik prezentowany jest w oknie [Preview].
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Czcionka

11525AEN
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Parametr

Opis

Font

Wybierz typ czcionki i jej rozmiar z poniższej listy. Po kliknięciu na przycisk [...], można
wybrać odpowiednią czcionkę z pola dialogowego Windows.

Style

Tekst może być pisany kursywą, z podkreśleniem lub pogrubieniem. Jeśli nie zostanie
zaznaczona żadna z tych opcji, wówczas tekst wyświetlany będzie w sposób tradycyjny.

3D effect

W tym miejscu, do tekstu można dodać efekty 3D.

Shadow

Tekst można przedstawić wraz z cieniowaniem.
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Dostęp

11526AEN

W zakładce [Access] (Dostęp) ustalasz, czy ma chodzić o obiekt z możliwością zmiany.
Obok wprowadza się [Minimum input value] (Minimalna wartość wpisu) i [Maximum
input value] (Maksymalna wartość wpisu) dla obiektu (oraz dostęp). Ponadto można
wybrać stopień zabezpieczenia dla obiektu. Stopnie zabezpieczenia definiuje się
w [Functions] (Funkcje) / [Passwords] (Hasła).
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Dynamika

Poniżej opisane zostaną funkcje w zakładce [Dynamics] (Dynamika).
Właściwość

11527AEN

W zakładce [Properties] określ, który sygnał będzie sterował właściwością. Można
dokonać wyboru pomiędzy sterowaniem cyfrowym a analogowym.
•

Wybierz z listy właściwość, którą sterować będzie dany kontroler. Właściwość może
być wykorzystana tylko raz dla obiektu / sygnału.

•

Wykorzystana właściwość zostanie zaznaczona na czerwono.

•

Wprowadź sygnał lub kliknij na przycisk [I/O], aby wybrać sygnał przez przeglądarkę I/O.

Cyfrowe sygnały mogą obsługiwać wyłącznie wartości "WYŁ." i "WŁ.". Jeśli nie zostaną
wprowadzone wartości WYŁ. / WŁ., wówczas ustawiona zostanie wartość WYŁ. = 0
i wartość WŁ. = 1.
Dla sygnałów analogowych typu "Ciąg znaków" można określić ich długość.

WSKAZÓWKA
Podłączenie serwomotoru odbywa się wyłącznie na podstawie schematu połączeń,
który dostarczony został wraz z serwomotorem.
Jeśli wybrane zostanie analogowe sterowanie, dla właściwości która może przyjmować
tylko wartości WYŁ. i WŁ., właściwość pozostanie tak długo w stanie WŁ., dopóki
sygnał nie otrzyma wartości 0.
Przesunięcie / Wzmocnienie w jednym obiekcie może się zmienić, jeśli
Przesunięcie / Wzmocnienie dla obiektu nie zostały ustawione na wartość 0 lub 1.
Właściwość Widoczny nie może być wykorzystana wspólnie z właściwością Pozycje.
Teksty dynamiczne nie są przetwarzane na format Unicode. Zamiast tego wyświetlany
będzie znak zapytania.
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Wielkość

11528AEN

W zakładce [Size] (Rozmiar) ustala się wartości dla [Width] (Szerokość), [Height]
(Wysokość) i [Source] (Pochodzenie). Zdefiniuj 2 sygnały analogowe, w przypadku
których wartości sygnałów określają wielkość obiektu w odniesieniu do osi X
(szerokość) lub Y (wysokość).

WSKAZÓWKA
Jeśli podana zostanie niedozwolona wartość, np. wartość, przy której obiekt nie może
zostać przedstawiony na wyświetlaczu, wówczas wartość nie zostanie uwzględniona.

Parametr

Opis

Signal

Podaj sygnał analogowy.

Value min. width / height

Podaj minimalną wartość dla sygnału analogowego.

Value max. width / height

Podaj maksymalną wartość dla sygnału analogowego.

Min. width / height

Podaj minimalną szerokość / wysokość obiektu w pikselach, w przypadku
której minimalna wartość odpowiada wartości zdefiniowanej.

Max. width / height

Podaj maksymalną szerokość / wysokość obiektu w pikselach, w przypadku
której maksymalna wartość odpowiada wartości zdefiniowanej.

Origin

Wybierz pozycję wyjściową obiektu przy prezentacji na monitorze.
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Przesuwanie

11529AEN

W zakładce [Move] (Przesuwanie) podaje się 2 sygnały analogowe, których wartości
określają współrzędne X (szerokość) i Y (wysokość) obiektu.

WSKAZÓWKA
Jeśli podana zostanie niedozwolona wartość, np. wartość, przy której obiekt nie może
zostać przedstawiony na wyświetlaczu, wówczas wartość nie zostanie uwzględniona.

Parametr

142

Opis

Signal

Podaj sygnał analogowy.

Value from

Podaj minimalną wartość dla sygnału analogowego.

Value to

Podaj maksymalną wartość dla sygnału analogowego.

From x / y position

Podaj współrzędną X lub Y obiektu, tzn. wartość w pikselach na ekranie, przy
której wartość parametru Wartość od odpowiada zdefiniowanej wartości.

To x / y position

Podaj współrzędną X lub Y obiektu, tzn. wartość w pikselach na ekranie, przy
której wartość parametru Wartość do odpowiada zdefiniowanej wartości.
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Zdarzenie

11530AEN

W zakładce [Event] (Zdarzenie) ustala się opisane poniżej parametry. Za pomocą
przycisku w oknie dialogowym można aktualizować istniejące zdarzenia, dodawać
nowe zdarzenia lub kasować zdarzenia.

Parametr

Opis

Event name

Wprowadź tu dowolną nazwę zdarzenia lub wybierz wpis z listy.

Condition

Wybierz warunek z listy. Można dokonać wyboru spośród 4 warunków:
Equal to

Sygnał zgłasza zdarzenie, gdy wartość obiektu odpowiada wartości
parametru. Wartość musi zostać wprowadzona przez użytkownika.

Not equal to

Sygnał zgłasza zdarzenie, gdy wartość obiektu nie odpowiada wartości
parametru. Wartość musi zostać wprowadzona przez użytkownika.

Greater
than

Sygnał zgłasza zdarzenie, gdy wartość obiektu jest wyższa od wartości
parametru. Wartość musi zostać wprowadzona przez użytkownika.

Lower than

Sygnał zgłasza zdarzenie, gdy wartość obiektu jest niższa od wartości
parametru. Wartość musi zostać wprowadzona przez użytkownika.

Action

Tu decydujesz się na jedną z poniższych opcji:
• Sygnał cyfrowy
• Sygnał analogowy
• Makro

Signal

Wybierz tutaj sygnał, na jaki ma zostać wywarty wpływ, jeśli warunek będzie
spełniony.

Value

Wprowadź tu wartość, jaką ma przyjąć sygnał, na który wywierany jest wpływ, gdy
warunek zostanie spełniony.
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7.5.2

Obiekty graficzne

Statyczne / dynamiczne obiekty graficzne
Statyczne obiekty graficzne wykorzystywane są przy tworzeniu grafik. W zakładce
[Dynamics] można przypisać obiektom graficznym właściwości dynamiczne.

WSKAZÓWKA
Statyczne obiekty
dynamicznymi.

Symbol

umieszczane

są

zawsze

przy

prezentacji

za

obiektami

Obiekt
Linia

Łuk

Prostokąt

Symbol

Tekst statyczny

Elipsa

Obiekt pola klawisza

Linia wielokątna

Klawisz dotykowy
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Zarządzanie
dynamicznymi
bitmapami

Jeśli zaznaczone zostanie okienko kontrolne [Use dynamic bitmaps] (Korzystaj
z dynamicznych bitmap) dla statycznego obiektu symbolu, wówczas panel wywoła
podany plik bitmapy (namn.bmp) z biblioteki [IMAGES] w systemie plików panelu.
Grafika bitmapy wyświetlona zostanie na ekranie panelu w trybie roboczym.
Przedstawiana grafika musi być przesłana przez FTP do biblioteki [IMAGES] w panelu.
Istnieje przy tym możliwość, dodawania, wymiany i usuwania dynamicznych grafik
bitmap przez FTP. Odbywa się to w drodze nadpisywania, zapisu lub kasowania
plików BMP w bibliotece [IMAGES]. Obraz dla dynamicznego obiektu graficznego
bitmapy wyświetlany jest w panelu wyłącznie w trybie roboczym. Grafiki bitmap
w bibliotece nie są wyświetlanie w oprogramowaniu lub nie są tam obecne.

Dynamiczne
cyfrowe obiekty
graficzne

Cyfrowe obiekty graficzne łączone są z sygnałami w kontrolerze.
Symbol

Obiekt

Opis

Tekst cyfrowy

Zmienia się na jeden z 2 tekstów w zależności od stanu sygnału
cyfrowego.

Symbol cyfrowy

Zmienia się na jeden z 2 symboli w zależności od stanu sygnału
cyfrowego.

Wypełnienie
cyfrowe

Wykorzystywane jest do wypełnienia obszaru wewnątrz ramki za
pomocą jednego z 2 kolorów. Kolor zależny jest przy tym od stanu
sygnału cyfrowego.
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Dynamiczne
analogowe
obiekty graficzne
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Analogowe obiekty graficzne łączone są z rejestrami w kontrolerze.
Symbol

Obiekt

Opis

Analogowe
numeryczne

Wprowadzanie i wyświetlanie wartości liczbowych.

Słupek

Przedstawia wartość w formie wykresu słupkowego.

Wykres

Wykorzystywany jest do rysowania wykresu X / Y, który odpowiada treści
rejestru danych.

Miernik
wysterowania

Tworzy graficzny miernik wysterowania na ekranie.

ASCII

Steruje kolejnością znaków ASCII w blokach graficznych.

Regulator
suwakowy

Umożliwia zwiększanie i zmniejszanie wartości dla sygnału analogowego.

Trend

Przedstawia dane z rejestru danych w formie krzywej.

Miernik prędkości

Tworzy graficzny miernik prędkości na ekranie.

Wypełnienie
analogowe

Wykorzystywane jest do wypełnienia obszaru wewnątrz ramki za pomocą
jednego z 16 kolorów. Kolor zależny jest przy tym od wartości rejestru.

Symbol wielokrotny

Wyświetla od jednego do 8 symboli. Symbol zależny jest przy tym od
wartości rejestru danych. Pozwala na przesuwanie symboli na ekranie.

Wybór wielokrotny

Powiązany jest z rejestrem danych, który może przyjąć do 8 różnych stanów.
Każdemu stanowi może zostać przypisany tekst o maks. 30 znakach.

Wiadomość

Obiekt, który wyświetla teksty z biblioteki wiadomości.

Tabela analogowo
numeryczna

Tworzy tabelę z obiektami numerycznymi.
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Dalsze obiekty
Symbol

Tekst cyfrowy

Obiekt

Opis

Przeskok

Przeskok do innego bloku.

Baner alarmowy

Stosowany jest, aby wyświetlać wiersz z listą alarmów.

Zegar analogowy

Obiekt do wyświetlania analogowego zegara.

Zegar cyfrowy

Obiekt do wyświetlania zegara cyfrowego.

Wprowadzanie
komendy TCP/IP

Obiekt do przesyłania komendy TCP/IP do innych jednostek. Dotyczy
tylko przypadków, gdy panel połączony jest z siecią TCP/IP.

Obiekt tekstowy, który stosowany jest, aby w zależności od stanu sygnału cyfrowego
dokonywać zmiany 2 wprowadzonych tekstów. Tekst może obejmować do 30 znaków.

11531AEN
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Zakładka [General] (Ogólne)
Parametr

Opis

Digital signal

Adres sygnału cyfrowego.

Text Off

Tekst, który ma być wyświetlany przy stanie sygnału 0.

Text On

Tekst, który ma być wyświetlany przy stanie sygnału 1.

Alignment

Ustal, czy tekst ma zostać wyświetlony z wyrównaniem do lewej, wyśrodkowany lub
z wyrównaniem do prawej.

Border style

Wybierz, czy obiekt ma zostać opatrzony ramką.

Text

Ustal kolor tekstu dla obiektu.

Background

Ustal kolor tła dla obiektu.

Dalsze zakładki
Funkcje dla zakładek [Apperance] (Wygląd), [Font] (Czcionka), [Access] (Dostęp)
i [Dynamics] (Dynamika) objaśnione są w rozdziale "Parametry ogólne" na str. 135.

Symbol cyfrowy

Obiekt, który stosowany jest, aby w zależności od stanu sygnału cyfrowego dokonywać
zmiany 2 wprowadzonych symboli.

11532AEN
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Zakładka [General] (Ogólne)
Parametr

Opis

Digital signal

Adres sygnału.

Symbol OFF

Wybierz symbol, który ma być wyświetlany przy stanie sygnału 0.

Symbol ON

Wybierz symbol, który ma być wyświetlany przy stanie sygnału 1.

Transparent

Po zaznaczeniu tej opcji, symbol stanie się przezroczysty. Kolor górnego lewego
piksela zdjęcia definiowany jest jako kolor transparentny.

Stretch

Po wybraniu tej opcji, wymiar osi X oraz Y dla obiektu można dopasować za pomocą
pól X i Y lub poprzez przesunięcie kursora w obszarze roboczym.

Dalsze zakładki
Funkcje dla zakładek [Apperance] (Wygląd), [Access] (Dostęp) i [Dynamics] (Dynamika)
objaśnione są w rozdziale "Parametry ogólne" na str. 135.
Wypełnienie
cyfrowe

Obiekt, który wykorzystywany jest do wypełnienia obszaru wewnątrz ramki za pomocą
dowolnego koloru.

11533AEN

WSKAZÓWKA
Wypełnianie bardzo nieregularnych obszarów może prowadzić podczas pracy do
błędów systemowych. W pewnych wypadkach proces wypełniania spowalnia
tworzenie obrazu.
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Zakładka [General] (Ogólne)
Parametr

Opis

Digital signal

Adres sygnału cyfrowego.

On

Ustala kolor obiektu dla wartości sygnału 1.

Off

Ustala kolor obiektu dla wartości sygnału 0.

Dalsze zakładki
Funkcje w zakładkach [Access] (Dostęp) i [Dynamics] (Dynamika) objaśnione są
w rozdziale "Parametry ogólne" na str. 135.
Pozycjonowanie obiektu
Program oblicza, jaka powierzchnia wewnętrz tej strefy ma zostać wypełniona. Dlatego
obiekt musi zostać właściwie ustawiony. Niewłaściwie ustawione obiekty mogą
powodować błędy aplikacji podczas pracy. Powierzchnia wypełnienia ograniczona
zostanie tylko przez statyczne obiekty i statyczne części dynamicznych obiektów.
Wypełnione obiekty mogą zostać zastąpione przez cyfrowe obiekty z symbolami lub
obiekty z symbolami wielokrotnymi, aby uzyskać większą skuteczność wewnątrz
projektu.

X
TEXT

X

TEXT

53958AXX

X = pozycjonowanie obiektu
Właściwe ustawienie: Narysuj ramkę wokół
tekstu, który znajduje się w polu wypełnienia,
aby uzyskać szybsze tworzenie obrazu.
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Niewłaściwe ustawienie: Tworzenie obrazu zostanie
spowolnione, ponieważ program musi wykonywać obszerne
obliczenia, aby wypełnić strefę pomiędzy literami.
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Przeskok

Obiekt, za pomocą którego wykonuje się przeskok do innego obiektu. Umożliwia on
utworzenie drzewa menu w projekcie. Po naciśnięciu na klawisz <PREV> na panelu
można wykonać przeskok wstecz do poprzedniego bloku (do 9 poziomów wstecz).
Patrz rozdział "Klawisze funkcyjne" na str. 238.

11534AEN

Rys. 49: Przeskok do innego bloku

Zakładka [General] (Ogólne)
Parametr

Opis

Current block

Tu wyświetlany jest numer aktualnego bloku. Nie można go zmienić.

Jump to block

Wprowadź numer lub nazwę bloku, do którego ma nastąpić przejście.

Text

Wprowadź dowolny tekst, który ma się pojawić w obiekcie.

Positions

Maksymalna liczba pozycji, jakie ma zajmować tekst.

Alignment

Ustal, czy tekst ma zostać wyświetlony z wyrównaniem do lewej, wyśrodkowany lub
z wyrównaniem do prawej.

Border style

Wybierz, czy obiekt ma zostać opatrzony ramką.

Text

Ustal kolor dla tekstu w obiekcie.

Background

Ustal kolor tła dla obiektu.

WSKAZÓWKA
Jeśli podczas pracy utworzony zostanie przeskok do nie istniejącego bloku, pojawi się
komunikat o błędzie.

Dalsze zakładki
Funkcje dla zakładek [Apperance] (Wygląd), [Font] (Czcionka), i [Dynamics] (Dynamika)
objaśnione są w rozdziale "Parametry ogólne" na str. 135.
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Analogowe
numeryczne

Obiekt do wprowadzania i prezentacji wartości liczbowych. Stosowany jest np. do
tworzenia pól wpisów.

11535AEN

Zakładka [General] (Ogólne)
Parametr

Opis

Analog signal

Adres sygnału

Positions

Liczba pozycji, w których wprowadzona wartość ma być wyświetlana wraz z przecinkiem
i znakiem minus.

Zero fill

Ustal, czy puste pozycje mają być wypełnione za pomocą zer.

Decimals

Liczba miejsc dziesiętnych, za pomocą których ma być przedstawiona wprowadzona
wartość.

Alignment

Ustal, czy pole wpisów ma być sformatowane z wyrównaniem do prawej czy
wyśrodkowane.

Border style

Wybierz, czy obiekt ma zostać opatrzony ramką.

Engineering units
scaling

Te pola wykorzystywane są do skalowania wartości rejestru.
Patrz rozdział "Parametry ogólne" na str. 135.

Text

Ustal kolor dla tekstu w obiekcie.

Background

Ustal kolor tła dla obiektu.

Dalsze zakładki
Funkcje dla zakładek [Apperance] (Wygląd), [Font] (Czcionka), [Access] (Dostęp)
i [Dynamics] (Dynamika) objaśnione są w rozdziale "Parametry ogólne" na str. 135.
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Wykres słupkowy

Obiekt, który wyświetla liczby całkowite lub zmienne liczby przecinkowe w formie
wykresu słupkowego.

11536AEN

Zakładka [General] (Ogólne)
Parametr

Opis

Sygnał analogowy

Analog signal

Scale division

Ustal, jaka podziałka skali ma być zastosowana.

Box

Ustal, czy wokół słupka ma być rysowana ramka.

Scale ticks

Podaj odstęp pomiędzy wyświetlanymi kreskami na skali.

Scale

Ustal, czy na słupku ma być narysowana skala.

Minimum value

Ustal minimalną wartość, którą może przyjąć dany sygnał.

Maximum value

Ustal maksymalną wartość, którą może przyjąć dany sygnał.

Direction

Ustal, czy ramka ma być wyświetlona u góry, na dole, z prawej lub lewej strony.

Pattern

Ustal, czy wypełnienie słupka ma odbywać w sposób ciągły czy za pomocą punktów.

Border style

Wybierz, czy obiekt ma zostać opatrzony ramką.

Indicators

Ustal, czy najwyższa i/lub najniższa wartość sygnału ma być oznaczona na osi.
Indykatory są zerowane przy uruchamianiu panelu. Funkcja resetu może być
przeprowadzana również na panelu operatorskim, po zaznaczeniu wykresu
słupkowego i naciśnięciu na przycisk <Enter>. (Wskaż słupek, jeśli panel
wyposażony jest w ekran dotykowy.) Indykatory obsługują tylko liczby 16-bitowe.

Engineering units
scaling

Wykorzystywane jest do skalowania wartości rejestru.
Patrz rozdział "Parametry ogólne" na str. 135.

Scale

Zdefiniuj kolor dla skali w obiekcie.

Fill

Wybierz kolor wypełnienia.

Background

Ustal kolor tła dla obiektu.

Inner

Ustal kolor dla niewypełnionego słupka.

Low

Wybierz kolor wskazania dla wartości "niska".

High

Wybierz kolor wskazania dla wartości "wysoka".
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Dalsze zakładki
Funkcje dla zakładek [Apperance] (Wygląd), [Font] (Czcionka), [Access] (Dostęp)
i [Dynamics] (Dynamika) objaśnione są w rozdziale "Parametry ogólne" na str. 135.
Wykres

Obiekt, który wykorzystywany jest do tworzenia wykresu X / Y, który odpowiada treści
rejestru w kontrolerze. Chodzi przy tym o funkcję czasu rzeczywistego. Ten obiekt
stosowany jest zazwyczaj w prezentacjach zależnych od czasu. Prezentacja zależna od
czasu o cyklu odświeżania < 1 s jest możliwa, jeśli kontroler wykonuje zapis danych.
W poniższym przykładzie wartość w rejestrze 0 pełni funkcję pierwszej współrzędnej X
a wartość w rejestrze 10 pierwszej współrzędnej Y. Liczba par rejestrów wynosi 4.
Tabela i rysunek powinny przybliżyć ten przykład.
X

Rejestr

Wartość

Współrzędna Y

Rejestr

Wartość

X0

0

0

Y0

10

11

X1

1

41

Y1

11

40

X2

2

51

Y2

12

85

X3

3

92

Y3

13

62

11537AEN
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Zakładka [General] (Ogólne)
Parametr

Opis

Scale division

Odległość pomiędzy numerycznymi oznaczeniami na skali osi X oraz osi Y.

Scale ticks

Odległość pomiędzy wyświetlanymi kreskami na skali osi X oraz osi Y.

Minimum value

Minimalna wartość dla współrzędnych X oraz Y.

Maximum value

Maksymalna wartość dla współrzędnych X oraz Y.

Border style

Wybierz, czy obiekt ma zostać opatrzony ramką.

Grid (checkbox)

Uaktywnij to okienko kontrolne, aby wyświetlić raster na wykresie.

Scale

Ustal kolor dla skali na wykresie.

Grid

Ustal kolor dla rastru na wykresie.

Background

Ustal kolor tła dla obiektu.

Inside

Ustal kolor wypełnienia obiektu.

Zakładka [Curves] (Krzywe)

11538AEN

Parametr

Opis

Graph name

Tu wprowadź nazwę dla odpowiedniej krzywej.

X analog signal

Rejestr danych, który zawiera pierwszą współrzędną X dla danej krzywej.

Y analog signal

Rejestr danych, który zawiera pierwszą współrzędną Y dla danej krzywej.

Register pair count

Liczba par rejestrów, jakie mają być narysowane (jako punkty lub słupki). Łącznie
można stosować 49 par rejestrów.

Value form

Ustal, czy ma chodzić o wykres słupkowy czy liniowy. Na wykresie słupkowym dla
każdej pary rejestrów rysowany jest jeden słupek. Na każdym wykresie liniowym
współrzędne X / Y przedstawiane są jako punkty i połączone za pomocą linii.

Curve

Ustal kolor dla odpowiedniej krzywej.

Thickness

Wybierz, jaką grubość mają mieć rysowane krzywe.
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Dalsze zakładki
Funkcje dla zakładek [Apperance] (Wygląd), [Font] (Czcionka), [Access] (Dostęp)
i [Dynamics] (Dynamika) objaśnione są w rozdziale "Parametry ogólne" na str. 135.

Miernik
wysterowania

Obiekt, za pomocą którego na monitorze utworzony zostanie graficzny miernik
wysterowania.

11539AEN

Zakładka [General] (Ogólne)
Parametr

Opis

Analog signal

Adres sygnału

Scale division

Ustal, jaka podziałka skali ma być zastosowana.

Scale ticks

Podaj odstęp pomiędzy wyświetlanymi kreskami na skali.

Minimum value

Ustal minimalną wartość, którą może przyjąć dany sygnał.

Maximum value

Ustal maksymalną wartość, którą może przyjąć dany sygnał.

Border style

Wybierz, czy obiekt ma zostać opatrzony ramką.

Engineering units
scaling

Wykorzystywane jest do skalowania wartości rejestru.
Patrz rozdział "Parametry ogólne" na str. 135.

Needle

Ustal kolor dla igły wskaźnika w obiekcie.

Scale

Zdefiniuj kolor dla skali w obiekcie.

Background

Ustal kolor tła dla obiektu.

Inner

Ustal kolor wypełnienia obiektu.

Dalsze zakładki
Funkcje dla zakładek [Apperance] (Wygląd), [Font] (Czcionka), [Access] (Dostęp)
i [Dynamics] (Dynamika) objaśnione są w punkcie "Parametry ogólne" na str. 135.
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ASCII

Obiekt ASCII przetwarza ciąg znaków ASCII. Można wyświetlać teksty, które
zapisywane są w rejestrze danych kontrolera. Te teksty muszą występować
w rozszerzonym formacie IBM-ASCII. Teksty można zmieniać w trybie roboczym, za
pośrednictwem panelu operatorskiego. W tym celu otwórz i zamknij pole wprowadzania
wartości, naciskając na przycisk Enter.

11540AEN

Zakładka [General] (Ogólne)
Parametr

Opis

Analog signal

Wprowadź rejestr danych, w którym ma być zapisany tekst dla pierwszej pozycji.

Positions

Wprowadź liczbę pozycji, jakie ma zajmować tekst na ekranie.

Alignment

Ustal, czy tekst ma zostać wyświetlony z wyrównaniem do lewej, wyśrodkowany
lub z wyrównaniem do prawej.

Border style

Wybierz, czy obiekt ma zostać opatrzony ramką.

Text

Ustal kolor dla tekstu w obiekcie.

Background

Ustal kolor tła dla obiektu.

Dalsze zakładki
Funkcje dla zakładek [Apperance] (Wygląd), [Font] (Czcionka), [Access] (Dostęp)
i [Dynamics] (Dynamika) objaśnione są w rozdziale "Parametry ogólne" na str. 135.
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Regulator
suwakowy

Obiekt, który wyświetla wartość dla analogowego sygnału w regulatorze suwakowym
i umożliwia zwiększanie i zmniejszanie wartości dla sygnału analogowego.

11541AEN

Zakładka [General] (Ogólne)
Parametr

Opis

Analog signal

Adres sygnału

Scale division

Podaj, jaka podziałka skali ma być zastosowana.

Scale ticks

Ustal odstęp pomiędzy wyświetlanymi kreskami na skali.

Minimum value

Ustal minimalną wartość, którą może przyjąć dany obiekt.

Maximum value

Ustal maksymalną wartość, którą może przyjąć dany obiekt.

Direction

Ustal, czy obiekt ma być przedstawiony w pionie czy w poziomie.

Border style

Wybierz, czy obiekt ma zostać opatrzony ramką.

Engineering units
scaling

Te pola wykorzystywane są do skalowania wartości rejestru.
Patrz rozdział "Parametry ogólne" na str. 135.

Scale

Zdefiniuj kolor dla skali w obiekcie.

Button

Ustal kolor dla przycisku w obiekcie.

Background

Ustal kolor tła dla regulatora suwakowego.

Inner

Ustal kolor wypełnienia dla regulatora suwakowego.

WSKAZÓWKA
Format typu danych - zmienna liczba przecinkowa BCD bez wykładnika nie może być
wykorzystywana dla sterowników komunikacyjnych SEW.

Dalsze zakładki
Funkcje dla zakładek [Apperance] (Wygląd), [Font] (Czcionka), [Access] (Dostęp)
i [Dynamics] (Dynamika) objaśnione są w rozdziale "Parametry ogólne" na str. 135.
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Trend

Obiekt, który przedstawia wartości ustalone z sygnałów analogowych.
Dla obiektu trendu można zdefiniować następujące parametry. W [Setup] / [Terminal
options] (Opcje panelu) można ustalić, czy mają być zapisywane trendy w przypadku
zmiany czy też wszystkie.

11542AEN

Zakładka [General] (Ogólne)
Parametr

Opis

Name

Nadaj nazwę dla obiektu trendu. Każdemu obiektowi należy przypisać
jednoznaczną nazwę. Nazwa obiektu może zawierać najwyżej 8 znaków.
Dopuszczalne są znaki A ... Z, 0 ... 9 oraz _. Parametr musi zostać podany.

Sample interval

Wprowadź przedział czasowy pomiędzy zapisem danych. Minimalna wartość
wynosi 1 s.

Sample count

Wprowadź liczbę wartości, jakie mają zostać zapisane. Maksymalna liczba
wartości wynosi 65534.

Sample full limit

Wprowadź liczbę wzorców, przy której ma być uaktywniony sygnał przepełnienia
wzorców.

Sample full signal

Podaj sygnał cyfrowy, który ma być uaktywniony, jeśli została osiągnięta liczba
wzorców dla granicy przepełnienia wzorców.

Enable sample signal

Podaj sygnał cyfrowy, który po swoim uaktywnieniu rozpoczyna zapis danych.
Jeśli sygnał zostanie cofnięty, kończy się zapis. Parametry nie muszą być
podawane.

Erase sample signal

Ustal sygnał cyfrowy, który po jego uaktywnieniu będzie kasował wszystkie dane
trendów w toku.
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Parametr

Opis

Y scale

Ustal, czy skala Y ma być wygaszona, wyświetlana z lewej, prawej czy z obu stron.

Minimum value

Podaj minimalną wartość dla osi Y. Ta wartość wyświetlana jest przez podany rejestr.

Maximum value

Podaj maksymalną wartość dla osi Y. Ta wartość wczytywana jest przez podany
rejestr kontrolera.

Scale division

Podaj, jaka podziałka skali na osi Y ma być zastosowana.

Scale ticks

Podaj odstęp pomiędzy wyświetlanymi kreskami na skali.

Time scale
Time range

Wprowadź przedział czasu, jaki ma być wyświetlany na wykresie trendu.

Scale division

Podaj, jaka podziałka skali na osi X ma być zastosowana.

Scale ticks

Podaj odstęp pomiędzy wyświetlanymi kreskami na skali.

Border style

Wybierz, czy obiekt ma zostać opatrzony ramką.

Grid

Wybierz, czy na obiekcie ma być wyświetlany raster.

Scale

Zdefiniuj kolor dla skali w obiekcie.

Grid

Wybierz odpowiedni kolor dla rastru.

Background

Ustal kolor tła dla obiektu.

Zakładka [Curves] (Krzywe)

11543AEN

160

Parametr

Opis

Analog signal

Analogowe sygnały, które odczytuje obiekt i dla którego mają być
przedstawione wartości. Mogą być wykorzystywane tylko liczby 16-bitowe.

Color

Wybierz kolor dla danej krzywej.
Dla DOP11B-20 można wybrać Linia przerywana lub Linia ciągła.

Offset and gain

Wykorzystywane jest do skalowania wartości rejestru.
Patrz rozdział "Parametry ogólne" na str. 135.
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Dalsze zakładki
Funkcje dla zakładek [Apperance] (Wygląd), [Font] (Czcionka), [Access] (Dostęp)
i [Dynamics] (Dynamika) objaśnione są w rozdziale "Parametry ogólne" na str. 135.

WSKAZÓWKA
Jeśli zostanie skopiowany blok z obiektami trendu, wówczas należy zmienić nazwę
obiektu trendu. Nazwa nie może być wykorzystana dla 2 obiektów trendu.

Miernik prędkości

Obiekt, za pomocą którego na monitorze utworzony zostanie graficzny miernik
prędkości.

11544AEN
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Zakładka [General] (Ogólne)
Parametr

Opis

Analog signal

Adres sygnału

Scale division

Podaj, jaka podziałka skali ma być zastosowana.

Scale ticks

Podaj odstęp pomiędzy wyświetlanymi kreskami na skali.

Minimum value

Podaj minimalną wartość, która może być wyświetlana na mierniku prędkości.

Maximum value

Podaj maksymalną wartość, która może być wyświetlana na mierniku prędkości.

Angle

Określ kąt (zakres roboczy dla obiektu) w zakresie 10 ... 360 stopni.

Scaling for technical
units

Te pola wykorzystywane są do skalowania wartości rejestru.
Patrz rozdział "Parametry ogólne" na str. 135.

Border style

Wybierz, czy miernik prędkości ma zostać opatrzona ramką.

Needle

Ustal kolor dla igły wskaźnika w mierniku prędkości.

Scale

Zdefiniuj kolor dla skali.

Background

Ustal kolor tła dla miernika prędkości.

Show bar

Uaktywnij to okienko kontrolne, aby wyświetlić łuk wokół miernika prędkości. Po
uaktywnieniu tej opcji do dyspozycji będą odpowiednie możliwości konfiguracyjne.

Pointer

Wybierz Igłę, Łuk lub Obie możliwości.

Arc settings

Ustal dolną i górną wartość oraz kolory, które mają być wyświetlane w różnych
obszarach.

Dalsze zakładki
Funkcje dla zakładek [Apperance] (Wygląd), [Font] (Czcionka), [Access] (Dostęp)
i [Dynamics] (Dynamika) objaśnione są w rozdziale "Parametry ogólne" na str. 135.
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Baner alarmowy

Obiekt, który wykorzystywany jest, aby wyświetlić wiersz listy alarmów.

11545AEN

Zakładka [General] (Ogólne)
Parametr

Opis

Line number

Wprowadź numer wiersza w liście alarmów, z której mają być pobierane
informacje (1=pierwszy wiersz, 2=drugi wiersz itd.), jeśli podana grupa alarmów
ma być wyświetlana w liście alarmów.

Positions

Wprowadź liczbę pozycji, jakie mają zostać wyświetlone. Maksymalna długość
całkowita (data, godzina i tekst alarmu) wynosi 101 znaków.

Alarm group

Ustal, jaka grupa alarmów ma zostać wyświetlona. Obiekt przedstawiony
zostanie w takim kolorze, jaki zdefiniowany został dla grupy alarmów.

Show day of the week

Wybierz, czy ma być wyświetlany dzień tygodnia.

Show date

Wybierz, czy ma być wyświetlana data.

Show time

Wybierz, czy ma być wyświetlana godzina.

Show symbol

Wybierz, czy mają być wyświetlane symbole alarmów.
Patrz rozdział "Zarządzanie alarmami" na str. 201.

Show active alarms
only

Wybierz, czy ma być wyświetlany tylko aktywny alarm w banerze alarmowym.
Jeśli nie został wyzwolony żaden aktywny alarm, wówczas baner alarmu
pozostanie pusty. Alarm nie wymaga potwierdzenia, wystarczy że pozostanie
on nieaktywny, aby kolejny alarm mógł być wyświetlony w banerze alarmowym.

Sort descending

Wskazanie aktywnych alarmów w kolejności malejącej, tzn. wyświetlany jest ostatni
aktywny alarm. Możliwe tylko po wybraniu Wyświetlaj tylko aktywne alarmy.

Show repeat count

Wybierz, czy ma być wyświetlany licznik powtórzeń. Licznik powtórzeń definiuje,
jak często ma być powtarzany alarm.
Patrz rozdział "Zarządzanie alarmami" na str. 201.

Border style

Wybierz, czy baner alarmowy ma zostać opatrzony ramką.

Background

Ustal kolor tła dla banera alarmowego.
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WSKAZÓWKA
Alarm może być potwierdzony w banerze alarmów, po zaznaczeniu w zakładce
[Access] (Dostęp) kratki okienka [Enable acknowledge] (Uaktywnij potwierdzenie).
Kolor pierwszoplanowy dla tekstu alarmu ustalany jest za pomocą definicji grupy
alarmów.
Dalsze zakładki
Funkcje dla zakładek [Apperance] (Wygląd), [Font] (Czcionka), [Access] (Dostęp)
i [Dynamics] (Dynamika) objaśnione są w rozdziale "Parametry ogólne" na str. 135.
Patrz też rozdział "Zarządzanie alarmami" na str. 201.
Wypełnienie
analogowe

Obiekt analogowego wypełnienia powoduje wypełnienie ramki kolorem. Kolor zależy od
wartości rejestru (patrz poniższa tabela).

11546AEN

Parametr

Opis

Analog signal

Tu podaje się rejestr danych, których wartość steruje kolorem obiektu. Patrz
poniższa tabela.

Treść rejestru

Kolor

Treść rejestru

Kolor

0

czarny

8

szary

1

niebieski

9

błękitny

2

zielony

10

jasnozielony

3

cyjan

11

jasny cyjan

4

czerwony

12

jasnoczerwony

5

magenta

13

jasna magenta

6

żółty

14

jasnożółty

7

jasnoszary

15

biały

Ograniczenia informacje dotyczące pozycjonowania obiektów znajdziesz w ustępie
"Wypełnienie cyfrowe" na str. 149.
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Zegar analogowy

Obiekt czasowy do wyświetlania analogowego zegara.

11547AEN

Zakładka [General] (Ogólne)
Parametr

Opis

Border style

Ustal, czy zegar ma zostać opatrzony ramką.

Show seconds

Wybierz, czy ma być wyświetlana wskazówka sekundnika.

Background

Ustal kolor tła dla zegara.

Scale

Zdefiniuj kolor dla skali w obiekcie.

Hand

Zdefiniuj kolor dla wskazówki w obiekcie.

WSKAZÓWKA
Aby ustawić zegar w trybie roboczym, należy zdefiniować datę / obiekt czasowy (zegar
cyfrowy) z możliwością zmiany.

Dalsze zakładki
Funkcje dla zakładek [Apperance] (Wygląd), [Font] (Czcionka), i [Dynamics] (Dynamika)
objaśnione są w rozdziale "Parametry ogólne" na str. 135.

WSKAZÓWKA
Dalsze możliwości ustawień dostępne są w [Setup] / [Date / time format]
(Konfiguracja / Format daty / godziny).
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Zegar cyfrowy

Obiekt czasowy do wyświetlania zegara cyfrowego, dnia tygodnia i daty.

11548AEN

Zakładka [General] (Ogólne)
Parametr

Opis

Day of the week

Wybierz, czy ma być wyświetlany dzień tygodnia.

Date

Wybierz, czy ma być wyświetlana data.

Time

Wybierz, czy ma być wyświetlana godzina.

Time format

Wybierz, czy czas ma być wyświetlany w formacie 12 lub 24-godzinnym.

Border style

Wybierz, czy obiekt ma zostać opatrzony ramką.

Text

Ustal kolor dla tekstu w obiekcie.

Background

Wybierz kolor tła.

WSKAZÓWKA
Aby ustawić zegar w trybie roboczym, należy zdefiniować datę / obiekt czasowy (zegar
cyfrowy) z możliwością zmiany.
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Dalsze zakładki
Funkcje dla zakładek [Apperance] (Wygląd), [Font] (Czcionka), [Access] (Dostęp)
i [Dynamics] (Dynamika) objaśnione są w rozdziale "Parametry ogólne" na str. 135.

WSKAZÓWKA
Dalsze możliwości ustawień dostępne są w [Setup] / [Date / time format]
(Konfiguracja / Format daty / godziny).

Symbol
wielokrotny

Obiekt, który może wyświetlać od jeden do 16 symboli. Symbol zależny jest przy tym od
wartości rejestru danych.

11549AEN

Zakładka [General] (Ogólne)
Parametr

Opis

Analog signal

Rejestr danych, który steruje wyświetlanym symbolem. Jeśli rejestr zawiera wartość 1,
wówczas wyświetlany będzie symbol 1 itd.

Symbol 0 ... 15

Wybierz, jaki symbol ma być wyświetlany. Jeśli rejestr zawiera wartość 0, wówczas
wyświetlany będzie symbol 0 itd.

Zakładka [Dynamics] [Dynamika]
Funkcje dostępne w tej zakładce objaśnione są w rozdziale "Ogólne parametry" na str. 135.
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Wybór
wielokrotny

Obiekt, który może występować w kilku stanach. Powiązany jest z rejestrem danych,
który może przyjąć do 8 różnych stanów. Każdemu stanowi może zostać przypisany
tekst o maks. 30 znakach.

11550AEN

Zakładka [General] (Ogólne)
Parametr

Opis

Analog signal

Rejestr danych sterujący tekstem, który ma zostać wyświetlony. Jeśli rejestr zawiera
wartość 1, wówczas wyświetlany będzie tekst 1 itd.

Text 0 ... 7

Wprowadź teksty, które mają być wyświetlone przy danym stanie obiektu.

Activate input 0 ... 7 Po uaktywnieniu danego okienka kontrolnego obiekt może być edytowany w tym
stanie w trybie roboczym z panelu.
Alignment

Ustal, czy tekst ma zostać wyświetlony z wyrównaniem do lewej, wyśrodkowany lub
z wyrównaniem do prawej.

Border style

Wybierz, czy obiekt ma zostać opatrzony ramką.

Text

Ustal kolor dla tekstu w obiekcie.

Background

Ustal kolor tła dla obiektu.

Dalsze zakładki
Funkcje dla zakładek [Apperance] (Wygląd), [Font] (Czcionka), [Access] (Dostęp)
i [Dynamics] (Dynamika) objaśnione są w rozdziale "Parametry ogólne" na str. 135.
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Klawisz
dotykowy

Dotyczy tylko DOP11B-25, -30 i -50. Patrz rozdział "Korzystanie z ekranu dotykowego"
na str. 177 i rozdział "Klawisze funkcyjne" na str. 238.
Ten obiekt tworzy czułą na dotyk powierzchnię, która odpowiada klawiszowi
funkcyjnemu. Można go stosować do zmiany sposobu wyświetlania, sterowania
komórek zapisu itd.

11551AEN

Zakładka [General] (Ogólne)
Parametr

Opis

I/O

Typ sygnału, na który wpływ ma obiekt. Opis wstępnie zdefiniowanych funkcji znajdziesz
w rozdziale "Klawisze funkcyjne" na str. 238.

Event

Wybierz, czy obiekt ma wpływać na sygnał.
Za pomocą opcji Set (ustaw), sygnał uaktywniany jest przy wyzwoleniu obiektu.
Set

Naciśnięcie na przycisk dotykowy powoduje ustawienie sygnału na "wysoki".

Grouped

Anulowane są wszystkie sygnały, które należą do jednego klawisza
dotykowego z aktualnym numerem grupy.
Numer grupy podawany jest w Nr grupy.
Do grupy należy maksymalnie 8 klawiszy dotykowych.

Decrease
analog

Tu analogowy sygnał, który powiązany jest z klawiszem funkcyjnym,
zmniejszany jest o wartość, którą należy podać w punkcie Wartość.

Temporary

Tu uaktywniany jest sygnał, dopóki wciskany będzie obiekt.

Reset

Tu anulowany jest sygnał przy wyzwalaniu obiektu.

Specify analog

Tu analogowemu sygnałowi, który powiązany jest z klawiszem
funkcyjnym, przypisywana jest wartość, którą wprowadza się w Wartość.

Toggle

Tu sygnał przy wyzwalaniu obiektu jest na zmianę uaktywniany lub
anulowany.

Increase
analog

Tu analogowy sygnał, który powiązany jest z klawiszem funkcyjnym,
zmniejszany jest o wartość, którą należy podać w punkcie Wartość.

Set analog

Może służyć do oddziaływania na obiekt analogowy. Pojawia się klawiatura
ekranowa, za pomocą której można wprowadzić żądaną wartość.
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Parametr

Opis

Jump to
block

Przeprowadza przeskok do innego bloku, jeśli wywierany jest wpływ na obiekt. Wprowadź
numer lub nazwę bloku, do którego ma nastąpić przejście.

Other
functions

Opis zdefiniowanej funkcji znajdziesz w rozdziale "Klawisze funkcyjne" na str. 238.

Macro

Opis zdefiniowanej funkcji znajdziesz w rozdziale "Makra" na str. 246.

Button style

Wybierz żądany typ przycisku: okrągły, prostokątny lub niewidoczny.

Background

Ustal kolor tła dla obiektu.

Text

Można wprowadzić maksymalnie 5 wierszy tekstu. Istnieje możliwość ustawienia pozycji
tekstu. Rozmiar czcionki pozostanie bez zmian, nawet jeśli zmieniona została wielkość
przycisku dotykowego.

Symbol

Przycisk dotykowy można oznakować za pomocą symbolu. Istnieje możliwość ustawienia
pozycji symbolu. Po wybraniu opcji Rozciągnij na zakładce [Symbol], symbol rozciągany
jest nad całym przyciskiem dotykowym.

Niewidoczna czuła na dotyk powierzchnia może zostać zastosowana, aby zdefiniować
zakresy zmiany bloków na widoku poglądowym (np. dla maszyny). Widoki szczegółowe
połączone są przy tym z niewidocznymi, czułymi na dotyk strefami, które umieszczone
są na różnych częściach maszyny. Jeśli użytkownik naciśnie na jedną z tych stref,
wówczas wyświetlony zostanie odpowiedni widok szczegółowy.
Dalsze zakładki
Funkcje dla zakładek [Apperance] (Wygląd), [Font] (Czcionka), [Access] (Dostęp)
i [Dynamics] (Dynamika) objaśnione są w rozdziale "Parametry ogólne" na str. 135.
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Wiadomość

Obiekt, który wyświetla teksty z biblioteki wiadomości.

11552AEN

Zakładka [General] (Ogólne)
Parametr

Opis

Analog signal

Sygnał analogowy, który steruje, który tekst z wybranej biblioteki wiadomości ma
zostać wyświetlony.

Library

Wybierz numer żądanej biblioteki wiadomości. Określa się ją w [Functions] (Funkcje) /
[Message library] (Biblioteka wiadomości).

Positions

Ustal liczbę pozycji, za pomocą których ma zostać przedstawiony tekst;
0=automatyczne dostosowanie długości.

Alignment

Ustal, czy tekst ma zostać wyświetlony z wyrównaniem do lewej, wyśrodkowany lub
z wyrównaniem do prawej.

Border style

Ustal, czy tekst ma zostać opatrzony ramką.

Text

Ustal kolor dla tekstu.

Background

Ustal kolor tła dla obiektu.

WSKAZÓWKA
W przypadku użycia funkcji dla indeksowanej biblioteki wiadomości liczba pozycji nie
może wynosić 0, gdyż wówczas nie będzie działać automatyczne dostosowanie
długości.
Szczegółowe informacje znajdziesz w rozdziale "Biblioteka wiadomości" na str. 199.
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Zakładka [Access]
W zakładce [Access] (Dostęp) ustawia się żądany zakres zmiany. Zakres
z maksymalnie 64 tekstami może być edytowany w trybie roboczym. Wprowadź numer
dla pierwszego i ostatniego tekstu w zakresie.
Dalsze zakładki
Funkcje dla zakładek [Apperance] (Wygląd), [Font] (Czcionka), [Access] (Dostęp)
i [Dynamics] (Dynamika) objaśnione są w rozdziale "Parametry ogólne" na str. 135.
Analogowa tabela
numeryczna

Obiekt, za pomocą którego tworzy się tabelę z analogowymi obiektami numerycznymi.

11553AEN

Zakładka [General] (Ogólne)
Parametr

172

Opis

Analog signal

Pierwszy sygnał, który pojawia się w tabeli. Obsługiwane są tylko rejestry 16 bitowe.

X size

Ustal ilość kolumn w tabeli.

Zero fill

Ustal, czy puste pozycje mają być wypełnione za pomocą zer.

Y size

Ustal liczbę wierszy w tabeli.

Positions

Ustal liczbę pozycji, za pomocą których ma zostać przedstawiona wprowadzona wartość.

Decimals

Ustal liczbę miejsc dziesiętnych, za pomocą których ma zostać przedstawiona
wprowadzona wartość.
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Parametr

Opis

Alignment

Ustal, czy pole wpisów ma być sformatowane z wyrównaniem do prawej czy
wyśrodkowane.

Table border style

Wybierz, czy tabela ma zostać opatrzona ramką.

Item border style

Wybierz, czy komórka tabeli ma zostać opatrzona ramką.

Text

Ustal kolor dla tekstu w obiekcie.

Background

Ustal kolor tła dla tabeli.

Inside

Ustal kolor wypełnienia dla tabeli.

Engineering units
scaling

Te pola wykorzystywane są do skalowania wartości rejestru.
Patrz rozdział "Parametry ogólne" na str. 135.

Zakładka [Access]
W zakładce [Access] (Dostęp) podaj orientację tabeli. Sygnały tabeli obliczane są
odpowiednio dla podanej orientacji.
Dalsze zakładki
Funkcje dla zakładek [Apperance] (Wygląd), [Font] (Czcionka), i [Dynamics] (Dynamika)
objaśnione są w rozdziale "Parametry ogólne" na str. 135.

WSKAZÓWKA
Minimalna i maksymalna wartość mają zastosowanie tylko wówczas, gdy chodzi
o obiekt z możliwością zmiany.
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7.5.3

Obsługa bloków graficznych
Nie dotyczy DOP11B-25, -30 i -50.
Naciśnij na klawisze ze strzałkami, aby przejść od jednego obiekt z możliwością zmiany
do drugiego. Zaznaczony obiekt oznaczony zostanie migającą ramką.

Wybór obiektów
z możliwością
przesunięcia

Naciśnij na klawisze ze strzałkami, aby przejść od jednego obiekt z możliwością zmiany
do drugiego. Wybór obiektu odbywa się zgodnie z poniższą zasadą:
Pozycja kursora znajduje się na środku krzyżyka. Jeśli naciśnięty zostanie przycisk ze
strzałką w prawo, wówczas wybrany zostanie pierwszy obiekt, który znajduje się
w strefie "A" (patrz rysunek). Jeśli system nie znajdzie obiektu w wąskim pasie po
prawej stronie, przeszuka strefę "a". Po naciśnięciu na przycisk ze strzałką w dół
wyszukane zostaną obiekty w strefach "B" i "b". Po naciśnięciu na przycisk ze strzałką
w lewo przeprowadzone zostanie wyszukiwanie w strefach "C" i "c". Po naciśnięciu na
przycisk ze strzałką w górę system poszuka obiektów w strefach "D" i "d".

x
c

D

C
b

d
A

B

a
53964AXX

x = pozycja kursora

Cyfrowe obiekty

Cyfrowe obiekty, obiekty tekstowe, obiekty z symbolami i obiekty z wypełnieniem
zmieniają swój stan, jeśli wciśnięty zostanie przycisk enter. Jeśli funkcje do
powiększania i zmniejszania powiązane zostały z klawiszami funkcyjnymi, wówczas
sygnał, który został połączony z obiektem za pomocą tych klawiszy, zostanie
uaktywniony lub anulowany.

Obiekty
analogowe

Objekty ASCII
Wprowadź kursor nad obiekt i naciśnij na przycisk enter. Wprowadź żądany tekst
i zakończ wprowadzanie za pomocą klawisza Enter.
Obiekty wiadomości
Wprowadź kursor nad obiekt i naciśnij na przycisk enter. Następnie wyświetlona
zostanie lista wyboru ze wszystkimi dostępnymi stanami. Wybierz żądany stan i naciśnij
na klawisz enter. Następnie ustalony zostanie powiązany z obiektem sygnał analogowy.
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Wielokrotne obiekty do wyboru
Wprowadź kursor nad obiekt i naciśnij na przycisk enter. Następnie wyświetlona
zostanie lista wyboru ze wszystkimi dostępnymi stanami. Wybierz żądany stan i naciśnij
na klawisz enter. Następnie ustalony zostanie powiązany z obiektem sygnał analogowy.
Obiekty numeryczne
Wprowadź wartość i naciśnij na klawisz enter, aby sterować obiektem numerycznym.
Jeśli wprowadzona wartość jest zbyt wysoka lub zbyt niska, wówczas wyświetlona
zostanie możliwa wartość minimalna lub maksymalna dla obiektu. Te informacje
wysyłane będą również wówczas, jeśli wciśniesz przycisk enter, podczas gdy istnieje
możliwość zmiany obiektu.
Numeryczne obiekty tabelaryczne
Jeśli zaznaczony jest obiekt tabelaryczny, naciśnij na przycisk enter, aby wybrać
pierwszą komórkę tabeli. Teraz możesz przesuwać kursor przez komórki za pomocą
klawiszy ze strzałkami. Zmień wartość dla zaznaczonej komórki i naciśnij na przycisk
enter.
Obiekty z regulatorem suwakowym
Obiekt sterowany będzie za pomocą klawiszy ze strzałkami, po wprowadzeniu kursora
nad obiekt i naciśnięciu na przycisk enter. Wartość może być teraz zwiększana lub
zmniejszana za pomocą klawiszy ze strzałkami. Zakończ tę czynności za pomocą
klawisza Enter. Wartość zmniejszy lub zwiększy się o liczbę, która odpowiada
ustawieniu obiektu pod kreskami skali. Zakończ tę czynności za pomocą klawisza Enter.
Obiekt może być również sterowany za pomocą funkcji zwiększania i zmniejszania.
W tym celu musi jednak istnieć powiązanie z klawiszami funkcyjnymi. Patrz rozdział
"Klawisze funkcyjne" na str. 238.
Obiekty słupkowe
W przypadku obiektów słupkowych można zmienić (anulować) minimalne i maksymalne
indykatory dla danej wartości poprzez naciśnięcie na przycisk enter, jeśli kursor
znajduje się na obiekcie.
W panelach z ekranem dotykowym minimalne i maksymalne indykatory zostaną
anulowane, jeśli wskażesz na słupek.
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Obiekty trendów
Krzywe trendów mogą wyświetlać w trybie roboczym dane przebiegu. Wybierz żądany
obiekt trendu i naciśnij na przycisk enter. Następnie wyświetlone zostanie okno
dialogowe. Wybierz zakres czasu i datę dla danych, jakie mają zostać wyświetlone.
W dolnej części okna dialogowego wyświetlony zostanie "Przebieg". Aby powrócić do
wskazania czasu rzeczywistego, ponownie naciśnij na przycisk enter. Dane trendu
zostaną zapisane w pliku. Nazwa wprowadzana jest przy definiowaniu obiektu trendu.

10657AXX

Dalsze obiekty

Zegar cyfrowy
Zegar cyfrowy (zegar czasu rzeczywistego) przestawia się po wybraniu obiektu
i wprowadzeniu żądanej godziny. Aby zakończyć tę czynność, naciśnij na przycisk enter.

WSKAZÓWKA
Jeśli korzystasz z zegara kontrolera i chcesz go przestawić, wówczas należy wykonać
tę czynność w trybie roboczym.

Obiekty z przeskokiem
Wybierz żądany obiekt i naciśnij na przycisk enter.
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7.5.4

Korzystanie z ekranu dotykowego
Ten punkt odnosi się tylko do modeli DOP11B-25, -30 i -50.
Panele z ekranem dotykowym nie posiadają wbudowanej klawiatury. Całe sterowanie
odbywa się za pośrednictwem ekranu dotykowego. Ze względu na czułość należy
naciskać tylko jedno miejsce na ekranie. Przy dotknięciu równocześnie 2 miejsc
wybrany zostanie punkt na środku pomiędzy oboma miejscami dotyku.

WSKAZÓWKA
Obiekty NIE mogą być sterowane w blokach tekstowych w przypadku paneli z ekranem
dotykowym.
Jeśli dotkniesz obiektu bez możliwości zmiany, pojawi się komunikat "Not
maneuverable". Jeśli dotkniesz obiektu chronionego hasłem, pojawi się komunikat
"Access denied".
Cyfrowe obiekty

Cyfrowe obiekty, obiekty tekstowe, obiekty z symbolami i obiekty z wypełnieniem
zmieniają swój stan, jeśli dotkniesz ich palcem.

Obiekty
analogowe

Objekty ASCII
Naciśnij na obiekt. Następnie pojawi się na ekranie klawiatura alfanumeryczna.
Wprowadź żądany tekst, dotykając klawiatury. Zakończ wprowadzanie za pomocą
klawisza Enter.
Wielokrotne obiekty do wyboru
Naciśnij na obiekt. Następnie wyświetlona zostanie lista wyboru. Wybierz żądany
obiekt, dotykając odpowiedniej pozycji.
Obiekty numeryczne
Naciśnij na obiekt. Następnie wyświetlona zostanie klawiatura cyfrowa. Wprowadź
żądaną wartość, dotykając klawiatury. Zakończ wprowadzanie za pomocą klawisza
Enter.
Numeryczne obiekty tabelaryczne
Naciśnij na komórkę z obiektem tabelarycznym. Następnie pojawi się klawiatura
cyfrowa. Wprowadź żądaną wartość, dotykając klawiatury. Zakończ wprowadzanie za
pomocą klawisza enter.
Obiekty z regulatorem suwakowym
Obiekt sterowany jest poprzez dotykanie i przeciąganie przycisków.
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Obiekty z wykresem słupkowym
Naciśnij na słupek, aby anulować minimalne / maksymalne indykatory.
Obiekty trendów
Krzywe trendów mogą wyświetlać w trybie roboczym dane przebiegu. Naciśnij na
obiekt. Następnie wyświetlona zostanie pod trendem lista z przyciskami.
Podwójne strzałki

Przesuń trend poziomo o jedno wskazanie

Pojedyncze strzałki

Przesuń trend poziomo o pół wskazania

–

Powiększa wskazania trendu

+

Pomniejsza wskazania trendu

^

Powraca do ustawienia podstawowego

Kliknij ponownie na obiekt, aby powrócić do widoku czasu rzeczywistego.

10658AXX

Dalsze obiekty

Zegar cyfrowy
Naciśnij na obiekt. Następnie wyświetlona zostanie klawiatura cyfrowa. Wprowadź
żądany czas, dotykając klawiatury. Zakończ wprowadzanie za pomocą klawisza Enter.
Obiekty z przeskokiem
Dotknij obiektu palcem, aby wykonać przeskok.
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Klawiatura
alfanumeryczna

Klawiatura alfanumeryczna pojawia się, jeśli np. sterowany jest obiekt ASCII.

10659AXX

Klawisz

Opis

A-Z

Te klawisze wykorzystywane są do wprowadzania żądanego tekstu.

ESC

Wygasza klawiaturę i powraca do poprzedniego menu.

←

Kasuje jeden znak z lewej strony aktualnej pozycji.

CLR

Kasuje wszystkie wprowadzone znaki.

DEL

Kasuje znak, na którym znajduje się kursor.

Potwierdza wykonane ustawienie i wygasza klawiaturę.

@

Wykorzystywany jest do wprowadzania znaku @.

>>

Przesuwa kursor w prawo.

<<

Przesuwa kursor w lewo.

a-z

Przełącza pomiędzy małymi i wielkimi znakami.

0-9

Przełącza pomiędzy literami, liczbami i znakami specjalnymi.

SPC

Otwiera listę wyboru ze znakami specjalnymi.

MAIL

Otwiera listę z adresami E-Mail.
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Listy wyboru

Obok klawiatury alfanumerycznej i cyfrowej wyświetlane są również listy wyboru.
Na liście wyboru korzysta się ze strzałek, aby wskazać najwyższy lub najniższy wpis na
liście. Naciśnij na przycisk [CANCEL], aby wygasić listę, nie podejmując wyboru.

10660AXX

7.6

Prezentacja tekstowa i sterowanie
Bloki tekstowe wykorzystywane są tylko do wydruków i raportów. Z wyjątkiem
DOP11B-20 (który może wyświetlać bloki tekstowe) nie mogą być one wyświetlane
przez panele operatorskie serii DOP11B.
Prezentacja tekstu służy do sporządzenia różnego rodzaju wydruków raportów
i wiadomości e-mail. Może przy tym chodzić o raporty dzienne, raporty stanu itd.
Raporty składają się z bloków tekstowych, które mogą zawierać zarówno tekst
statyczny jak i dynamiczny. Struktura raportu opisana zostanie w rozdziale "Wydruk
raportów" (str. 225).
W tym rozdziale przedstawione będą obiekty tekstowe.

WSKAZÓWKA
W przypadku Unicode wydruki tekstowe nie będą obsługiwane.
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7.6.1

Ogólne parametry

Skalowanie jednostek technicznych
Parametry dla Przesunięcia i Wzmocnienia wykorzystywane są, aby zgodnie
z poniższym równaniem skalować wartość rejestru do wartości wyświetlanej.
Wartość wyświetlana = Przesunięcie + Wzmocnienie × Wartość rejestru
Jeśli jakaś wartość dla obiektu zostanie zmieniona poprzez panel w trybie roboczym,
wówczas wartość wyświetlana przeskalowana zostanie zgodnie z poniższym
równaniem.
Wartość rejestru = (Wartość wyświetlana – Przesunięcie) / Wzmocnienie
Skalowanie nie ma wpływu na zdefiniowane wartości maksymalne i minimalne ani na
liczbę miejsc dziesiętnych.

WSKAZÓWKA
Funkcje zwiększania lub zmniejszania oddziałują na wartość rejestru dla obiektu
z możliwością zmiany, jednak nie na wyświetlaną wartość.

Obliczenie jednostek technicznych
Funkcja [Offset Gain Calculation] (Obliczanie przesunięcia/wzmocnienia) służy jako
środek pomocniczy do obliczania parametrów Przesunięcia i Wzmocnienia. Podaj
wartość dla Przesunięcia i Wzmocnienia obiektu w zakładce [General] (Ogólnie) i kliknij
na [Calculation] (Oblicz). Pojawi się po tym następujące okno dialogowe.

10591AEN

Tu wprowadzasz częstotliwość dla wartości kontrolera i panelu. Ta funkcja ustala
właściwe wartości dla parametru Przesunięcia i Wzmocnienia.
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Dostęp

11526AEN

W menu [Access] (Dostęp) ustalasz, czy ma chodzić o obiekt z możliwością zmiany.
Obok podajesz minimalną i maksymalną wartość. Ponadto można wybrać stopień
zabezpieczenia dla obiektu. Stopnie zabezpieczenia definiuje się w [Functions]
(Funkcje) / [Passwords] (Hasła). Patrz rozdział "Hasła" (str. 222).
Wiadomość

W [Message] (Wiadomość) okno dialogowe wygląda w następujący sposób.

11555AEN

Wprowadź [Input range] (Zakres zmiany) dla pierwszego i ostatniego tekstu w zakresie.
Zakres z maksymalnie 64 tekstami może być edytowany w trybie roboczym.
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7.6.2

Obiekty tekstowe

Dynamiczne obiekty tekstowe
Symbol

Obiekt

Opis

Analogowe
numeryczne

Przedstawia wartość w formie liczbowej.

Zegar cyfrowy

Ustawianie daty i godziny.

Tekst cyfrowy

Zmienia się na jeden z 2 tekstów w zależności od stanu sygnału cyfrowego.

Wybór wielokrotny

Powiązany jest z rejestrem danych, który może przyjąć 8 różnych stanów.
Każdemu stanowi może zostać przypisany tekst o maks. 30 znakach.

Przeskok

Przeskok do innego bloku.

Wykres słupkowy

Przedstawia wartości w formie wykresu słupkowego.

ASCII

Steruje ciągami znaków ASCII.

Wiadomość

Obiekt, który wyświetla tekst z biblioteki wiadomości.
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7.6.3

Obsługa bloków tekstowych
Blok tekstowy składa się z wierszy tekstu z obiektami statycznymi i dynamicznymi.
Dynamiczne obiekty wskazują aktualny stan dla sygnałów, z którymi powiązane są
obiekty. Określone obiekty dynamiczne mogą być zmieniane. Ich stan może być
zmieniany w trybie roboczym.
Aby zmienić obiekt z możliwością zmiany, należy skorzystać z klawiszy ze strzałkami
i przesunąć kursor nad żądany obiekt. Bloki tekstowe mogą być przewijane w pionie, ale
nie w poziomie.

WSKAZÓWKA
Obiekty w blokach tekstowych nie mogą być sterowane w przypadku paneli z ekranem
dotykowym.

Cyfrowe obiekty

Obiekty cyfrowe obsługuje się poprzez wybór żądanego obiektu. Następnie naciśnij na
przycisk enter, aby zmienić stan obiektu.

Obiekty
analogowe

Obiekty analogowe i obiekty daty / godziny
W celu obsługi tych obiektów należy przesunąć kursor nad żądany obiekt. Następnie
wprowadź nową wartość. Zakończ tę czynności za pomocą klawisza Enter. Zanim
wciśniesz klawisz enter, możesz zrezygnować ze zmiany. W tym celu wyjdź z tego pola
za pomocą [↑] lub [↓]. W ten sposób zachowana zostanie stara wartość.
Obiekty tekstowe
W celu obsługi obiektu tekstowego wybierz go i naciśnij na przycisk enter. Następnie
pojawi się pole wpisów. W zależności od pozycji obiektu na monitorze pole wpisów
wyświetlone zostanie albo w pierwszym albo w ostatnim wierszu. Jeśli tekst przekroczy
szerokość ekranu, wówczas pole wpisów zostanie przewinięte. Naciśnij na przycisk
enter, aby zakończyć wprowadzanie.
Obiekty wiadomości
W celu obsługi obiektu wiadomości przesuń kursor za pomocą klawiszy ze strzałkami
do żądanego obiektu i naciśnij na przycisk Enter. Następnie wyświetlona zostanie na
ekranie lista wyboru ze wszystkimi dostępnymi stanami. Wybierz żądany stan i naciśnij
na klawisz Enter. Następnie zmieniony zostanie powiązany z obiektem sygnał
analogowy.
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Wielokrotne obiekty do wyboru
W celu obsługi obiektu wielokrotnego przesuń kursor za pomocą klawiszy ze strzałkami
do żądanego obiektu i naciśnij na przycisk enter. Następnie wyświetlona zostanie na
ekranie lista wyboru ze wszystkimi dostępnymi stanami. Wybierz żądany stan i naciśnij
na klawisz enter. Następnie zmieniony zostanie powiązany z obiektem sygnał
analogowy.
Obiekty z przeskokiem
Wybierz żądany obiekt i naciśnij na przycisk enter.
Obiekty słupkowe
Indykatory dla wartości minimalnej i maksymalnej mogą zostać zrównane z aktualną
wartością dla obiektów słupkowych. W tym celu zaznacz obiekt i naciśnij na przycisk
enter.

7.7

Transfer projektu
Zanim projekt może być użyty na panelu operatorskim, należy przesłać go najpierw
z komputera PC do panelu.
Podłącz komputer z oprogramowaniem konfiguracyjnym do panelu operatorskiego za
pomocą kabla PCS11B (patrz str. 32) lub przez ETHERNET (patrz str. 37).

7.7.1

Konfiguracja panelu
Konfiguracja panelu nie jest zazwyczaj konieczna. Transfer projektu sterowany jest
przez HMI-Builder. W razie potrzeby należy ustawić parametry transferu w panelu
w trybie konfiguracji w [Setup] (Konfiguracja) / [Port parameters] (Parametry portów) /
[HMI-Builder].

WSKAZÓWKA
Ustawienia komunikacyjne dla HMI-Builder i panelu muszą być zgodne.

Podręcznik systemowy – Panele operatorskie DOP11B

185

I

7

Programowanie
Transfer projektu

0

7.7.2

Właściwości transferu
Transfer sterowany jest przez HMI-Builder. W [Transfer] (Prześlij) / [Project]
w HMI-Builder masz możliwość podejmowania ustawień dotyczących transferu.

11247AEN
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Parametr

Opis

Percent complete

Wyświetla podczas transferu, ile procent projektu zostało już przesłane.

Byte counter (kB)

Wyświetla podczas transferu, ile kB zostało już przesłane.

Time elapsed

Wskazuje, ile czasu minęło, odkąd wykonane zostały funkcje wyślij, odbierz lub sprawdź.

Status

Wyświetla tryb transferu i część projektu, która jest aktualnie przesyłana, np. właściwości, poszczególne
bloki, grupy alarmów, poszczególne symbole i klawisze funkcyjne.

Info

Wyświetla ustalony sterownik, który ma zostać przesłany do panelu.

Retries

W razie problemów podczas transferu HMI-Builder podejmuje kilka prób, zanim czynność zostanie
zakończona.

Terminal version

Po nawiązaniu połączenia z panelem, pojawia się tutaj aktualny typ panelu oraz numer wersji programu
systemowego.

Test project on send

Za pomocą tej opcji projekt jest automatycznie testowany przed przesłaniem.

Automatic terminal RUN /
TRANSFER switching

Jeśli to okienko kontrolne jest uaktywnione, wówczas panel zostanie automatycznie przełączony w stan
transferu. Po zakończeniu transferu powróci do poprzedniego stanu.

Check terminal version

Za pomocą tej opcji porównuje się wersję programu systemowego panelu z ustawioną wersją projektu
w HMI-Builder.

Send complete project

Ustal, czy wysłany ma być cały projekt.

Podręcznik systemowy – Panele operatorskie DOP11B

I

Programowanie
Transfer projektu

7

0

Parametr

Opis

Opcje dla transferu
częściowego

Block

Delete

Pobieranie sterownika

No

Do panelu nie zostaną wysłane żadne wszystkie bloki.

All

Do panelu wysłane zostaną wszystkie bloki.

From To

Wprowadź ciąg bloków, które mają zostać przesłane do panelu.

Alarms

Ustal, czy alarmy mają być wysyłane do panelu.

Data logger

Ustal, czy protokoły z danymi mają być wysyłane do panelu.

Symbols

Ustal, czy symbole mają być wysyłane do panelu.

Time channels

Ustal, czy kanały czasowe mają być wysyłane do panelu.

LEDs

Ustal, czy diody LED mają być wysyłane do panelu.

Macros

Ustal, czy makra mają być wysyłane do panelu.

Fonts

Ustal, czy czcionki mają być wysyłane do panelu.

Message library

Ustal, czy biblioteka wiadomości ma być wysłana do panelu.

Setup

Określ, czy wybrane konfiguracje (w punkcie Właściwości) mają zostać
przesłane do panelu.

Function keys

Ustal, czy klawisze funkcyjne mają być wysłane do panelu.

Passwords

Ustal, czy hasła mają być wysłane do panelu.

Data exchange

Ustal, czy wymiana danych ma być wysłana do panelu.

Trend data

Wybierz tę opcję, jeśli wszystkie dane trendów zapisane w panelu mają
zostać skasowane.

Recipe data

Wybierz tę opcję, jeśli wszystkie dane receptur zapisane w panelu mają
zostać skasowane.

No

Wybierz tę opcję, jeśli nigdy nie chcesz pobierać sterowników.

Always

Wybierz tę opcję, jeśli zawsze chcesz pobierać sterowniki.

Automatic

Wybierz tę opcje, jeśli chcesz aby sterownik przesyłany był automatycznie
do panelu operatorskiego, jeśli istniejące w panelu i w aktualnym projekcie
sterowniki nie są jednakowe lub mają inną wersję.

Set terminal clock

Wybierz tę opcję, jeśli do panelu ma zostać przesłane ustawienie czasu z PC.

Enforce file deletion in the
terminal

Wybierz tę opcję, jeśli wszystkie pliki na panelu operatorskim mają zostać całkowicie skasowane lub
zastąpione nowymi plikami (tzn. całkowicie nowa struktura plików).

Send

Kliknij na ten przycisk, aby przesłać do panelu projekt wraz z ustalonymi właściwościami.

Receive

Kliknij na ten przycisk, aby załadować projekt przechowywany w panelu.
W ten sposób aktywny projekt w HMI-Builder zostanie nadpisany.
W HMI-Builder musi być obecny aktywny projekt, aby można było pobrać projekt z panelu.

Stop

Kliknij na ten przycisk, aby przerwać bieżący transfer.

Settings

Skonfiguruj parametry transferu. Muszą być one zgodne z wartościami w panelu.
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Parametry komunikacyjne wywołuje się w [Transfer] (Prześlij) / [Communication
properties] (Właściwości komunikacji)lub poprzez kliknięcie na przycisk [Settings]
(Ustawienia) w oknie dialogowym [Project Transfer] (Transfer projektu).

11490AEN

Ustawianie w oknie dialogowym parametrów komunikacyjnych
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Parametr

Opis

TCP/IP transfer

Ustal, czy projekt ma być przesłany przez TCP/IP.
Patrz rozdział "Transfer TCP/IP" na str. 189.

Use serial transfer

Ustal, czy projekt ma być wysłany łączem szeregowym.
Patrz rozdział "Transfer szeregowy" na str. 190.

Use modem transfer

Ustal, czy projekt ma być wysłany przez modem.
Patrz rozdział "Transfer przez modem" na str. 192.

Port

Wybierz port komunikacyjny dla komputera.

Baud rate

Określ prędkość transferu (bps).

Timeout (ms)

Ustal liczbę milisekund pomiędzy 2 próbami transferu.

Quantity

Wprowadź liczbę prób transferu, zanim czynność zostanie przerwana.

Speed set manually

Stosuje się tylko dla starszych wersji paneli w przypadku komunikacji przez modem.
Prędkość transferu musi zostać ustawiona ręcznie w panelu i w HMI-Builder na
jednakową wartość.
Panel musi zostać ręcznie przestawiony na tryb przesyłania.

Parity

Wybierz typ kontroli parzystości.

Data bits

Liczba bitów danych dla transferu. Wartość musi wynosić 8.

Stop bits

Wybierz liczbę bitów stop dla transferu.
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WSKAZÓWKA
Jeśli podczas transferu projektu pracują inne aplikacje Windows, mogą wystąpić błędy
w komunikacji. Zamknij wszystkie inne programy, aby wykluczyć to źródło błędów.
Przy transferze bloków uwzględniane są obecne powiązania z symbolami.

7.7.3

Transfer TCP/IP
Aby przeprowadzić transfer przez TCP/IP, wbierz w [Transfer] (Prześlij) /
[Communication properties] opcję [Use TCP/IP transfer] (Użyj transferu TCP/IP). Jeśli
w oknie dialogowym [Project Transfer] (Transfer projektu) klikniesz na przycisk [Send]
(Wyślij), pojawi się poniższe okno:

11566AEN

Parametr

Opis

Host address

Podaj adres IP dla panelu docelowego.

Terminal control port

Zawiera numer portu TCP/IP dla zmiany RUN/Transfer. Ta wartość nie musi być
zazwyczaj zmieniana. Ustawienie fabryczne to 6001.

Transfer port

Zawiera numer portu TCP/IP do transferu (serwer transferu projektu).
Ta wartość nie musi być zazwyczaj zmieniana. Ustawienie fabryczne to 6000.

User ID

Wpisz nazwę użytkownika, która wykorzystana zostanie przy sprawdzaniu
zmiany RUN/Transfer. Nie zostanie ona wykorzystana, jeśli panel znajduje się
już w trybie transferu.

Password

Wpisz hasło, które wykorzystana zostanie przy sprawdzaniu zmiany RUN/Transfer.
Nie zostanie ona wykorzystana, jeśli panel znajduje się już w trybie transferu.
Jest to ważne tylko wówczas, gdy funkcja kontroli uprawnień aktywowana została
w punkcie [Setup] / [Network] / [Services] / [Terminal controller] a użytkownik
zdefiniowany został w punkcie [Setup] / [Network] / [Accounts].

Save password in project

Uaktywnij to okienko kontrolne, aby zapisać hasło i nazwę użytkownika. Dzięki
temu oba wpisy nie będą musiały być więcej dokonywane.
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7.7.4

Transfer szeregowy
Aby przeprowadzić transfer szeregowy, wbierz w [Transfer] (Prześlij) / [Communication
properties] opcję [Use serial transfer] (Użyj transferu szeregowego). Jeśli w oknie
dialogowym [Project Transfer] klikniesz na przycisk [Send] (Wyślij), wówczas projekt
zostanie przesłany do panelu.

7.7.5

Aktualizowanie projektów za pomocą zewnętrznej karty pamięci
Aby skopiować projekt na kartę pamięci typu Compact Flash lub na czytnik USB,
wybierz w HMI-Builder opcję [Transfer] / [Export project transfer file].

WSKAZÓWKA

Zalecane pamięci
USB dla DOP11B

•

Napęd USB powinien obsługiwać USB Storage Class driver. Jeśli konieczne jest
zastosowanie określonych sterowników USB producenta, wówczas nie możliwa
jest praca z DOP11B.

•

Dysk USB musi być sformatowany jako FAT lub FAT 32.

•

Karty pamięci typu Compact-Flash obsługiwane są wyłącznie przez DOP11B-50.

Nasi technicy przetestowali różne nośniki pamięci USB. Wymienione poniżej nośniki
pamięci zalecane są do wykorzystywania z panelem operatorskim DOP11B:
Marka i typ pamięci USB

Pojemność

Scandisk Cruzer Micro USB 2.0

1 GB pamięć Flash

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 pamięć Flash

Beijer Electronics, USB

256 MB

Nasze zalecenia odnoszą się wyłącznie do wymienionych typów i pojemności.
Pobieranie
projektu z karty
pamięci

Zapisz projekt w bibliotece "BACKUP/PROJECTS" na zewnętrzne karcie pamięci.
Struktura plików tworzona jest automatycznie podczas formatowania karty na panelu
operatorskim. Jeśli nie jest wykorzystywany żaden panel operatorski, wówczas
strukturę biblioteki należy utworzyć ręcznie.

11608AXX
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Automatyczne
ładowanie
projektu po
rozpoznaniu

Zapisz plik projektu w głównym katalogu zewnętrznej karty pamięci. W głównym
katalogu może być przechowywany tylko jeden projekt, w przeciwnym razie nie będzie
działać funkcja automatycznego rozpoznawania projektu, ani funkcja automatycznego
ładowania projektu. Ustawienia dla transferu projektu do panelu operatorskiego
przeprowadza się w [Setup] / [Terminal options].

11604AEN

Ustawienia karty
pamięci

Ustawienie

Opis

Confirmation prompt before loading

W tym miejscu określa się, czy i kiedy podczas ładowania projektu
do panelu operatorskiego pojawiać się ma żądanie potwierdzenia.

If project on memory card is older

Żądanie potwierdzenia pojawia się wówczas, gdy projekt jest
starszy niż projekt istniejący już na panelu operatorskim.

Always

Żądanie potwierdzenia pojawia się zawsze, gdy tylko projekt
rozpoznany zostanie na zewnętrznej karcie pamięci.

Never

Projekt z zewnętrznej karty pamięci przesyłany jest automatycznie
do panelu operatorskiego, bez komunikatu potwierdzającego.
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7.7.6

Transfer przez modem
Aby przeprowadzić transfer przez modem, wbierz w [Transfer] (Prześlij) /
[Communication properties] (Właściwości komunikacji) opcję [Use modem transfer]
(Użyj transferu przez modem). Jeśli w oknie dialogowym [Project Transfer] klikniesz na
przycisk [Send] (Wyślij), wówczas projekt zostanie przesłany do panelu.

Ustawienia
modemu

Dla modemów podłączonych do panelu operatorskiego należy przeprowadzić
następujące ustawienia:
AT &F &D0 &K0 &C1 E0 Q0 V1 S0=1 &W
Dla modemów połączonych do komputera należy przeprowadzić następujące
ustawienia:
AT &F &D0 &K0 &C1 E0 Q0 V1 S0=1 &W
Komendy modemu objaśnione zostaną w poniższych tabelach.
Komenda

Opis

AT

Zawiadamia modem o nadejściu sygnału.
AT pojawia się przed komendą.

&F

Cofa modem do ustawień fabrycznych.

&E0

Dezaktywuje echo.

Q1

Wstrzymuje komunikaty zwrotne.

&D0

Modem ignoruje sygnał DTR.

&K0

Brak kontroli przepływu.

&W

Zapisuje ustawienia.

WSKAZÓWKA
Modem musi być ustawiony na "autoanswer", aby mógł odbywać się transfer.
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Ustawienia
komunikacyjne

1. Skonfiguruj modem.
2. Przeprowadź ustawienia komunikacyjne w HMI-Builder w [Transfer] (Prześlij) /
[Communication properties]. Wybierz [Use modem transfer] (Użyj transferu przez
modem).

11567AEN

3. Ustal port i ustaw [Baud rate] (Szybkość transferu), [Parity] (Parzystość) i [Stop bits]
(Bity stop).
4. Użyj programu [DOP Tools] / [DOP Modem Connect] do nawiązania połączenia.
5. Następnie wywołaj w HMI pozycję menu [Transfer].

11247AEN

6. Wybierz [Automatic terminal RUN/TRANSFER] i kliknij w polu [Send].
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7.7.7

Transfer przez modem GSM
W przypadku transferu przez modem GSM konieczny jest szczególny sposób
postępowania. Panel operatorski musi być przełączany ręcznie w tryb transferu i tryb
roboczy.
Wybierz w Information Designer właściwości komunikacji dla transferu przez modem
(patrz opis w poprzednim rozdziale).
Wywołaj w panelu operatorskim menu serwisowe, ustawiając przełącznik trybu z tyłu
panelu operatorskiego na 1000. Informacje na temat przełączników trybu znajdziesz
podręczniku dot. wyposażenia sprzętowego i instalacji panelu operatorskiego.

WSKAZÓWKA
Menu serwisowe wyświetlone zostanie również wówczas (bez przełączania
przełącznika trybu), gdy włączony zostanie pusty panel operatorski.

Wybierz w menu serwisowym opcję "Enter Transfer Mode" (Uruchom tryb transferu).
Wyłącz panel operatorski, ustaw przełączniki trybu na 0000 i włącz panel operatorski
z powrotem. Panel operatorski uruchomiony zostanie w trybie transferu.
Prześlij projekt do panelu operatorskiego, klikając w Information Designer w oknie
dialogowym transferu projektu na [Send] (Wyślij).
Ponownie wywołaj menu serwisowe, ustawiając przełącznik trybu na "1000".
Wybierz w menu serwisowym opcję "Enter Run Mode" (Uruchom tryb roboczy).
Wyłącz panel operatorski, ustaw przełączniki trybu na "0000" i włącz panel operatorski
z powrotem. Panel operatorski uruchomiony zostanie w trybie roboczym.
W panelu operatorskim wykonany zostanie teraz załadowany projekt.
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7.8

Adresowanie indeksów
Bez adresowania indeksów obiekt powiązany jest zawsze z tym samym rejestrem
(zmienna IPOS lub numer parametru). Dlatego w obiekcie może być przedstawiona
jedynie wartość w tym rejestrze.
Poprzez adresowanie indeksów można jednak wybrać w trybie roboczym, z jakiego
rejestru obiekt ma wczytywać wyświetlaną wartość. Ponadto dodana może zostać
wartość w rejestrze indeksu do adresu dla rejestru, która stanowi analogowy sygnał
w obiekcie. Generalnie obowiązują poniższe zasady:
Wyświetlana wartość = Zawartość w rejestrze (Adres obiektu + Zawartość w rejestrze
indeksów)
Jeśli zawartość rejestru indeksu będzie wynosił 2 a adres rejestru, który podany jest
w obiekcie, 100, wówczas wywołana zostanie wartość wyświetlana w obiekcie wywołana
zostanie z rejestru 102. Jeśli wartość w rejestrze indeksów zmieniona zostanie na 3,
wówczas wartość dla obiektu będzie zamiast tego wywoływana z rejestru 103.
Rejestr indeksu definiowany jest w poszczególnych projektach. To ustawienie
przeprowadza się w [Setup] (Konfiguracja) / [Index register] (Rejestr indeksu).
W każdym projekcie można stosować do 8 rejestrów indeksów. Każdy rejestr indeksów
może być wykorzystywany dla więcej niż jednego obiektu.
W obiektach, które stosowane są w projekcie, podaje się, czy stosowane będzie
adresowanie indeksów oraz jaki rejestr pełni funkcję rejestru indeksów. W tym celu
wybiera się I1 do I8 w oknie dialogowym dla obiektu z prawej strony obok podanego
sygnału analogowego dla obiektu.

11569AEN
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Poniżej 3 silniki mają być kontrolowane przez jeden blok. Dane silnika dot. momentu
obrotowego i prędkości zapisane są w 6 różnych rejestrach. W jednym bloku wybiera
się jeden z silników, przy czym aktualny moment obrotowy oraz prędkość dla
wybranego silnika wyświetlone zostaną w bloku. W przypadku wyboru innego silnika
zamiast tego wyświetlone powinny zostać aktualny moment obrotowy oraz prędkość dla
drugiego silnika. Można to osiągnąć za pomocą adresowania indeksów.
Silnik 1

Silnik 2

Silnik 3

Moment obrotowy w rejestrze D101 Moment obrotowy w rejestrze D102 Moment obrotowy w rejestrze D103
Prędkość w rejestrze D201
Prędkość w rejestrze D202
Prędkość w rejestrze D203

Rejestr D0 definiowany jest w [Setup] (Konfiguracja) / [Index register] (Rejestr
indeksów) jako [Index register 1]. Wartość w rejestrze powinna sterować, dla jakiego
silnika ma zostać wyświetlany moment obrotowy i prędkość.

11570AEN
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Jeśli wartość w D0 wynosi 1, wówczas powinny być wyświetlane moment obrotowy
i prędkość dla silnika 1. Jeśli wartość wynosi 2 lub 3, wówczas powinny być wyświetlane
parametry dla silnika 2 lub 3. Wartość w rejestrze D0 sterowana jest za pomocą
wielokrotnego obiektu do wyboru, gdy pojawiają się teksty dla silnika 1, silnika 2
i silnika 3. Te 3 opcje tworzone są ponadto z jako opcje z możliwością z zmiany.

11571AEN

Moment obrotowy i prędkość przedstawiane są w formie dwóch obiektów cyfrowych.
W obiekcie dla momentu obrotowego podawane są "D100" jako sygnał analogowy i "I1"
jako rejestr indeksów.

11569AEN
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W obiekcie dla prędkości podawane są D200 jako sygnał analogowy i I1 jako rejestr
indeksów. Wielokrotny obiekt do wyboru z możliwością zmiany umożliwia wywoływanie
w trybie roboczym wywoływanie opcji silnik 1, silnik 2 i silnik 3. W zależności od wyboru
wartości 1, 2 lub 3 umieszcza się w rejestrze D0. Wartość w rejestrze D0 dodawana jest
do adresów obiektów, które wyświetlają moment obrotowy i prędkość. Mogą więc one
wyświetlać w rejestrze wartości D101, D102 lub D103 i D201, D202 albo D203.

10452AXX

[1] Wielokrotny obiekt do wyboru - sygnał analogowy D0
[2] Obiekt numeryczny - sygnał analogowy D100, rejestr indeksów D0
[3] Obiekt numeryczny - sygnał analogowy D200, rejestr indeksów D0

WSKAZÓWKA
Obok rejestru indeksów mogą być podawane również inne sufiksy. Rejestr indeksów
nie jest liczony podwójnie w przypadku wykorzystywania rejestrów 32-bitowych.
Jeśli panel podłączony zostanie do sieci BDTP, wówczas dla serwera i klienta należy
podać ten sam rejestr indeksów, ponieważ indeksowanie odbywa się w sterowniku
serwera.
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Funkcje urządzenia

8.1

Biblioteka wiadomości
Za pomocą funkcji [Message library] (Biblioteka wiadomości) tworzysz tabele tekstowe,
w których z tekstami wiąże się wartości pomiędzy 0 a 65535. Funkcja [Message library]
wykorzystywana jest między innymi do prezentacji każdego z kroków sekwencji przy
sterowaniu sekwencyjnym. Innym zakresem zastosowania jest prezentacja kodów
błędów. Analogowy sygnał wytwarza kody błędów, które powiązane są z tekstami
w bloku tekstowym. Funkcja stosowana jest również do tego, aby do sygnałów
analogowych przyporządkowywać specyficzne wartości, które zależne są
od wybranych tekstów.
Biblioteka wiadomości składa się z jednej lub kilku tabel tekstowych, które mogą zawierać
każdorazowo do 512 ciągów znaków tekstowych. Każdy ciąg znaków tekstowych może
obejmować do 40 znaków. Uaktywnij te opcję w [Functions] (Funkcje) / [Message library]
(Biblioteka wiadomości).
Parametr

Opis

Biblioteka

Ustal numer dla biblioteki wiadomości.

Nazwa

Ustal nazwę dla biblioteki wiadomości.

Można edytować bibliotekę wiadomości, zaznaczając bibliotekę i klikając na [Edit]
(Edycja). Można otworzyć jednocześnie kilka okien edycji.
Parametr

Opis

Nr tekstu

Wprowadź numer dla tekstu (0 - 65535).

Tekst

Dowolny tekst, który zostanie wywołany, gdy tylko aktualny
sygnał przyjmie numer tekstu dla tego tekstu.

Przykład
Aby objaśnić tę funkcję, przytoczony zostanie tu prosty przykład. W naszym sterowaniu
sekwencyjnym każdy krok sekwencji przedstawiony zostanie przez tekst.

D0=0

[1]

D0=1

[2]

D0=2

[3]

D0=3

[4]

54131AXX

[1]

Przedmiot umieszczany jest na taśmie.

[2]

Montowanie części X

[3]

Montowanie części Y

[4]

Zdjęcie przedmiotu z taśmy.

Podręcznik systemowy – Panele operatorskie DOP11B

199

8

I

Funkcje urządzenia
Biblioteka wiadomości

0

Zacznij, tworząc bibliotekę wiadomości o nazwie "Maskin2".
1. Wybrać komendę menu [Functions] (Funkcje) / [Message library] (Biblioteka
wiadomości).
2. Przypisz bibliotece numer (w tym przypadku "2") i nazwę ("Maskin2").
3. Kliknij na [Add] (Dodaj).
Właśnie założyłeś bibliotekę wiadomości o nazwie "Maskin2". Następnie należy
zdefiniować różne teksty w bibliotece.
4. Zaznacz bibliotekę u kliknij na [Edit] (Edycja).
W tym oknie dialogowym należy zdefiniować nr tekstu i tekst. Nr tekstu określa
wartość dla sygnału analogowego, który powiązany jest z obiektem wiadomości.
W polu Tekst znajduje się tekst, który pojawi się w obiekcie wiadomości.
Po wykonaniu biblioteki wiadomości należy utworzyć w aplikacji obiekt wiadomości.
Biblioteka wiadomości może zostać utworzona zarówno w bloku tekstowym jak
i w bloku graficznym.
5. W tym celu wybierz obiekt [Message] (Wiadomość) w pasku narzędzi. Przesuń
wskaźnik tam, gdzie ma być ustawiony obiekt i kliknij myszą.
6. Ustal sygnał analogowy, który będzie sterował wyświetlaniem tekstu.
7. W polu [Library] (Biblioteka) można wybrać bibliotekę wiadomości, z której ma być
wywoływany tekst.
8. Wybierz, czy obiekt ma mieć możliwość zmiany i na jakie teksty ma się zamieniać
przy obsłudze.
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8.2

Zarządzanie alarmem
W niniejszym rozdziale opisana jest funkcja zarządzania alarmem. Funkcja informuje
o różnych stanach roboczych, przy których konieczna jest natychmiastowa interwencja
ze strony użytkownika. Alarmy można grupować zgodnie ze stopniem ważności.
W wierszach alarmów dla funkcji zarządzania można wyświetlać teksty oraz dane
dynamiczne. Obiekt Baner alarmowy może w dowolnym bloku aplikacji zasygnalizować
wystąpienie alarmu.

8.2.1

Grupy alarmów
W panelach operatorskich, alarmy można podzielić na różne grupy, np. w oparciu
o stopień ważności. W zależności od wybranego rozmiaru czcionki można utworzyć
maksymalnie 16 grup. Da każdej grupy można wybrać odrębny kolor rozpoznawczy.
W bloku alarmów alarmy można sortować w grupy. Definicja grup alarmów nie jest
konieczna.

Definiowanie
grup alarmów

Grupy alarmów ustawiane są w managerze projektu w katalogu [Alarms] w punkcie
[Alarm groups]. W poniższym oknie dialogowym ustalane są właściwości dla grupy
alarmów.

11573AEN

Parametr

Opis

Group name

Dowolna nazwa dla grupy alarmów.

Summary
notification

Active

Sygnał cyfrowy, który w przypadku aktywnego alarmu
w grupie ma być ustawiony na 1.

Unacknowledged

Sygnał cyfrowy, który w przypadku niepotwierdzonego
alarmu w grupie ma być ustawiony na 1.

Remote acknowledge

Sygnał cyfrowy, który w przypadku jego uaktywnienia
potwierdza jednocześnie wszystkie alarmy w grupie.

Colors

Ustal kolory dla aktywnych, potwierdzonych i nieaktywnych alarmów oraz dla
alarmów w stanie normalnym.
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8.2.2

Alarmy
Komunikaty alarmowe ustawiane są w managerze projektu w katalogu [Alarms],
w punkcie [Alarms].

11574AEN

202

Pole przycisku

Opis

Import

Patrz rozdział "Import alarmów" na str. 207

Copy

Kopiowanie alarmu

New alarm

Definiowanie nowego alarmu

Delete

Kasowanie alarmu

Properties

Wyświetlenie właściwości pojedynczych alarmów
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Definiowanie
alarmów

Nowy alarm definiowany jest w polu dialogowym [Alarms], po kliknięciu na [New alarm].
Zalecana jest maksymalna ilość rzędu 300 alarmów.

11575AEN

Parametr

Opis

Alarm text

Dodatkowa możliwość wybrania tekstu alarmu, który wyświetlany będzie na stronie
alarmów. Maksymalnie 78 znaków łącznie. Może zawierać następujące obiekty:

Signal

Digital text

Kliknięcie w tym polu przycisku powoduje
wprowadzenie cyfrowego obiektu do tekstu alarmu.
Wyświetlany jest tekst, który odpowiada aktualnej
wartości cyfrowego sygnału w momencie
wystąpienia alarmu.

Analog numeric

Kliknięcie w tym polu przycisku powoduje
wprowadzenie analogowego numerycznego
obiektu do tekstu alarmu. Wyświetlana jest
wartość analogowa w momencie wystąpienia
alarmu.

ASCII

Kliknięcie w tym polu przycisku powoduje
wprowadzenie obiektu ASCII do tekstu alarmu.
Wyświetlany jest tekst ASCII w momencie
wystąpienia alarmu.

Tu podaje się sygnał (cyfrowy lub analogowy), który przy przejściu do ustalonego
stanu wyzwala alarm.
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Parametr

Opis

Trigger alarm if

Digital signal is:
On / Off

Wybierz [On] (Wł.), jeśli w przypadku uaktywnienia sygnału ma być
wyzwolony alarm. Wybierz [Off] (Wył.), jeśli w przypadku
dezaktywowania sygnału ma być wyzwolony alarm.

Analog signal is:
Equal to

Alarm zostanie wyzwolony, jeśli wartość podanego sygnału
analogowego zgadza się z wartością, która wprowadzana jest
w poniższe pole.

Not equal
to

Alarm zostanie wyzwolony, jeśli wartość podanego sygnału
analogowego nie zgadza się z wartością, która wprowadzana jest
w poniższe pole.

Lower than

Alarm zostanie wyzwolony, jeśli wartość podanego sygnału
analogowego jest mniejsza niż wartość, która wprowadzana jest
w poniższe pole.

Greater
than

Alarm zostanie wyzwolony, jeśli wartość podanego sygnału
analogowego jest większa niż wartość, która wprowadzana jest
w poniższe pole.

Acknowledge notify

Sygnał cyfrowy, na który wywierany jest wpływ przy potwierdzeniu alarmu.
Zazwyczaj sygnał ten jest ustawiony na 1.

Reset

Poprzez uaktywnienie okienka kontrolnego [Reset] powyższy sygnał zostanie
dezaktywowany po potwierdzeniu alarmu.

Remote
acknowledge

Cyfrowy sygnał, który w przypadku aktywacji potwierdza alarm.

Alarm group

Określa grupę alarmów dla definicji (Alarm).

Info block

Tu wprowadza się numer bloku lub nazwę bloku dla bloku graficznego lub
tekstowego. Dzięki temu użytkownik może wyświetlić stronę pomocy, która zawiera
np. informacje dot. alarmów oraz środki zaradcze. W przypadku pustego pola
żaden blok nie jest powiązany z alarmem. Patrz rozdział "Alarmy na panelu
operatorskim" (str. 208) i "Klient STMP" (str. 281).

Mail to address

Alarmy mogą być wysyłane jako wiadomości e-mail do jednego z wcześniej
określonych odbiorców. W tej wiadomości zawarty jest tekst alarmu. Patrz rozdział
"Właściwości alarmów" (str. 205) i "Klient STMP" (str. 281).

Acknowledgement
required

Określa, czy alarm musi być potwierdzony czy nie. W przypadku uaktywnienia tego
okienka kontrolnego należy potwierdzić alarm. W przypadku dezaktywacji tego
okienka kontrolnego alarm pełni jedynie funkcję alarmowania o zdarzeniu, a więc
funkcję wskazówki.

History

Wskazuje, kiedy alarm ma być usunięty z listy alarmów. Uaktywnione okienko
kontrolne oznacza, iż alarm pozostanie na liście alarmów, póki nie będzie ona
pełna. Jeśli nie zaznaczono okienka kontrolnego, wówczas alarm zostanie usunięty
z listy, gdy tylko zostanie potwierdzony lub gdy przestanie być aktywny. Jeśli nie
aktywowano okienka kontrolnego [Acknowledgment required] wówczas alarm
zostanie usunięty z listy, gdy tylko przestanie być aktywny.

To printer

W przypadku aktywowanego okienka kontrolnego, komunikat alarmowy przesyłany
jest bezpośrednio do drukarki, gdy tylko zmieniony będzie status alarmu.

Repeat counter

Gdy to okienko kontrolne jest aktywne, wówczas wyświetlana będzie funkcja
zarządzania da alarmu, który będzie rejestrował częstotliwość jego wystąpienia.
Aby alarm mógł zostać przedstawiony na liście alarmów jako nowa wiadomość
o alarmie, musi zostać potwierdzony.

WSKAZÓWKA
Wartość zdefiniowana dla analogowego sygnału alarmu nie może być sterowana
poprzez rejestr. Alarm protokołowany jest ze stałą wartością, nie możliwe jest
zaprotokołowanie w odstępach. Obsługiwane są tylko wartości 16 bitowe.
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8.2.3

Właściwości alarmów
Kliknij prawym klawiszem myszy w managerze projektu na [Alarms] i wybierz
[Properties], aby wykonać ogólne ustawienia dla alarmów i list alarmów. Alarmy zajmują
różną ilość miejsca na listach alarmów ze względu na długość tekstu alarmu i liczbę
obiektów. Miejsce, które zajmuje alarm, może zostać obliczone przy pomocy
poniższego wzoru.
S = 42 + NC
S = liczba bajtów
NC = liczba znaków w tekście alarmu

11576AEN

Parametr

Opis

Active signal

Określa sygnał cyfrowy, który ma być wygenerowany przez panel w przypadku
aktywnego alarmu.

Unacknowledged Określa sygnał cyfrowy, który ma być wygenerowany przez panel w przypadku
signal
niepotwierdzonego alarmu.
List erase signal

Określa uaktywniony sygnał cyfrowy, który kasuje nie uaktywnione alarmy z listy
alarmów, jeśli sygnał ustawiony jest na 1.

Reset

Jeśli to okienko kontrolne nie jest aktywowane, wówczas sygnał w prowadzony w polu [List
erase signal] resetowany jest podczas kasowania zarządzania alarmami.

List size (KB)

Informuje o wielkości listy w kB.
Wskazówka: Jeśli system przypisuje również tyle pamięci, jak podano w wielkości listy,
wówczas podana wielkość listy podwoi się. Zmniejszenie wielkości listy poniżej 10 kB
wpływa negatywnie na wydajność projektu.
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Parametr

Opis

Enable alarm
signal

Sygnał cyfrowy, który wywołuje po swoim uaktywnieniu zarządzanie alarmami w panelu.
Ten parametr pozwala na uaktywnienie lub dezaktywację zarządzania alarmami
w panelu. Parametr ten nie powinien być wykorzystywany, jeśli zarządzanie alarmami
ma być zawsze uaktywnione.

Default font

Określa wstępnie ustawioną wielkość czcionki dla listy alarmów. Standardowa wielkość
czcionki w liście alarmów wyświetlana jest zawsze po uruchomieniu lub ponownym
uruchomieniu oraz po zmianie trybu roboczego.

Alarm symbol

Określa, kiedy ma być wyświetlany symbol alarmu. W bloku tekstowym wywoływany jest
"ALARM" a w bloku graficznym dzwonek, w prawym górnym rogu ekranu.
No

Symbol alarmu nie będzie wyświetlany nigdy.

Unacknowledged Symbol alarmu będzie wyświetlany, gdy na liście alarmów znajdują się
niepotwierdzone alarmy.

Send e-mail

Backlight

Active

Symbol alarmu będzie wyświetlany, gdy na liście alarmów znajdują się
aktywne alarmy.

All

Symbol alarmu będzie wyświetlany, gdy na liście alarmów znajdują się
aktywne i/lub niepotwierdzone alarmy.

Określa, kiedy komunikaty o alarmach mają być wysyłane jako wiadomości e-mail.
Always

Alarm będzie zawsze wysyłany jako wiadomość e-mail, jeśli zmieni się
jego stan.

Active

Alarm wysłany będzie jako wiadomość e-mail wówczas, gdy zostanie
uaktywniony.

Inactive

Alarm wysłany będzie jako wiadomość e-mail wówczas, gdy zostanie
dezaktywowany.

Acknowledge

Alarm wysłany będzie jako wiadomość e-mail wówczas, gdy zostanie
potwierdzony.

Ustala, czy w trakcie alarmu ma zmieniać się podświetlenie tła.
On

Oznacza, że podświetlenie ma być włączone, jeśli wyświetlany jest
symbol alarmu (ustawienie podstawowe).

Off

Alarm nie ma wpływu na podświetlenie tła.

Timer

Podświetlenie zostanie włączone, gdy uaktywniony zostanie nowy alarm.
Podświetlenie zostanie wyłączone, gdy upłynie czas do włączenia
wygaszacza ekranu.

Alarm cursor

Ustal kolor kursora w liście alarmów.

Repeat count
time

Save first

Oznacza, że po potwierdzeniu alarmu zapisana zostanie godzina
pierwszego aktywowanego alarmu w funkcji zarządzania alarmami.

Save last

Oznacza, że po potwierdzeniu alarmu zapisana zostanie godzina
ostatniego aktywowanego alarmu w funkcji zarządzania alarmami.

Lista alarmów będzie wpisywana na nowo, jeśli zostanie zapełniona. 25 % zostanie przy
tym skasowane. W związku z tym, 75 % poprzedniej treści pozostanie zachowana.
Przykład:
Długość tekstu alarmu wynosi 38 znaków. Poprzez to każdy alarm zajmuje 80 bajtów
na liście alarmów. Wynika z tego 1024 (wielkość listy = 1 kB) / 80 = maksymalnie
12 alarmów na liście alarmów. Przy pojawieniu się 13. alarmu lista alarmów zostanie
utworzona na nowo i będzie zawierać tylko 9 ostatnich alarmów.
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8.2.4

Import alarmów
Teksty alarmów mogą być importowane z list nazw, które utworzone zostały dla
kontrolera za pomocą oprogramowania do konfiguracji HMI-Builder. Projekt
w HMI-Builder musi być powiązany przed importem alarmu z listą nazw. Wybierz
odpowiedni plik z nazwą w [View] (Widok) / [Name list] (Lista nazw). Następnie kliknij
dwukrotnie w managerze projektu na katalog [Alarms], i kliknij w polu [Import], aby
zdefiniować import alarmu.

11989AEN

Parametr

Opis

Start I/O

Wprowadź adres dla początkowego I/O przy imporcie z pliku nazw. Początkowe I/O może
być analogowym lub cyfrowym sygnałem.

End I/O

Wprowadź adres dla końcowego I/O przy imporcie z pliku nazw. Końcowe I/O musi
być takiego samego typu jak początkowe I/O.

Alarm properties

Wszystkie alarmy (I/O początkowe do I/O końcowe), które wczytywane są po kliknięciu
na przycisk [Import], posiadają stałe właściwości. Opis do poszczególnych
parametrów znajdziesz w rozdziale "Alarmy" na str. 202.
Parametry Typ sygnału, Analogowy/Cyfrowy i Grupa alarmów muszą zostać podane
przed importem alarmu.
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8.2.5

Baner alarmowy

WSKAZÓWKA
Informacje dot. obiektu Baner alarmów znajdują się w rozdziale "Prezentacja graficzna
i sterowanie" (str. 163).

8.2.6

Alarmy na panelu operatorskim
W bloku graficznym, przy wystąpieniu alarmu miga symbol dzwonka w prawym górnym
rogu monitora. Wskazanie to można dezaktywować po kliknięciu prawym klawiszem
myszy na [Alarms] i wybraniu opcji [Properties] w managerze projektu.
Alarmy wyświetlane są na liście alarmów ze wstępnie zdefiniowanymi tekstami
alarmów. Lista alarmów zawiera ostatnio wyzwolone alarmy i jest uporządkowana
według grup alarmów odpowiednio do podjętych definicji. Ostatni alarm wyświetlany jest
na liście na pierwszym miejscu. Lista może być posortowana malejąco. Dalsze
informacje znajdują się w rozdziale "Baner alarmowy" na str. 208. Rozmiar listy alarmów
ustawiany jest w managerze projektu po kliknięciu prawym klawiszem myszy na
[Alarms] i wybraniu [Properties]. W przypadku przeskoku do bloku alarmu (blok
systemowy nr 990) wyświetlana jest opcja zarządzania alarmem.
Przy każdym alarmie wyświetlane są następujące informacje: Liczba wyzwoleń alarmu
(jeśli wybrano), status alarmu oraz czas jego wystąpienia, dezaktywacja lub
potwierdzenie z wybranym formatem wskazania.
Licznik alarmów w funkcji zarządzania wyświetlany jest odpowiednio do informacji
zawartych w poniższej tabeli, pod warunkiem, że okienko kontrolne [No. of repetitions]
(Liczba powtórzeń) dla alarmu wyłączone zostało w polu dialogowym dla alarmów.
Format wskazania

Opis

(12)

Oznacza, że alarm nadany został 12-krotnie. Aby alarm mógł zostać przedstawiony
na liście alarmów jako nowa wiadomość o alarmie, musi zostać potwierdzony.

>999)

Oznacza, że alarm wyzwolony został ponad 999-krotnie bez potwierdzenia
w międzyczasie. Licznik obejmuje maksymalnie 999 alarmów.

Alarmy mogą być przedstawiane jako:
Symbol

Stan

*

Nieaktywny, nie potwierdzony

$

Nieaktywny, nie potwierdzony

–

Aktywny, potwierdzony

<pusty>

Nieaktywny, potwierdzony

Punkty czasowe alarmów mogą być wyświetlane w następującym formacie.
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Format wskazania

Opis

S

Czas, w którym został uaktywniony alarm. Dla wielokrotnie występujących alarmów
wyświetlany będzie czas, w którym alarm uaktywniony został po raz pierwszy.

E

Czas, w którym został alarm stał się nieaktywny. Dla wielokrotnie występujących
alarmów wyświetlany będzie czas, w którym alarm dezaktywowany został po raz
ostatni.

A

Czas, w którym alarm został potwierdzony.
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Aby przejść do bloku alarmu, można albo zdefiniować w bloku przeskok do bloku
systemowego 990, nacisnąć na <LIST> albo przez kontroler za pomocą sygnału
wyświetlania wywołać listę dla bloku 990.
Aby potwierdzić alarm, przesuń kursor nad odpowiedni wiersz alarmu i naciśnij
na <ACK>, lub potwierdź za pomocą klawisza funkcyjnego.
Gdy podłączona jest drukarka alarm można wysłać bezpośrednio, w zależności od
kolejności lub stanu zmian. Ustala się to za pomocą definicji alarmu.
Alarm wydrukowany zostanie z następującymi danymi:
•

Liczba wystąpień

•

Data

•

Godzina

•

Stan

•

Tekst alarmu

Aby skasować potwierdzone nieaktywne alarmy, naciśnij <←> (Back Space). Po
wprowadzeniu komendy "DD" w wierszu poleceń (dwukrotne kliknięcie w managerze
projektu na [Setup] i [System signals]) następuje dezaktywacja funkcji.
Aby powrócić do poprzedniego bloku, naciśnij <PREV> na panelu lub <ESC> na
ekranie dotykowym.
Po wysłaniu sygnału drukowania dla bloku 990 można wydrukować aktualną treść listy
alarmów.
Powiązania
bloków
z alarmami

Bloki tekstowe lub bloki graficzne mogą być powiązanie z alarmami. Jeśli przy
wystąpieniu alarmu na liście alarmów użytkownik naciśnie na <INFO>, wówczas
wyświetlony zostanie blok, który powiązany jest z alarmem. Ten blok może zawierać
informacje o alarmie i odpowiednie zalecenia dot. środków zaradczych. Przycisk
<INFO> może być wciśnięty tylko, wówczas, gdy odpowiedni alarm powiązany jest
z blokiem. Aby powrócić do listy alarmów, naciśnij na <PREV>.
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8.2.7

Graficzna prezentacja strony alarmów
Ta strona prezentowana jest w formie graficznej i może być edytowana przez
użytkownika. Klawisze funkcyjne lub klawisze dotykowe mogą być powiązane z tymi
funkcjami, aby powiększać lub pomniejszać tekst stron alarmów oraz kartkować strony.
Ponadto można wybrać, czy ma być wyświetlany datownik i stempel czasowy. Alarmy
mogą być posortowane według grup, a żądana grupa może być wyświetlona.
Ten stan prezentowany jest za pomocą kolorów, które zdefiniowane zostały przy
ustawieniach grupy alarmów.

WSKAZÓWKA
Graficzna strona alarmów (lista alarmów) drukowana jest w formie tekstowej.

8.3

Zarządzanie recepturami
Funkcja [Recipe management] (Zarządzanie recepturami) oferuje możliwość zapisu
wszystkich dynamicznych danych jednego lub kilku bloków (tzn. sygnałów i ich wartości)
w trybie roboczym w jednym pliku.
Użytkownik może przenieść plik do kontrolera, gdzie załadowane wartości
przetwarzane są dalej. Za pomocą funkcji zarządzania recepturą można ponownie
korzystać z obszernych konfiguracji parametrów. Dzięki temu użytkownik może sobie
założyć katalog receptur, który będzie składał się z plików z różnymi ustawieniami
parametrów. Ta funkcja pozwala na efektywne kształtowanie produkcji w wąskich
ramach czasowych, w których konieczna jest szybka zmiana produkcji, jak np. przy
produkcji jednakowych produktów w różnych wersjach kolorystycznych.
Pliki receptur mogą być tworzone na panelu, kontrolerze lub w komputerze za pomocą
oprogramowania DOP Tools.
Pliki receptur zapisywane są w panelu. Aby zastosować zarządzanie recepturami, funkcje
zapisu, pobierania, kasowania i dodawania receptur muszą być powiązane z klawiszami
funkcyjnymi lub dotykowymi. Patrz rozdział "Klawisze funkcyjne" na str. 238.
Pliki receptur mogą być wysyłane jako dane panelu za pomocą funkcji wiadomości e-mail.
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Poniższa ilustracja przybliża zasadę zarządzania recepturami.

DOP11B

[1]

[2]

M100
M102
D0
D1
D102
D103

1
0
25
100
12
1123

[3]

63685AXX

[1]

Komputer wykorzystywany jest do programowania panelu operatorskiego. Poprzez program FTP
komputer może zostać wykorzystany również do przywracania receptur lub tworzenia nowych receptur.

[2]

Zapisz pliki receptur za pomocą funkcji [Save recipe] (Zapisz recepturę).

[3]

Prześlij recepturę do kontrolera za pomocą funkcji [Load recipe] (Załaduj recepturę).
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8.3.1

Obliczanie wielkości receptury
W celu ustalenia wielkości receptury w pamięci projektu stosuje się następujący wzór.
(Ze względu na kompleksowość systemu plików w panelu wzór nie w każdym
przypadku dostarcza dokładnych wyników.)
S = Σ (IOW × 10)
S = Liczba bajtów. Gdyby obliczona wartość S była mniejsza niż 360, wówczas dla S
należy zastosować wartość 360.
Σ = Liczba serii I/O
IOW = Ilość słów w każdej serii I/O. Dla wartości mniejszych niż 16 Bit obliczana jest
pamięć słów.

WSKAZÓWKA
Przy korzystaniu z funkcji [Create and transfer recipes using the controller program]
(Tworzenie i przesyłanie receptur za pomocą programu kontrolera) maksymalna
liczba I/O ograniczona jest w recepturze do 1000.
Przy korzystaniu z funkcji [Create recipes on the terminal] (Tworzenie receptur
w panelu) maksymalna liczba I/O ograniczona jest tylko przez dostępne miejsce
w pamięci panelu operatorskiego.
Przykład
Nasza receptura składa się z 3 serii I/O H0-H109 (=110 słów podwójnych) i H200-H299
(=100 słów podwójnych) oraz H600.0 do H609.0 (=10 słów).
Wynika stąd następujące obliczenie:
S = ((110 × 2) × 10) + ((100 × 2) × 10) + (10 × 10)
S = 4300 bajtów (na jedną recepturę)
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8.3.2

Właściwości receptur i katalogi receptur
Kliknij dwukrotnie w managerze projektu na [Recipe] (Receptura), aby ustawić
właściwości zarządzania alarmami i aby tworzyć, edytować oraz kasować katalogi
receptur.

11577AEN

Parametr

Opis

Recipe control block

Blok sterowniczy do zapisu, odczytu i kasowania receptur przez kontroler. Patrz
rozdział "Tworzenie i transfer receptur za pomocą programu kontrolera" na str. 218.

Current recipe
register

Tu wprowadzasz pierwszy z 4 lub 16 16-bitowych rejestrów, w których panel
umieścił nazwę receptury, która została załadowana do kontrolera jako ostania.
Ta nazwa może być następnie wyświetlona jako obiekt ASCII. Funkcja ta obejmuje
4 rejestry (8 znaków) lub 16 rejestrów (32 znaki).

Enable directories

W przypadku wyboru tej opcji można tworzyć katalogi receptur w panelu.
Patrz ustęp "Katalog receptur" na str. 214.

Current directory
register

Tu wprowadzasz pierwszy z 4 lub 16 16-bitowych rejestrów, w których panel
umieścił nazwę katalogu receptury, który został podany dla bloku. Ta nazwa może
być następnie wyświetlona jako obiekt ASCII. Funkcja ta obejmuje 4 rejestry
(8 znaków) lub 16 rejestrów (32 znaki).
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Katalog receptur

Za pomocą funkcji [Save recipe on memory card], która aktywowana jest przez
naciśnięcie przycisku funkcyjnego lub dotykowego, można zapisywać pliki na karcie
pamięci typu Compact-Flash lub w napędzie USB-Flash. Zastosowanie katalogów
receptur umożliwia bardziej przejrzystą strukturę i prostsze zarządzanie recepturami
w aplikacjach z wieloma recepturami. Dla każdego poziomu można utworzyć
maksymalnie 32 katalogów receptur.
Katalogi receptur tworzone są dodatkowo w głównym spisie pamięci panelu, w katalogu
[RECIPE]. Katalog receptur łączony jest w [Block properties] z jedną lub kilkoma
blokami. Wszystkie receptury utworzone w jednym bloku zapisywane są w wybranym
katalogu receptur.
Patrz rozdział "Przechowanie indywidualnych receptur na zewnętrznej karcie pamięci
podczas eksploatacji" na str. 221.
Katalogi receptur tworzone są, edytowane i kasowane w managerze projektu, po
dwukrotnym kliknięciu na opcję [Create recipe signals]. Określone katalogi receptur
wyświetlane są na liście, która odpowiada strukturze biblioteki. Za pomocą przycisku
[Add directory] (Dodaj katalog) dodaje się nowe katalogi receptur. Nazwa katalogu
receptur musi składać się z 1 lub maksymalnie 32 znaków. Pierwszy znak musi być
literą lub liczbą. Dopuszczalne są znaki A ... Z, 0 ... 9 oraz _ (podkreślenie dolne).
Użycie komendy MCRD# pozwala również na wykorzystanie znaku #.
Patrz rozdział "Przechowanie indywidualnych receptur na zewnętrznej karcie pamięci
podczas eksploatacji" na str. 221.
W celu zmiany katalogu receptur należy zaznaczyć go i kliknąć na [Edit] (Edycja).
Za pomocą [Delete] (Kasuj) usuwa się zaznaczony katalog receptur.

Katalogi receptur
w trybie
roboczym

W trybie roboczym można zakładać i kasować katalogi receptur za pomocą funkcji
[Create recipe directory] (Utwórz katalog receptur) i [Delete recipe directory] (Kasuj
katalog receptur). Funkcje łączone są z klawiszami funkcyjnymi lub klawiszami
dotykowymi.
Za pomocą funkcji [Change recipe settings] (Zmień katalog receptur) dla klawisza
funkcyjnego lub klawiszy dotykowych można wybierać i zmieniać w trybie roboczym
katalogi receptur dla aktualnego bloku. Po naciśnięciu na klawisz funkcyjny lub klawisz
dotykowy dla [Change recipe settings] wywołana zostanie lista wyboru z dostępnymi
katalogami receptur. Wybierz jeden plik i naciśnij na przycisk enter. Następnie receptury
zapisane zostaną w bloku w wybranym katalogu receptur. Patrz rozdział "Klawisze
funkcyjne" na str. 238.

WSKAZÓWKA
Utworzone w HMI-Builder katalogi receptur nie mogą być usunięte za pomocą klawiszy
funkcyjnych ani klawisza dotykowego, które powiązane są w funkcją [Delete recipe
directory] (Kasowanie katalogu receptur). Utworzone w panelu katalogi receptur nie są
zawarte w projekcie panelu, jeśli projekt został przesłany z panelu do HMI-Builder
(za pomocą funkcji obioru w oknie dialogowym [Project transfer] (Transfer projektu)).
Zarządzanie recepturami pomiędzy panelem a komputerem odbywa się za pomocą
aplikacji [DOP Tools] / [DOP File Transfer] i [DOP Tools] / [DOP FTP Transfer]. Patrz
rozdział "Wykorzystywanie receptur w komputerze" na str. 217.
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8.3.3

Tworzenie receptur w panelu
Przy programowaniu aplikacji ustala się, który blok lub które bloki mają być
wykorzystane do zapisu receptury. Również w trybie roboczym obecna jest funkcja
[Append recipe] (Dołącz recepturę). W bloku receptury definiuje się wszystkie sygnały,
które mają być uwzględnione w recepturze. Wszystkie dynamiczne wartości bloku
zapisywane są w pliku receptury. Abstrahując od obiektów trendu jako parametry
receptury można wykorzystywać wszystkie obiekt cyfrowe i analogowe.
W trybie roboczym odbywa się przeskok do bloku, który zawiera parametry receptur.
Wprowadź żądane wartości w obiekty dynamiczne i potwierdź za pomocą klawisza
funkcyjnego lub klawisza dotykowego, który powiązany jest z [Save recipe] (Zapisz
recepturę). Nazwa może składać się z maksymalnie 32 znaków. Pierwszy znak musi
być literą lub liczbą. Jako znaki w nazwie dopuszczalne są A ... Z, 0 ... 9 oraz _
(podkreślenie dolne). Poza tym obowiązują konwencje plików nazw dla MS-DOS.
Plik receptury zapisany zostanie w panelu; albo w podanym dla bloku katalogu receptur
albo w tym samym katalogu receptur, jeśli w [Setup] (Konfiguracja) / [Recipe settings]
(Ustawienia receptury) nie założono własnych katalogów receptur.

Ograniczanie długości nazwy receptury i katalogu receptur, jakie zapisywane są w kontrolerze
Niektóre programy kontrolera zostały skonfigurowane w taki sposób, że przy
zapisywaniu nazw i katalogów receptur w kontrolerze obsługują maksymalnie 8 znaków.
Jeśli omyłkowo wykorzystane zostaną nazwy o długości do 32 znaków, może dojść do
nadpisania ważnych informacji w kontrolerze. Aby tego uniknąć, można skorzystać
z polecenia SCRR (SchortCurrentRecipeRegister). Wybierz [Setup] / [System signals]
(Konfiguracja / Sygnały systemowe) i w wierszu poleceń wprowadź komendę "SCCR".
W przypadku wykorzystania tego polecenia można wprowadzać w panelu operatorskim
maksymalnie 8 znaków dla nazw i katalogów receptur.
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8.3.4

Dołączanie receptury
Funkcja [Append recipe] (Dołącz recepturę) może być powiązana z klawiszami
funkcyjnymi i klawiszami dotykowymi. Za ich pomocą można dodać w trybie roboczym
sygnały oraz przynależne wartości aktualnego bloku do istniejącej receptury. Dzięki
temu użytkownik może zapisywać sygnały oraz przynależne wartości z różnych bloków
we wspólnej recepturze. Dołączane są przy tym nowe sygnały. Już istniejące sygnały
aktualizowane są przy wykonywaniu funkcji.
Po naciśnięciu na klawisz funkcyjny lub klawisz dotykowy dla [Append recipe] (Dołącz
recepturę) należy podać nazwę receptury, dla której moją być dodane aktualne sygnały
bloku oraz przynależne wartości. Jeśli przy wykonywaniu funkcji nie jest zapisana żadna
receptura w panelu, wówczas w panelu utworzona zostanie nowa receptura. Nowa
receptura utworzona zostanie również wówczas, jeśli nie został podany ten sam katalog
receptur dla bloków.
Aby dodać sygnały z innego bloku do receptury, trzeba więc podać dla obu bloków ten
sam lub nie podać żadnego katalogu receptur.

WSKAZÓWKA
Jeśli nowy ciąg znaków ma zostać dodany do już istniejącej receptury zawierającej
ciągi znaków, wówczas ciągi znaków muszą być od siebie oddzielone za pomocą
separatora adresów, gdyż w przeciwnym razie uprzedni ciąg znaków rozszerzy się.
8.3.5

Transfer receptur do kontrolera
W trybie roboczym receptura przesyłana jest do kontrolera za pomocą funkcji [Load
recipe] (Załaduj recepturę). Sygnały i wartości zapisane w plikach zostaną przesłane za
pomocą tej funkcji kontrolera. Po naciśnięciu na klawisz funkcyjny lub klawisz dotykowy
dla [Load recipe] (Załaduj recepturę) wywołana zostanie lista wyboru z dostępnymi
plikami receptur. Wybierz jeden plik i naciśnij na przycisk enter. Następnie kontroler
będzie pracował na załadowanych wartościach

8.3.6

Kasowanie receptury
W trybie roboczym podana receptura może zostać usunięta z pamięci panelu za
pomocą funkcji [Delete recipe] (Kasuj recepturę). Naciśnij na klawisz funkcyjny lub
klawisz dotykowy, który powiązany jest [Delete recipe] (Kasuj recepturę). Następnie
wyświetlona zostanie lista wyboru z dostępnymi plikami receptur. Wybierz plik, który ma
zostać skasowany, i naciśnij na przycisk enter. Potwierdź proces kasowania za pomocą
klawisza enter i naciśnij na <PREV>, aby przerwać czynność.
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8.3.7

Wykorzystywanie receptur w komputerze
Za pomocą programu [DOP Tools File Transfer] (Symbole w grupie programów DOP
Tools), który zainstalowany jest w komputerze, panel traktowany będzie jako stacja
dysków. W ten sposób można wykorzystywać komputer do zakładania kopii
bezpieczeństwa plików terminala (np. plików receptur). Dzięki temu możliwe będzie
tworzenie nowych receptur w komputerze i przesyłanie do panelu.
Plik receptury zapisany zostanie na komputerze w formacie SKV i może być otworzony
w Excel'u. Pliki mogą być edytowane w Excelu a następnie ponownie wykorzystywane
w załączniku. Plik zamyka się za pomocą komendy "END".
Przykład
P100;3
P102;0
H50;12
END
Można również przesyłać pliki receptur pomiędzy panelem a komputerem PC przez FTP.
W tym celu należy skorzystać z programu [DOP Tools] / [DOP FTP Transfer] (Standardowy
klient FTP).

WSKAZÓWKA
W przypadku wykorzystywania Unicode istnieją ograniczenia dla plików receptur
w formacie SKV.
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8.3.8

Tworzenie i przesyłanie receptur za pomocą programu kontrolera
Za pomocą bloku sterowniczego w kontrolerze można tworzyć, przesyłać i kasować pliki
receptur w panelu. Pliki utworzone za pomocą programu kontrolera są kompatybilne
z plikami receptur panelu. Pliki utworzone przez program kontrolera mogą więc być
odbierane przez panel i odwrotnie.
Blok sterowniczy wygląda w następujący sposób:
Kontroler

Panel
Plik receptury 1
Rejestr

Wartość
123

n
n+1

53447

n+2

0

Rejestr

n

76789
Receptura
Rejestr

Plik receptury x

n

Wartość

53447

n+2

0

7699

n+2

1

n+m

Dane

265346

-

89

n+1

123

n+1

n+m
Rejestr

Program w
kontrolerze

1

n+m

Wartość

0

Zapis receptury
Odbiór receptury
Kasowanie receptury
Nazwa pliku receptury

Ctrl. rej. 0

Str.

Ctrl. rej. 1
Blok
sterujący
Ctrl. rej. 7

76789

54249APL

WSKAZÓWKA
Ta funkcja obsługuje tylko wartości 16 bitowe. Nie można wykorzystywać żadnych
innych formatów.
Podczas tworzenia receptury z blokiem sterowniczym, zapisywane jest jedynie
"Low-word" każdej zmiennej.
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W przypadku
stosowania nazwy
receptury z maks.
8 znakami

Po dwukrotnym kliknięciu na [Recipe] w managerze projektu, można zdefiniować
pierwszy rejestr sterowniczy w polu [Recipe control block]. Ten oraz 7 kolejnych
rejestrów wykorzystuje się jako rejestry sterownicze. Blok sterowniczy opisany został
w poniższej tabeli.
Rejestr

Treść

Opis

Rejestr sterowniczy 0

Komenda

Rejestr komend ustalany jest przez kontroler.
Dostępne komendy:
0. Brak komendy
1. Zapisz recepturę w panelu
2. Odbierz recepturę z panelu
3. Usuń recepturę z panelu
4. Utwórz katalog receptur
5. Zmień katalog receptur
6. Skasuj katalog receptur

Rejestr sterowniczy 1

Handshake

Ustalony przez panel rejestr Handshake
0. Gotów dla następnej komendy
1. OK
2. Błąd wpisywania w pliku receptury
3. Nie odnaleziono pliku receptury

Rejestr sterowniczy 2

Nazwa pliku znaki 1-2

Rejestr sterowniczy 3

Nazwa pliku znaki 3-4

Rejestr sterowniczy 4

Nazwa pliku znaki 5-6

Rejestr sterowniczy 5

Nazwa pliku znaki 7-8

Rejestr sterowniczy 6

Rejestr danych
startowych

Pierwszy rejestr danych, który ma być załadowany
z pliku receptury lub w nim zapisany.

Rejestr sterowniczy 7

Liczba rejestrów

Liczba rejestrów, które mają być załadowane z pliku
receptury lub w nim zapisane.
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W przypadku
stosowania nazwy
receptury z maks.
32 znakami
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Po dwukrotnym kliknięciu na [Recipe] w managerze projektu, można zdefiniować
pierwszy rejestr sterowniczy w polu [Recipe control block]. Ten oraz 15 kolejnych
rejestrów wykorzystuje się jako rejestry sterownicze. Blok sterowniczy opisany został
w poniższej tabeli.
Rejestr

Treść

Opis

Rejestr sterowniczy 0

Komenda

Rejestr komend ustalany jest przez kontroler.
Dostępne komendy:
10. Brak komendy
11. Zapisz recepturę w panelu
12. Odbierz recepturę z panelu
13. Usuń recepturę z panelu
14. Utwórz katalog receptur
15. Zmień katalog receptur
16. Skasuj katalog receptur

Rejestr sterowniczy 1

Handshake

Ustalony przez panel rejestr Handshake
0. Gotów dla następnej komendy
1. OK
2. Błąd wpisywania w pliku receptury
3. Nie odnaleziono pliku receptury

Rejestr sterowniczy 2

Nazwa pliku znaki 1-2

Rejestr sterowniczy 3

Nazwa pliku znaki 3-4

Rejestr sterowniczy 4

Nazwa pliku znaki 5-6

Rejestr sterowniczy 5

Nazwa pliku znaki 7-8

Rejestr sterowniczy 6

Nazwa pliku znaki 9-10

Rejestr sterowniczy 7

Nazwa pliku znaki 11-12

Rejestr sterowniczy 8

Nazwa pliku znaki 13-14

Rejestr sterowniczy 9

Nazwa pliku znaki 15-16

Rejestr sterowniczy 10

Nazwa pliku znaki 17-18

Rejestr sterowniczy 11

Nazwa pliku znaki 19-20

Rejestr sterowniczy 12

Nazwa pliku znaki 21-22

Rejestr sterowniczy 13

Nazwa pliku znaki 23-24

Rejestr sterowniczy 14

Nazwa pliku znaki 25-26

Rejestr sterowniczy 15

Nazwa pliku znaki 27-28

Rejestr sterowniczy 16

Nazwa pliku znaki 29-30

Rejestr sterowniczy 17

Nazwa pliku znaki 31-32

Rejestr sterowniczy 18

Rejestr danych startowych

Pierwszy rejestr danych, który ma być załadowany
z pliku receptury lub w nim zapisany.

Rejestr sterowniczy 19

Liczba rejestrów

Liczba rejestrów, które mają być załadowane z pliku
receptury lub w nim zapisane.

Nazwa pliku receptury lub katalogu receptur
w panelu.
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Sposób
postępowania

1. Rejestr kodu wyników musi wynosić 0. Jeśli nie, ustaw rejestr komend na 0 lub 10.
2. Ustaw to polecenie w rejestrze poleceń (np. 11).
3. Zaczekaj na sygnał gotowości lub na kod błędów w rejestrze kodu wyników.
4. Ustaw rejestr komend na 0 lub 10. Następnie rejestr wyników ustawiony zostanie
przez panel na 0.

WSKAZÓWKA
Katalogi receptur, które utworzone zostały w oprogramowaniu HMI-Builder, nie mogą
być kasowane w trybie roboczym.

Ograniczenia

Receptury utworzone w kontrolerze mogą zawierać maksymalnie 1000 rejestrów.
Można wykorzystywać tylko wielkości Word.
W nazwie receptury dozwolone są znaki A ... Z, 0 ... 9 i _ (podkreślenie dolne). Użycie
komendy MCRD# pozwala również na wykorzystanie znaku #.

8.3.9

Przechowanie indywidualnych receptur na zewnętrznej karcie pamięci podczas eksploatacji
Za pomocą funkcji [Save recipe on memory card] (Zapisz recepturę na karcie pamięci),
która aktywowana jest przez naciśnięcie przycisku funkcyjnego lub dotykowego, można
zapisywać pliki na karcie pamięci typu Compact-Flash lub w napędzie USB-Flash. Do karty
pamięci przesyłany zostanie kompletny katalog receptur z panelu operatorskiego.
W niektórych przypadkach przydatne może być przeniesienie tylko wybranych receptur
na kartę pamięci. Do tego celu używana jest komenda MCRD#. Na poniższym
przykładzie pokazano sposób przenoszenia indywidualnych receptur na zewnętrzną
kartę pamięci.
Ustawienia w HMI-Builder
1. Wybierz [Setup] / [System signals] i w wierszu poleceń wprowadź komendę MCRD#.
Kliknij na [OK].
2. W polu dialogowym [Recipe properties] zaznacz okienko kontrolne [Activate
directories]. Kliknij na [OK].
Ustawienia w panelu operatorskim
1. Za pomocą komendy [Create recipe directory] (utwórz katalog receptur) utwórz
katalog, np. #RECIPES_EXTERNAL. Znak # musi znajdować się przed nazwą
katalogu.
2. Użyj polecenia [Change recipe directory] (Zmień katalog receptur), aby przejść do
nowego katalogu.
3. Naciśnięcie np. przycisku dotykowego z funkcją [Save recipe], spowoduje zapisanie
aktualnej receptury w katalogu RECIPES_EXTERNAL na zewnętrznej karcie
pamięci.
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8.4

Hasła
Za pomocą tej funkcji można utworzyć system zabezpieczeń dla urządzenia. Każdemu
użytkownikowi można przypisać w prosty sposób określone uprawnienia dostępu do
systemu.
Do następujących obiektów można przypisać poziom zabezpieczenia:
•

Bloki

•

Klawisze funkcyjne

•

Klawisze dotykowe

•

Obiekty z możliwością zmiany

Każdy poziom zabezpieczeń chroniony jest hasłem. Aby mieć dostęp do
poszczególnych poziomów, użytkownik musi zalogować się za pomocą hasła dla
aktualnego lub wyższego poziomu zabezpieczeń. Ta funkcja nie musi być
wykorzystywana.
8.4.1

Definiowanie poziomów zabezpieczeń
W oknie dialogowym dla danego obiektu, który wywoływany jest za pomocą zakładki
[Access] (Dostęp), ustal poziom zabezpieczeń (0-8), jeśli uaktywnione jest wejście.
W przypadku podania stopnia zabezpieczeń 0 wszyscy użytkownicy będą mieli dostęp
do obiektu. Zgodnie z tym nie będzie pojawiać się zapytanie o hasło.
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8.4.2

Definiowanie haseł
W [Functions] (Funkcje) / [Passwords] (Hasła) ustala się hasła dla poziomów
zabezpieczeń 1-8.

8.4.3

Parametr

Opis

Password 1-8

Wprowadź odpowiednie hasło dla poziomu zabezpieczeń 1-8.

Confirm question 1-8

Wprowadź maksymalnie 20 znaków dla zapytania o potwierdzenie, na które
użytkownik będzie musiał udzielić odpowiedzi, zanim będzie mógł być obsługiwany
obiekt o określonym poziomie zabezpieczeń.
Ta funkcja nie będzie dostępna, jeśli dla klawisza funkcyjnego lub klawisza
dotykowego zdefiniowano poziom zabezpieczeń.

Comment 1-8

Wprowadź komentarz lub opis dla hasła lub poziomu zabezpieczeń. Ten parametr
nie musi zostać wykorzystany.

Login signal

Tu podaje się sygnał cyfrowy, który w przypadku jego uaktywnienia tworzy pole
wpisów do zalogowania użytkownika. Pole wpisów do logowania może zostać
również powiązane z klawiszem funkcyjnym lub klawiszem dotykowym.

Logout signal

Tu podaje się sygnał cyfrowy, który po jego uaktywnieniu wylogowuje aktualnego
użytkownika. Ta funkcja może zostać również powiązana z klawiszem funkcyjnym
lub klawiszem dotykowym. Patrz rozdział "Klawisze funkcyjne" na str. 238.

Login level reg.

W tym miejscu można podać rejestr w kontrolerze, który wykona sterowanie
poziomu zabezpieczeń. Rejestr steruje poziomem zabezpieczeń dla wszystkich
obiektów, którym przypisano poziom zabezpieczeń (hasło). Wartość w rejestrze
określa aktualny poziom zabezpieczeń: Wartość 0 = brak poziomu zabezpieczeń,
1 = poziom zabezpieczeń 1 itd.

Current level reg.

Tu podaje się rejestr, z którego panel może wywoływać dane do wyświetlania
w danym poziomie zabezpieczeń (0-8).

Login timeout

Tu podaje się okres bezczynności dla panelu w minutach, po którego upływie
użytkownik zostanie automatycznie wylogowany. Po wprowadzeniu 0 nie odbywa
się wylogowanie.

Password RUN /
PROG

W tym miejscu można wprowadzić hasło, które należy podać w przypadku
ręcznego przechodzenia z trybu RUN do trybu PROG. Ta funkcja nie ma
zastosowania przy przechodzeniu od PROG do RUN lub gdy korzysta się
z automatycznego przełączania panelu RUN / TRANSFER w HMI-Builder.

Automatic login

Tu ustala się, czy okno logowania ma być wyświetlane automatycznie, jeśli
następuje próba obsługi chronionych hasłem bloków, obiektów lub klawiszy.
Ta funkcja dotyczy tylko paneli z ekranem dotykowym oraz klawiszy funkcyjnych
na wszystkich innych panelach, ponieważ nie jest możliwe umieszczenie kursora
na chronionych hasłem obiektach, nie zalogowawszy się wcześniej na
odpowiednim poziomie zabezpieczeń dla obiektu.

Logowanie
Jeśli okienko kontrolne [Automatic login] (Automatyczne logowanie) w [Functions]
(Funkcje) / [Passwords] (Hasła) nie jest aktywne, wówczas logowanie przeprowadza się
albo za pomocą klawisza funkcyjnego lub klawisza dotykowego albo za pomocą
sygnału cyfrowego z kontrolera (Login-Signal). Po naciśnięciu na klawisz funkcyjny,
który powiązany jest z funkcją [Login to specified security level] (Logowanie z podanym
poziomem zabezpieczenia) na ustalonym poziomie zabezpieczeń, lub po uaktywnieniu
sygnału cyfrowego wywołane zostanie pole wpisów do zalogowania użytkownika.
Tu wpisuje się hasło. Hasło powiązane jest z poziomem zabezpieczeń. Patrz rozdział
"Definiowanie poziomów zabezpieczeń" na str. 222.
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8.4.4

Hasło dla transferu projektów
W wierszu komend w [Setup] (Konfiguracja) / [System signals] (Sygnały systemowe)
można wprowadzić komendę "PDxxxxxxxx". Ze względu na tę komendę trzeba
wprowadzić hasło (xxxxxxxx), aby użytkownik uzyskał dostęp do funkcji w menu panelu
[Transfer]. Przy przesyłaniu projektu z HMI-Builder do panelu należy wprowadzić
to hasło w panelu.

8.4.5

Nadrzędne hasło
W wierszu komend w [Setup] (Konfiguracja) / [System signals] (Sygnały systemowe)
można wprowadzić komendę "PSxxxxxxxx". Dzięki temu wprowadzone hasło
(xxxxxxxx) gwarantuje dostęp do wszystkich funkcji panelu. Ta komenda stosowana jest
np. przy pracach rozszerzających i konserwacyjnych. W wierszu komend można
wprowadzać wyłącznie duże litery.

8.4.6

Hasła - zmiana podczas pracy
Za pomocą funkcji [Change login password] (Zmiana hasła logowania) można podczas
pracy zmieniać hasła dla klawiszy funkcyjnych lub klawiszy dotykowych. Po naciśnięciu
na klawisz funkcyjny lub klawisz dotykowy, który powiązany jest z [Change login
password] (Zmiana hasła logowania), wyświetlone zostanie okno dialogowe, w którym
można zmienić hasło dla danego poziomu zabezpieczeń. Patrz rozdział "Klawisze
funkcyjne" na str. 238.

WSKAZÓWKA
Dla blok [0] nie można wprowadzić żadnego poziomu zabezpieczeń.
Po wylogowaniu przycisk <PREV> oraz funkcja [Return to previous block] (Powrót do
poprzedniego bloku) zostaną wyłączone dla klawiszy funkcyjnych i klawiszy
dotykowych, aby zapobiec dostępowi osób nieupoważnionych do bloków chronionych
hasłem.
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8.5

Wydruk raportów
W celu śledzenia przebiegu produkcji w prosty sposób można tworzyć różne raporty
(np. raporty dzienne i raporty zdarzeń). Poniższy rysunek przedstawia zasadę tworzenia
raportów dziennych.

8.5.1

Podłączenie drukarki
Drukarka powinna być wyposażona w port szeregowy lub w złącze USB. Drukarki
z portem szeregowym powinny obsługiwać kodowanie znaków IBM (850). Drukarka
USB powinna obsługiwać klasę drukarek USB oraz min. PCL 5. Aby wykonać wydruk
za pośrednictwem ETHERNET, drukarka sieciowa powinna mieć funkcję usługi
sieciowej Windows. Ustawienia drukarki przeprowadza się w [Setup] / [Peripherals].
Informacje dotyczące konfiguracji drukarki zawarte są w podręczniku obsługi drukarki.
Przykłady możliwych drukarek:
Szeregowa drukarka = Panasonic KX-P1092
Drukarka USB

= HP Laser Inkjet
= HP Laser Deskjet

8.5.2

Wydruk projektów
Wybierz pozycję [File] (Plik) / [Print] (Drukuj), aby wydrukować projekt. Ustal poprzez
uaktywnienie okienka kontrolnego, które części projektu mają zostać wydrukowane.
Kliknij na [Setup] (Konfiguracja), aby skonfigurować drukarkę. Kliknij na [Preview]
(Podgląd), aby wyświetlić podgląd wydruku.

8.5.3

Wydruk bloków tekstowych
Raporty wyświetlane są jako bloki tekstowe ze statycznym i dynamicznym tekstem.
Maksymalna szerokość raportu wynosi 150 znaków. W bloku tekstowym można
wprowadzić dowolny tekst, np. nagłówek tabeli lub inny tekst statyczny, który ma być za
każdym razem drukowany z raportem. Aby wysyłać wartości procesowe, należy
zdefiniować obiekty dynamiczne, które przedstawiają wartość dla sygnału, z którym
obiekt jest powiązany.
Czas wydruku raportu może zostać ustalony za pomocą kanałów czasowych.

WSKAZÓWKA
W przypadku wykorzystywania Unicode nie można drukować bloków tekstowych.
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8.5.4

Drukowanie bloków graficznych
Bloki graficzne można drukować za pomocą serwera PC-Servers przez ETHERNET.
Do panelu operatorskiego można podłączyć również drukarkę za pośrednictwem
złącza USB. Drukarka USB powinna obsługiwać następujące "języki systemowe"
drukarek: HP PCL5, PCL5C, PCL6. Bloki graficzne mogą być drukowane tylko
wówczas, gdy są wyświetlane na monitorze. Polecenia można wprowadzać w wierszu
komend. Kliknij przy tym dwukrotnie w managerze projektu na opcję [System signals]
w katalogu [Setup].
W przypadku wprowadzenia komendy NHD w wierszu poleceń, blok graficzny
drukowany jest przez drukarkę laserową bez nagłówka bloku (z nazwą bloku, numerem
bloku, datą i godziną).

WSKAZÓWKA
Aby drukować bloki graficzne, pamięć podręczna drukarki powinna wynosić co
najmniej 5 MB.
Blok alarmów, a więc blok graficzny z listą alarmów, drukowany jest w formie tekstu.
8.5.5

Definiowanie wydruków
Wydruk definiowany jest w polu dialogowym [Block properties] w zakładce [Printout].
Pole dialogowe wyświetlane jest po kliknięciu prawym klawiszem myszy na blok
i wybraniu opcji [Properties] właściwości. Parametr Sygnał drukowania podaje sygnał
cyfrowy, który po jego uaktywnieniu wyzwala proces drukowania dla bloku. W tym
miejscu podaje się również cyfrowy sygnał zakończenia, który uaktywniany jest przez
panel operatorski, po zakończeniu wydruku. Wybranie opcji [Reset] powoduje
anulowanie sygnału.
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8.5.6

Właściwości drukarki
Aby określić ustawienia drukarki, kliknij dwukrotnie w managerze projektu na
[Peripherals] (Urządzenia peryferyjne). Kliknij prawym klawiszem myszy w polu [Printer]
(Drukarka) i wybierz [Properties] (Właściwości). Dalsze informacje na temat drukarki
zawarte są w podręczniku użytkownika danej drukarki. Drukarka musi obsługiwać
rozszerzony zestaw znaków IBM-ASCII. Aby wydrukować bloki graficzne, drukarka
powinna obsługiwać funkcje graficzne HP PCL5, HP PCL5C lub HP PCL6.

11578AEN

Parametr

Opis

Printer signals

Deactivate

Cyfrowy sygnał, który w przypadku aktywacji przerywa proces
drukowania. Port drukarki może być teraz wykorzystany do
innego transferu danych (np. dla trybu transparentnego).

Page break
alarm

Sygnał, który wysyła komendę podziału strony do drukarki.
Zastosowanie komendy alarmowej Do drukarki, sygnał podziału
strony wysyłany jest tylko przy końcu strony (tzn. nie przy każdym
pojedynczym alarmie). Dotyczy tylko drukarek laserowych
i atramentowych.

Printer type

Wybierz standardową drukarkę do tekstu lub zainstalowaną już drukarkę
(drukarka atramentowa PCL lub drukarka laserowa PCL).

Page length

Tu ustala się ilość wierszy po której odbędzie się przejście do następnej strony.
Przy długości strony 0 nie będzie przejścia do następnej strony.

Paper type

Wybierz typ papieru zgodny z możliwościami zainstalowanej drukarki.

Graphic orientation

Ustal, czy wydruk grafiki ma odbywać się w formacie pionowym czy poziomym.

Text orientation

Ustalasz, czy wydruk raportu za pomocą drukarki PCL5 ma odbywać się
w formacie pionowym czy poziomym.

Network path

Podaje ścieżkę lokalizacji drukarki sieciowej.

User name

Nazwa użytkownika serwera drukowania.

Password

Hasło serwera drukowania.

Handshake

Określ, czy Handshake pomiędzy drukarka a panelem ma się odbywać
przez XON / XOFF lub CTS / RTS.

New line character

Ustal znak dla końca wiersza: CR/LF, CR, LF lub brak.

Color / Monochrome

Ustalasz, czy wydruk ma być czarno-biały, czy kolorowy.
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WSKAZÓWKA
Dla parametrów takich jak tablica znaków, wielkość czcionki i marginesy obowiązują
ustawienia drukarki.
Informacje dotyczące drukarki znajdziesz w podręczniku obsługi drukarki.
8.5.7

Konfiguracja portu komunikacyjnego
W celu wybrania portu komunikacyjnego dla podłączonej drukarki, kliknij prawym
klawiszem myszy na [Setup] / [Peripherals], następnie na [Printer] i wybierz
[Connection]. W tym miejscu można wybrać port komunikacyjny, do którego podłączona
jest drukarka. Informacje dotyczące właściwej konfiguracji portu komunikacyjnego
i podłączonej drukarki znajdziesz w podręczniku dla danej drukarki.

11579AEN
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Parametr

Opis

Baud rate

Ustal prędkość dla komunikacji (w bodach). Musi się ona zgadzać z szybkością
przesyłu zewnętrznych urządzeń.

Parity

Ustal sparowanie Musi się ona zgadzać ze sparowaniem zewnętrznych urządzeń.

Data bits

Ustal bity danych. Muszą się ona zgadzać z bitami danych zewnętrznych urządzeń.

Stop bits

Ustal bity stop. Muszą się ona zgadzać z bitami stop zewnętrznych urządzeń.
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8.5.8

Kody sterujące dla drukarki
Wprowadź kody sterujące dla drukarki w bloku tekstowym. Wprowadź "%%" i podaj
numer pomiędzy 1 a 31. Numery 1 do 31 stanowią kody sterujące dla drukarki. Wpisz
np. "%%12". Ta informacja dotyczy posuwu bocznego. Opis kodów sterowania
znajdziesz w podręczniku drukarki. Komenda musi być poprzedzona spacją. Posuw
boczny ("%%12") musi być podany w wierszu na końcu. Znak "%%" nie może być
zawarty w tekście. W jednym wierszu obecnych może być kilka komend

8.5.9

Stan drukarki
Stan podłączonej drukarki może zostać odczytany za pomocą rejestru drukarki. Ten
rejestr podawany jest w [Setup] / [System signals].

8.6

Sterowanie czasowe
Funkcja [Time control] (Sterowanie czasowe) pozwala na włączanie i wyłączanie
sygnałów cyfrowych w zależności od zegara czasu rzeczywistego. Ta funkcja
wykorzystywana jest wtedy, gdy w określonym czasie za pomocą panelu mają być
sterowane zdarzenia w procesie (np. przy włączaniu i wyłączaniu silnika). Kanały
czasowe zastępują przekaźniki czasowe i zegary tygodniowe.

8.6.1

Definiowanie kanałów czasowych
Kanały czasowe definiuje się w [Functions] (Funkcje) / [Time channels] (Kanały
czasowe).

11580AEN

Parametr

Opis

Interval text

Wprowadź dowolny tekst dla kanału czasowego.

Signal

Ustal sygnał cyfrowy, który będzie uaktywniany w podanych przedziałach czasu.

Interval

Ustal dni i godziny dla przedziału czasu. Dla każdego kanału czasowego można
zdefiniować 4 różne przedziały.
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8.6.2

Prezentacja w trybie roboczym
Strona z kanałami czasowymi wyświetlana jest, jeśli aktywny jest blok systemowy 991.
Odbywa się to albo za pomocą obiektu przeskokowego albo poprzez sygnał cyfrowy,
który powiązany jest z blokiem. Wartości kanałów czasowych mogą być odczytywane
lub zmieniane. Aby móc zmieniać wartości kanałów czasowych w trybie roboczym,
w pozycji menu [Setup] / [Online properties] (Właściwości online) należy zaznaczyć
opcję [Time channels] (Kanały czasowe).
Aby móc odczytać lub zmienić wartość dla kanału czasowego, przesuń kursor do
żądanego wiersza i naciśnij na przycisk enter. Można również wskazać na żądany
wiersz, jeśli panel posiada ekran dotykowy. Naciśnij na [OK], aby zakończyć definicję
kanału czasowego. Zamknij menu kanału czasowego za pomocą <PREV> lub naciśnij
na <Cancel> (Anuluj), jeśli panel posiada ekran dotykowy. Następnie wyświetlony
zostanie blok, z którego uaktywniono blok kanału czasowego.

8.7

Zarządzanie językami
Oprogramowanie do programowania obsługuje wielojęzyczne aplikacje dla panelu
operatorskiego serii DOP. Zalecamy, aby całą aplikację ustawić na jeden język za
pomocą oprogramowania do programowania. Dzięki obsłudze wielojęzycznej można
następnie tłumaczyć teksty aplikacji na inne języki. Tłumaczenie może odbywać się
bezpośrednio w oprogramowaniu do programowania. Możliwe jest również
wyeksportowanie wszystkich tekstów w formie pliku tekstowego i przetłumaczenie w
innym programie. Przetłumaczony plik zostanie następnie z powrotem zaimportowany
do oprogramowania do programowania. Dla każdej aplikacji można utworzyć
maksymalnie 10 języków.
Do każdego tekstu w aplikacji przypisuje się dowolny indeks. Aby zoptymalizować tę
funkcję i zminimalizować liczbę tekstów, można skopiować kilkakrotnie wykorzystywany
tekst i użyć go ponownie. Poprzez to teksty te powiązane są z tym samym indeksem.
Język aplikacji zawiera również teksty użytkownika i powiązany jest z językiem
systemowym, który zawiera teksty systemowe. Teksty użytkownika to teksty, które
wprowadzane są podczas programowania projektu. Teksty systemowe to teksty, które
są już obecne przy tworzeniu nowego projektu, oraz teksty, które zawarte są programie
systemu panelu.

WSKAZÓWKA
Niektóre rodzaje czcionek, a szczególnie pismo azjatyckie, zajmują dużo pamięci.
Zmniejsza to zasoby pamięci dla samego projektu, i należy to wziąć pod uwagę przy
tłumaczeniu projektu. Projekt i zastosowane w nim czcionki zajmują 12 MB całkowitej
pamięci.
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8.7.1

Unicode na panelu operatorskim
Unicode jest globalnym standardem dla kodowania znaków, w którym wartości
16-bitowe wykorzystywane są do prezentacji znaków wielu języków świata. Panele
operatorskie DOP11B obsługują wyłącznie kodowanie znaków w formacie Unicode.
Znaki Unicode mogą być stosowane w projektach i w tekstach systemowych.
Systemy operacyjne Microsoft Windows XP i Windows 2000 obsługiwane są w formacie
Unicode.
HMI-Builder wykorzystuje kodowanie znaków Unicode, co pozwala na wyświetlenie
znaków Unicode w polach dialogowych.

8.7.2

Tworzenie kilku języków aplikacji
Wybierz [Setup] (Konfiguracja) / [Multi Language] / [New language] (Nowy język).
Ta funkcja wywołuje asystenta do tworzenia kilku języków aplikacji. Postępuj zgodnie
z instrukcjami w danym oknie dialogowym i wybierz żądane wartości parametrów lub
nazwę lub wprowadź je.

11990AEN
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Ustal, czy skopiowane mają być wszystkie teksty istniejącego języka (a więc już
utworzonego języka). Język 1 to język, za pomocą którego utworzono aplikację (język
bazowy).

11991AEN

Wybierz teraz liczbę języków, które stosowane będą z daną aplikacją. Następnie kliknij
na [Next] (Dalej).

11992AEN

Oprogramowanie oferuje propozycje dla nazw języków. Mogą być one zmieniane przez
użytkownika.
W punkcie [Character table] (Tablica znaków) wybierz, jaki zestaw znaków ma zostać
wykorzystany w panelu i jakie krajowe znaki specjalne mają być dostępne. Patrz punkt
"Kraj/Język" na str. 124.
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W punkcie [System language] (Język systemu) można dokonać wyboru pomiędzy
[Integrated] (Zintegrowany) lub [User defined] (Zdefiniowany przez użytkownika).
W przypadku wyboru [Integrated], teksty systemowe wyświetlane będą w panelu
w wybranym języku. W przypadku wyboru [User defined] (Zdefiniowany przez
użytkownika) można przetłumaczyć obecny język systemu i powiązać z językiem
systemu dla języka aplikacji (pod warunkiem, że panel połączony jest z komputerem).

11993AEN

W tym miejscu ustalany jest rejestr sterowania językami. Jego wartość (0 ... 9) określa,
jaki język aplikacji (0 ... 9) stosowany jest na panelu.
Kliknij na [End] (Zakończ), aby zakończyć funkcję asystenta. Następnie pojawi się
drzewo ze spisem wszystkich utworzonych języków.
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8.7.3

Tłumaczenie i edycja tekstów w oprogramowaniu do programowania
Wybierz [Setup] (Konfiguracja) / [Multi Language] / [Edit].

11994AEN

Tu wprowadź tłumaczenie dla danego języka w wiersz tabeli. Za pomocą klawiszy ze
strzałkami przesuwaj kursor przez wiersze i kolumny. Za pomocą pozycji menu [Edit]
(Edycja) / [Find] (Znajdź) możesz przeszukać listę tekstów.
Języki aplikacji mogą być również eksportowane jako plik tekstowy i przetłumaczone
w innym programie (np. Excel czy Notepad). Następnie plik tekstowy importowany jest
z powrotem do aplikacji. Patrz rozdział "Eksportowanie" i "Importowanie" na str. 236.
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8.7.4

Właściwości języka aplikacji
Wybierz [Setup] (Konfiguracja) / [Multi Language] / [Setup].

11995AEN

Kliknij prawym klawiszem myszy na [User language] i wybierz [Properties], aby zmienić
rejestr dla sterowania wskazaniem języka.
Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na nazwę języka można przeprowadzać
następujące ustawienia:
Parametr

Opis

New language

Stosowanie wybranego języka

Character set

Wybierz / zmień zestaw znaków

System language

Wybierz / zmień język systemu

Delete language

Skasuj aktualny język

Rename

Zmień nazwę aktualnego języka

Properties

Zdefiniuj rejestry danych, które określają wartość dla wyświetlanego języka

Kliknij prawym klawiszem myszy na [Character set] (Zestaw znaków), aby zmienić
zestaw znaków dla języka.
Kliknij prawym klawiszem myszy na [System language] (Język systemu), aby zmienić
wybrany język systemu.
8.7.5

Język systemu zdefiniowany przez użytkownika
Aby utworzyć język systemu zdefiniowany przez użytkownika, zaznacz [User defined]
(Zdefiniowany przez użytkownika), wybierz język źródłowy i kliknij na [Receive]
(Odbierz). Następnie pojawi się okno dialogowe [Language transfer] (Transfer języka).
Kliknij na [Receive] (Odbierz), aby pobrać obecne języki systemu z panelu. W ten
sposób można w [Setup] / [Multi Language] / [Edit] również edytować teksty systemowe.
Poza tym teksty można eksportować z pliku tekstowego i edytować w innym programie.
Wszystkie teksty systemu w panelu (hasła, kanały czasowe i. inne) obsługują aplikacje
wielojęzyczne. Można albo korzystać ze wstępnie zdefiniowanych języków systemu lub
utworzyć własny (nowy) język. Dla języka aplikacji do dyspozycji są wszystkie znaki
w wybranym zestawie znaków. Ciąg znaków tekstowych może być powiązany z kilkoma
obiektami. Maksymalna liczba ciągów znaków dla języka zależna jest od dostępnej
pamięci projektu w panelu.
W lewej dolnej części okna dialogowego dla języka aplikacji znajdują się informacje
dot. wielkości pamięci dla wybranego języka (plik języka). Te dane prezentowane są
w formacie X/Y, przy czym X oznacza zajętą a Y wolną pamięć dla każdego języka,
np. wielkość 7/128.
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8.7.6

Eksportowanie
Języki mogą być eksportowane (np. do Excela), aby je tam tłumaczyć a następnie
z powrotem importowane do oprogramowania do programowania.
Wybierz [Setup] (Konfiguracja) / [Multi Language] / [Export]. Wybierz teksty użytkownika
(lub teksty systemowe). W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź nazwę pliku
eksportu, a jako format wybierz Unicode.

8.7.7

Importowanie
Wybierz [Setup] / [Multi language] / [Import] lub kliknij na pasku z symbolem języka na
[Import].
Wybierz [User texts] (Teksty użytkownika) (lub [System texts] (Teksty systemowe)).
Następnie pojawi się okno dialogowe [Multi Language Text-Import]. Tu wprowadź
nazwę dla pliku tekstowego przeznaczonego do importu. Język projektu zakodowany
jest w formacie Unicode.

8.7.8

Wyświetlanie indeksu
Każdy obiekt, który w aplikacji stanowi tekst z obsługą wielojęzyczną, powiązany jest
z indeksem. Indeks może być powiązany z różnymi obiektami, które zawierają ten sam
tekst. Wybierz funkcję [Setup] / [Multi Language] / [Show index] (Pokaż indeks), aby
wyświetlić numery indeksów dla tekstów obiektów.

8.7.9

Odsyłacz
Wybierz [Setup] / [Multi Language] / [Cross reference] (Odsyłacz). Na liście odsyłaczy,
która się pojawi można edytować obiekty po kliknięciu na nich prawym klawiszem
myszy. Lista odsyłaczy obsługuje po wprowadzeniu numerów indeksu przyrostowy
algorytm wyszukiwania.

8.7.10 Ponowne wykorzystanie indeksu
Wybierz [Setup] (Konfiguracja) / [Multi Language] / [Reuse index] (Użyj ponownie
indeksu). Jeśli funkcja [Reuse index] jest aktywna przy kopiowaniu obiektu, wówczas do
kopii przypisywany jest ten sam indeks. W ten sposób obiekty o tym samym indeksie
będą musiały być tłumaczone tylko raz. Zmiany w jednym tekście wpływają na zmiany
wszystkich tekstów o tym samym numerze indeksu.

WSKAZÓWKA
Przy kasowaniu obiektu, dla którego obecne są kopie o tym samym numerze indeksu,
skasowany zostanie tylko zaznaczony obiekt.
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8.7.11 Wybór czcionki Unicode
Tu wybierasz czcionkę Unicode, jeśli do utworzenia języka aplikacji konieczna jest
rozszerzona liczba znaków.
8.7.12 Języki aplikacji w trybie roboczym
Język aplikacji może być zmieniony w panelu w trybie roboczym. W tym celu
wartość (0-9) należy zmienić w podanym rejestrze wyboru języka. Pamiętaj, iż panel
zaktualizuje wygląd całego bloku, jeśli w trybie roboczym (RUN) wybrany zostanie nowy
język. Jeśli panel posiada kursor, ustawiony zostanie on po dokonaniu zmiany na
pierwszym obiekcie z możliwością zmiany w aktualnym bloku.
8.7.13 Wzorce czcionek
Za pośrednictwem wzorców czcionek określa się, jaki rodzaj czcionek zastosowany
będzie w obiektach tekstowych oraz dla wybranego języka. Wybierz [Edit] / [Font
templates], aby wyświetlić listę czcionek użytych w projekcie. W przypadku stosowania
języka, który zawiera znaki nie obsługiwane przez czcionki True-Type w systemie
Windows, jak np. Arial lub Times New Roman, daną czcionkę należy przypisać do
używanego języka. Wprowadzenie zmian do wzorców czcionek wpływa na wszystkie
obiekty tekstowe, do których przypisana jest dana czcionka.

11996AEN

WSKAZÓWKA
Rozmiar plików czcionek uwzględniany jest przy ustalaniu zajętego miejsca w pamięci
projektu.
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8.8

Diody świecące
Dotyczy tylko paneli operatorskich z diodami świetlnymi.
Panel operatorski posiada wbudowane diody świetlne, które powiązane są z rejestrem.
Określa się to w [Functions] / [LED]. Treść rejestru określa kolor i ewentualną funkcję
migową diody świetlnej zgodnie z poniższą tabelą.

8.9

Wartość rejestru (Hex)

Wartość rejestru (Dez)

Częstotliwość pulsowania (Hz)

Kolor

00

0

-

brak

01

1

-

zielony

02

2

-

czerwony

11

17

5

zielony

12

18

5

czerwony

21

33

2,5

zielony

22

34

2,5

czerwony

31

49

1,2

zielony

32

50

1,2

czerwony

41

65

0,6

zielony

42

66

0,6

czerwony

Klawisze funkcyjne
Klawisz funkcyjny łączony jest z sygnałem poprzez wprowadzenie jego adresu zgodnie
z danym klawiszem lub wybór odpowiedniej funkcji z listy wyboru. Sygnał powiązany
z klawiszem funkcyjnym uaktywniany jest zgodnie z funkcją, jaka wprowadzona została
przy definiowaniu klawisza funkcyjnego.

WSKAZÓWKA
Równocześnie mogą być wyzwolone tylko 2 sygnały powiązane z klawiszami
funkcyjnymi. Jeśli jednocześnie wciśnięte zostaną więcej niż 2 klawisze funkcyjne,
wówczas uaktywnione zostaną jedynie dwa najpierw wyzwolone sygnały.

W zależności od modelu panelu dysponują one różną ilością klawiszy funkcyjnych.
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8.9.1

Definiowanie klawiszy funkcyjnych

11997AEN

Definicja klawiszy funkcyjnych odbywa się na 2 różne sposoby:
•

Globalnie

•

Lokalnie

Globalna definicja
•

Globalne klawisze funkcyjne definiowane są i wykorzystywane w całej aplikacji
i obowiązują dla wszystkich bloków.

•

Globalna definicja jest zawsze dostępna w trybie roboczym, o ile blok wyświetlany
na monitorze nie wykazuje żadnych lokalnych definicji dla aktualnego klawisza
funkcyjnego.

•

Definiuje się je w [Functions] (Funkcje) / [Function keys] (Klawisze funkcyjne).

Lokalna definicja
•

Lokalne klawisze funkcyjne definiowane są i wykorzystywane dla bloku.

•

Lokalne definicje posiadają wyższy priorytet niż globalne definicje.

•

Lokalne przyciski funkcyjne definiowane są w polu dialogowym właściwości dla
aktualnego bloku, w zakładce [Local function keys].
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Funkcja

Opis

IO

Sygnał, który uaktywniany jest za pomocą klawisza funkcyjnego. (Pojawiające się
następnie pole wykorzystywane jest do podawania możliwych rejestrów indeksów
i formatów sygnałów.)

Event

Za pomocą funkcji zdarzenie IO możesz ustalić działanie klawisza na podany sygnał.
Pod pojęciem zdarzenia do dyspozycji są następujące opcje:
Temporary

Sygnał jest aktywowany, dopóki naciskany jest ten przycisk.

Toggle

Naciśnięcie tego przycisku powoduje nadanie lub cofnięcie sygnału.

Set

Sygnał będzie nadany przy naciskaniu klawisza i pozostanie
w tym stanie.

Reset

Sygnał będzie cofany przy naciskaniu klawisza i pozostanie w tym
stanie.

Grouped

Anulowane są wszystkie sygnały, które należą do jednego
klawisza funkcyjnego z aktualnym numerem grupy. Numer grupy
podawany jest w polu [Group] (Grupa). Do grupy należy
maksymalnie 8 klawiszy funkcyjnych.

Set analog

Za pomocą opcji [Set analog] (Ustawianie analogowe) do sygnału
analogowego, który powiązany jest z klawiszem funkcyjnym,
przypisywana jest wartość, która wprowadzana jest w pole [Value]
(Wartość).

Inc. analog

Sygnał analogowy, który powiązany jest z klawiszem funkcyjnym,
zwiększany jest o wartość, która podawana jest w polu [Value]
(Wartość).

Dec. analog

Sygnał analogowy, który powiązany jest z klawiszem funkcyjnym,
zmniejszany jest o wartość, która podawana jest w polu [Value]
(Wartość).

Set analog object to

Przyporządkowuje wybranemu za pomocą kursora analogowemu obiektowi
z możliwością zmiany wprowadzoną wartość.

Increase analog object
by or set digital object

Zwiększa wartość wybranego analogowego obiektu z możliwością zmiany
o podaną wartość lub uaktywnia wybrany obiekt cyfrowy z możliwością zmiany.

Decrease analog object Zmniejsza wartość wybranego analogowego obiektu z możliwością zmiany
by or reset digital object o podaną wartość lub anuluje wybrany obiekt cyfrowy z możliwością zmiany.
Set digital object
temporarily

240

Uaktywnia wybrany cyfrowy obiekt, dopóki klawisz będzie wciskany.

Jump to block

Przeskakuje do bloku o podanej nazwie lub podanym numerze.

Other functions

Klawisze funkcyjne lub klawisze dotykowe powiązane są z funkcjami na liście wyboru.
Patrz specjalna tabela "Inne funkcje klawiszy funkcyjnych i klawisze dotykowy"
na str. 241.

Macro

Wykonane zostanie wybrane makro. Za pomocą przycisku [Edit macro] (Edytuj
makro) można zmienić nazwę wybranego makro lub zmienić zdarzenie makra dla
zaznaczonego zdarzenia.

Security level

Dla klawiszy funkcyjnych można zdefiniować poziomy zabezpieczeń. Aby móc
skorzystać z klawisza funkcyjnego, użytkownik musi zalogować się za pomocą
hasła dla danego lub innego poziomu zabezpieczeń.

Podręcznik systemowy – Panele operatorskie DOP11B

Funkcje urządzenia
Klawisze funkcyjne

I

8

0

Inne funkcje klawiszy funkcyjnych i klawiszy dotykowych
Funkcja

Opis

Pobieranie receptury

Pobierana jest receptura z pamięci panelu operatorskiego.

Zapisywanie receptury

Zapisywana jest receptura w pamięci panelu operatorskiego.

Kasuj recepturę

Kasowana jest receptura z pamięci panelu operatorskiego.

Dołączanie receptury

Dołącza sygnały i ich wartości z aktualnego bloku do obecnej receptury.
Patrz rozdział "Zarządzanie recepturami" na str. 210.

Logowanie z podanym poziomem
zabezpieczeń

Logowanie. Patrz rozdział "Hasła" na str. 222.

Wylogowanie

Wylogowanie.

Zmiana hasła logowania

Zmienia hasło.

Przewijanie strony w górę

Jedna strona do góry w funkcji zarządzania alarmami.

Przewijanie strony w dół

Jedna strona w dół w funkcji zarządzania alarmami.

Powiększenie tekstu

Zwiększanie tekstu w funkcji zarządzania alarmami.

Zmniejszenie tekstu

Zmniejszanie tekstu w funkcji zarządzania alarmami.

Zapis receptury na karcie pamięci

Zapisuje recepturę na karcie pamięci przeznaczonej do robienia Backup'u.

Pobieranie receptury z karty pamięci

Ładuje recepturę z karty pamięci przeznaczonej do robienia Backup'u.

Kasowanie receptury na karcie pamięci

Kasuje recepturę z karty pamięci przeznaczonej do robienia Backup'u.

Pobieranie projektu z karty pamięci

Ładuje projekt z karty pamięci przeznaczonej do robienia Backup'u.

Potwierdzenie alarmu

Potwierdzanie alarmu na liście alarmów.

Wyświetlanie listy alarmów

Wyświetlanie zarządzania alarmami (blok 990).

Przeskok do bloku informacyjnego
powiązanego z alarmem

Przeskok do bloku informacyjnego powiązanego z alarmem. Odnosi się do aktualnego
wiersza alarmu lub zarządzania alarmami.

Wyświetlanie listy grup alarmów

Określa, z jakiej grupy alarmów ma być wyświetlony alarm na zarządzaniu alarmami.

Powrót do poprzedniego bloku

Wyświetla poprzedni blok. Możliwych jest do 9 poziomów przeskoku wstecz. Przy
wyświetlaniu bloku 0 nie można za pomocą tej funkcji wykonać przeskoku do poprzedniego
bloku. Przeskok bloku w połączeniu z tą funkcją nie jest możliwy, jeśli wymagane jest
zalogowanie do wyższego poziomu niż aktualny.

Wyświetlanie informacji o obiekcie

Wyświetla wartości min. i maks. dla analogowych obiektów w boku tekstowym w trybie
roboczym.

Wprowadzenie

Odpowiada naciśnięciu na klawisz enter.

Wyświetlanie listy strony diagnostycznej

Wyświetla stronę z informacjami na temat panelu operatorskiego.

Połączenie TCP/IP

Tworzy połączenie w przypadku szeregowego połączenia TCP/IP.

Odłączenie TCP/IP

Rozłącza szeregowe połączenie TCP/IP.

Zmiana katalogu receptur

Edycja katalogu receptur w panelu.

Tworzenie katalogu receptur

Tworzenie katalogu receptur w panelu.

Kasowanie katalogu receptur

Kasowanie katalogu receptur w panelu.
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8.9.2

Przeskok do bloku za pomocą klawiszy funkcyjnych
Ta funkcja umożliwia przeskok do bloków za pomocą klawiszy funkcyjnych, bez
wykorzystywania sygnału wyświetlania. Wybierz przy definiowaniu klawiszy (lokalnie
lub globalnie) [Jump to block] (Przeskocz do bloku) na liście wyboru.
Najszybciej zmianę bloku można wykonać za pomocą klawiszy funkcyjnych. Nie jest
przy tym wykorzystywany sygnał cyfrowy w kontrolerze.

8.10

Trendy

8.10.1 Przebieg trendów
W przypadku tej funkcji ustalane są analogowe wartości z kontrolera i wyświetlane
podczas pracy w obiekcie trendu. Prezentacja odbywa się w formie krzywych. Ustalone
wartości zapisywane są w pamięci projektu panelu.
Można przy tym zdefiniować kilka niezależnych od siebie krzywych trendu w tym samym
bloku lub w różnych blokach. Liczba ograniczona jest przez wielkość i pojemność
pamięci projektu.
W obiekcie trendu definiuje się m.in. przedział czasu pomiędzy ustaleniem danych oraz
liczbę wartości.
Obliczanie
wielkości trendu

Do obliczania wielkości danych trendu w pamięci projektu wykorzystuje się poniższy
wzór:
S = TOG + AK (28 + (645 x ((AS / 100) + 1)))

TOG

Wielkość obiektów trendu
(Jeśli zmienione zostaną wszystkie parametry dla obiektów trendu, wartość będzie wynosić
na TOG = 320 bajtów.)

AK

Liczba krzywych zdefiniowanych w obiekcie trendu

AS

Liczba wzorców, które mają być zaokrąglone do kolejnej setnej

S

Liczba bajtów

WSKAZÓWKA
Również pamięć RAM może ograniczać liczbę trendów w obiekcie. To ograniczenie
zależy od innych wykorzystanych w projekcie obiektów i funkcji.

Obiekty trendu mogą mieć przypisaną wartość 32-bitów, i występować w postaci signed
(ze znakiem przedliczbowym), a także jako unsigned (bez znaku przedliczbowego).
W formacie 32-bitowy, krzywe trendów zajmują więcej miejsca w pamięci niż
w przypadku formatu 16-bitowym.
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Prezentacja
w trybie
roboczym

Krzywe trendów mogą wyświetlać w trybie roboczym dane przebiegu. Wybierz żądany
obiekt trendu i naciśnij na przycisk enter. Następnie wyświetlone zostanie okno
dialogowe. Wybierz zakres czasu i datę dla danych, jakie mają zostać wyświetlone.
W dolnej części okna dialogowego wyświetlony zostanie "Przebieg". Aby powrócić do
wskazania czasu rzeczywistego, ponownie naciśnij na przycisk enter. Dane trendu
zostaną zapisane w pliku. Nazwa wprowadzana jest przy definiowaniu obiektu trendu.

8.10.2 Definiowanie obiektów trendów
Obiekty trendów mogą zostać zdefiniowanie dokładnie tak jak inne obiekty dynamiczne
w bloku. Obiekt można połączyć z maksymalnie 6 sygnałami analogowymi.
W przeciwieństwie do innych obiektów nazwa obiektów trendów musi zawierać
1-8 znaków. Pierwszy znak musi być albo literą albo liczbą. Nazwa trendu może
zawierać znaki A-Z, 0-9 i _. Poza tym obowiązują konwencje plików nazw dla MS-DOS.
Dla obiektu trendu można zdefiniować następujące parametry. W [Setup] / [Terminal
options] (Opcje panelu) można ustalić, czy mają być zapisywane trendy w przypadku
zmiany czy też wszystkie.

11604AEN

WSKAZÓWKA
Dalsze informacje dotyczące obiektów trendów znajdują się w rozdziale "Prezentacja
graficzna i sterowanie" (str. 159).
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8.10.3 Transfer danych trendów
Jeśli program [DOP Tools] \ [DOP File Transfer] jest zainstalowany w komputerze,
wówczas można przesyłać dane trendów, receptury i listy alarmów dla obliczeń
statycznych, z lub do komputera w celu wyświetlania lub zapisu.
Możliwe jest również przesyłanie następujących danych przez FTP pomiędzy
komputerem a panelem:
•

Dane trendów

•

Receptury

•

Listy alarmów

•

Pliki HTML

•

Grafiki bitmap

W tym celu w komputerze musi być zainstalowany klient FTP. Grupa programów DOP Tools
zawiera aplikację DOP FTP Client, która pełni funkcję standardowego klienta FTP.
Pliki trendów mogą być otwierane bezpośrednio w celu statycznych obliczeń, np. w Excelu.
Pliki trendów

Nazwy dla plików trendów podawane są dla każdego trendu przy definiowaniu obiektu
trendu. Plikowi przypisywane jest rozszerzenie SKV.
Format wiersza dla pliku trendu brzmi:
DDDD;TTTT;AAAA;BBBB;CCCC;DDDD;EEEE;FFFF:

Format

Opis

DDDD

Podawany w konfiguracji format daty

TTTT

Podawany w konfiguracji format godziny

AAAA

Krzywa trendu 1

BBBB

Krzywa trendu 2 (jeśli zdefiniowana)

CCCC

Krzywa trendu 3 (jeśli zdefiniowana)

DDDD

Krzywa trendu 4 (jeśli zdefiniowana)

EEEE

Krzywa trendu 5 (jeśli zdefiniowana)

FFFF

Krzywa trendu 6 (jeśli zdefiniowana)

Najstarsza wartość wyświetlana jest w pierwszym wierszu pliku a najmłodsza wartość
w ostatnim wierszu pliku. Format SKV może być zaimportowany bezpośrednio
w Microsoft Excel. Asystent wykresów w Excel wykorzystywany jest do tworzenia
statycznych wykresów. Nie jest możliwa zmiana plików a następnie przesłanie ich do
panelu.
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8.10.4 Zakładanie kopii bezpieczeństwa dla danych trendów
Pliki zawierające dane trendów można skopiować ze standardowej pamięci panelu
operatorskiego na zewnętrzną kartę pamięci, dołączoną do panelu. Karta pamięci
w panelu operatorskim powinna być sformatowana jako karta z przeznaczeniem do
backup'u. Taką kartę można umieszczać w dowolnym panelu operatorskim. Na koniec,
dane zapisane na karcie można przesyłać za pośrednictwem FTP do komputera PC,
gdzie następnie można je edytować. Pliki trendów, dla których wykonano kopię
bezpieczeństwa, znajdują się w katalogu biblioteki "Backup" na panelu operatorskim.
Aby przesyłać pliki trendów pomiędzy panelem a komputerem PC, należy zainstalować
na PC usługę FTP-Client (DOP FTP Client).
Przenoszenie kopii bezpieczeństwa plików trendów z pamięci projektu panelu
operatorskiego do zewnętrznej karty pamięci odbywa się za pomocą komendy TBUP
i przy użyciu komórki pamięci, która wprowadzana jest do wiersza poleceń
w oprogramowaniu do konfiguracji. Kliknij dwukrotnie w managerze projektu na [System
signals] w katalogu [Setup].

11582AEN

Parametr

Opis

TBUP

Trend-Backup. Stosuje się, aby założyć kopie bezpieczeństwa plików trendu na
zewnętrznych kartach pamięci.

TESOSn

Przy aktywowaniu sygnału [Activate] (Uaktywnij), zapisany zostanie jedynie
wzorzec trendu. Przy n=* to ustawienie dotyczy wszystkich obiektów trendu. Przy
n=T to ustawienie dotyczy tylko tych obiektów trendu, które rozpoczynają się na T.

TMBx

Trend-Multi-Backup. Funkcja ta wykorzystywana jest razem z poleceniem TBUP
do przygotowywania wielu bibliotek z backup'em na jednej karcie pamięci.
(x oznacza ilość bibliotek z plikami backup na karcie. W razie przekroczenia
maksymalnej ilości, nadpisywana jest najstarsza biblioteka. Wartość zadana
równa się 1.)
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Wprowadź komendę TBUP i zaraz potem sygnał cyfrowy (np. M10). Sygnał cyfrowy może
zostać teraz powiązany z jednym przyciskiem funkcyjnym lub dotykowym. Jeśli cyfrowy
sygnał aktywowany zostanie przyciskiem, wówczas wszystkie pliki trendów z pamięci
projektu panelu operatorskiego zachowane zostaną jako kopia bezpieczeństwa na
zewnętrznej karcie pamięci. Po wykonaniu kopii bezpieczeństwa, panel operatorski
dezaktywuje sygnał cyfrowy, który wprowadzony był w wierszu poleceń.

WSKAZÓWKA
Na zewnętrznej karcie pamięci można przechowywać tylko jedną wersję trendu dla
każdej biblioteki. Podczas tworzenia kopii zapasowej dla zapisanego już trendu,
nadpisany zostaje zabezpieczony trend. Zakładanie biblioteki wykonywane jest za
pomocą komendy TMBx.

8.11

Makra
W przypadku makra kilka zdarzeń w panelu łączy się w jedną pojedynczą komendę.
Jeśli często wywołujesz tę samą komendę lub te same ustawienia w panelu, może
zautomatyzować te czynności, tworząc makro. Makro wyzwalane jest za pomocą
lokalnych lub globalnych klawiszy funkcyjnych i klawiszy dotykowych. Funkcję [Macros]
(Makra) wywołuje się w [Functions] / [Macros].

8.11.1 Dodawanie makr
Poprzez kliknięcie myszą na [Add macro] (Dodaj makro) pojawi się okno wyboru.

11998AEN

Tu wprowadza się dowolna nazwę dla makra. Nazwa musi być jednoznaczna.
Po kliknięciu na [OK] makro wyświetlone zostanie z nadaną nazwą na liście.
Liczba makr, które można zdefiniować, jest nieograniczona.
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8.11.2 Dodawanie zdarzenia / Dołączanie zdarzenia
Po kliknięciu myszą na przycisk [Insert event] (Dodaj zdarzenie) lub [Add event] (Dołącz
zdarzenie) pojawi się następujące okno wyboru:

11583AEN

Każde makro może zawierać maksymalnie 8 różnych zdarzeń (wierszy).

Parametr

Opis

I/O

Tu ustalasz sygnał, który ma być powiązany ze zdarzeniem w makro. W polu [Event]
(Zdarzenie) należy ustalić, jakie zdarzenie ma być powiązane z sygnałem w makro.
Do wyboru masz następujące zdarzenia:
Set

Cyfrowy sygnał będzie uaktywniany przy naciskaniu klawisza
makro i pozostanie w tym stanie.

Decrease analog

Sygnał analogowy zmniejszany jest po uaktywnieniu makra
poprzez naciśnięcie na klawisz o wartość, która podana jest
w polu [Value] (Wartość).

Reset

Cyfrowy sygnał będzie dezaktywowany po naciśnięciu klawisza
makro i pozostanie w tym stanie.

Set analog

Sygnałowi analogowemu przypisywana jest po uaktywnieniu
makra poprzez naciśnięcie na klawisz wartość, która podana jest
w polu [Value] (Wartość).

Toggle

Sygnał cyfrowy po naciśnięciu klawisza makro jest na zmianę
uaktywniany lub anulowany.

Increase analog

Sygnał analogowy zwiększany jest po uaktywnieniu makra
poprzez naciśnięcie na klawisz o wartość, która podana jest
w polu [Value] (Wartość).

Jump to block

Wprowadź numer lub nazwę bloku, do którego ma odbyć się przeskok, jeśli wciśnięty
zostanie klawisz makra.
Przeskok do bloku może występować w makro jedynie jako ostatnie zdarzenie,
ponieważ przeskok do bloku kończy makro.

Command

Komenda do aktywacji. Dostępne są podane poniżej komendy:
IPCONFIG

Wywołuje aktualny adres IP panelu i wyświetla go.

PING

Sprawdza, czy host jest dostępny.

ROUTE

Służy do wyświetlania, dodawania i kasowania plików.

Argument

Pole tekstowe z parametrem polecenia, np. 192.168.1.1 dla komendy PING.

Show input panel

Tak / Nie (tylko dla klawiszy dotykowych).
Określa, czy ma być wyświetlane pole wprowadzania danych, gdy program pracuje.

Allow multiple
instances

Tak / Nie
Określa, czy wiele indeksów może działać jednocześnie w programie.
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8.11.3 Edycja
Kliknij na [Edit], aby zmienić nazwę aktualnego makra lub makra aktualnego zdarzenia.
Można również kliknąć dwukrotnie bezpośrednio w polu makra lub zderzenia makra,
aby je edytować.
8.11.4 Uaktywnianie makr
Makro uaktywnia się za pomocą klawiszy funkcyjnych lub klawiszy dotykowych. Każdy
klawisz (globalny lub lokalny) może być powiązany z makrem. Makro dla danego
przycisku wybiera się w oknach dialogowych dla lokalnych i globalnych klawiszy
funkcyjnych oraz klawiszy dotykowych.

8.12

Monitor systemu
Monitor systemu jest blokiem, za pomocą którego użytkownik może wyświetlać
i zmieniać wartości sygnałów sterowniczych, gdy panel operatorski jest włączony.
Wartości wyświetlane są jako dziesiątkowe, szesnastkowe oraz jako wartości ASCII.
Monitor systemu jest zawsze dostępny na panelu operatorskim. Aby móc korzystać
z monitora systemu, gdy panel operatorski jest włączony, skonfiguruj przeskok z innego
bloku do bloku monitora systemu. Aby np. dodać sygnały sterownicze, należy wywołać
pole edycji. Pojawi się ono, gdy wciśnięty zostanie przycisk Enter lub gdy przy aktywnym
monitorze systemu klikniesz na przycisk [NEW] (Nowy).
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8.13

Logger danych
Dane mogą być protokołowane i podobnie jak dane trendów (jednak bez wyświetlania
na panelu) zapisywane w pliku. Protokołowanie danych może odbywać się w różnych
odstępach czasu lub przy zmianie wartości. Każdy logger danych obsługuje
16 sygnałów i może protokołować wartości 16-bitowe, 32-bitowe i wartości rzeczywiste
(ze zmiennym przecinkiem). Protokołowanie korzysta z wydajności systemu i miejsca
w pamięci.
Kliknij dwukrotnie w managerze projektu na [Data logging] (Logging danych). Kliknij
prawym klawiszem myszy w polu [Data logging] i wybierz [Add] (Dodaj). Dwukrotnym
kliknięciem na [Data logger] (Logger danych) wywołasz następujące okno dialogowe.

11999AEN

Parametr

Opis

Name

Wprowadź nazwę (=nazwę plików) dla loggera danych. Ta nazwa, która może być
nadana dla każdego loggera tylko jeden raz, może mieć maksymalnie 8 znaków.
Dopuszczalne są znaki A - Z, 0 - 9 i _.

Sample interval

Wprowadź częstotliwość dla protokołowania danych. Minimalna wartość wynosi 1 s.

Sample counter

Wprowadź liczbę wartości do zapisania. Maksymalna wartość wynosi 65534. Jeśli
maksymalna wartość została osiągnięta, wówczas podczas każdej nowej próby
najstarszy wpis zostanie nadpisany.
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Funkcje sieciowe i komunikacja

9.1

Komunikacja

9.1.1

Komunikacja z 2 kontrolerami (podwójne sterowniki)
W panelu można uaktywnić 2 różne sterowniki. Dzięki temu panel może komunikować
się równocześnie z 2 różnymi kontrolerami.
Kontroler mogą być połączone przez szeregowe złącze panelu lub poprzez złącze
ETHERNET.
Adresowanie sygnałów w kontrolerze odbywa się odpowiednio do zwykłego sposobu
postępowania dla danego kontrolera (patrz dokumentacja sterownika).
•

Wywołaj pozycję menu [Project] / [Properties] (Właściwości) w HMI-Builder.

•

Wybierz kontroler, klikając w polu Controller 1 lub Controller 2 na [Change] (Zmień).
Jeśli sterownik wybrany dla kontrolera 1 nie obsługuje korzystania z podwójnych
sterowników, wówczas dla kontrolera 2 nie można wybrać sterownika.

•

Kliknij na [OK].

•

Wywołaj pozycję [Setup] / [Peripherals] (Urządzenia peryferyjne).

•

Przeciągnij [Controller 1] i [Controller 2] na porty połączeń, z którymi połączony jest
dany kontroler. Dostępne są przy tym złącza RS-232C, RS-422 / RS-485
i ETHERNET.

Bliższe informacje dotyczące podłączenia kontrolera i panelu znajdziesz w dokumentacji
dla danego sterownika.
Adresowanie

Adresowanie sygnałów w kontrolerze odbywa się odpowiednio do zwykłego sposobu
postępowania dla danego kontrolera (patrz dokumentacja sterownika). Za pomocą
którego kontrolera ma być powiązany tworzony obiekt, ustala się, klikając na pasku
narzędzi w HMI-Builder na przycisk dla żądanego kontrolera ([1] lub [2]).
Kontroler 1 obowiązuje przy tworzeniu lub otwieraniu projektu zawsze jako ustawienie
standardowe.
Po kliknięciu na przycisk [1] sygnał tworzonego obiektu wiązany jest z kontrolerem 1.
Po kliknięciu na przycisk [2] sygnał tworzonego obiektu wiązany jest z kontrolerem 2.
Można również kliknąć w tworzonym obiekcie na przycisk [I/O] i za pomocą przeglądarki
I/O wybrać, z którym kontrolerem ma być powiązany obiekt.
Aby zaadresować sygnał w kontrolerze 2, gdy wstępnie ustawiono kontroler 1, sygnał
należy opatrzyć dodatkiem "@2" (odwrotnie dodatek "@1" obowiązuje dla kontrolera 1,
gdy wstępnie ustawiono kontroler 2).
Przykład
Wstępnie ustawiono kontroler 1. Rejestr D0 w kontrolerze 2 powinien być powiązany
z regulatorem suwakowym. W tym celu wprowadź "D0@2" w oknie dialogowym dla
regulatora suwakowego w sygnale analogowym.
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Odsyłacz I/O

Funkcja [I/O cross reference] (Odsyłacz I/O) do czytelnego wyświetlania I/O może być
wykorzystywana zarówno dla kontrolera 1 jak i kontrolera 2. Odsyłacz wskazuje na
wstępnie ustawiony kontroler.

Lista nazw

Lista nazw ze wszystkimi przynależnymi funkcjami obsługiwana jest dla kontrolera 1
i kontrolera 2.

9

WSKAZÓWKA
Jeśli komunikacja z kontrolerem zostanie przerwana, wówczas panel kontynuuje
komunikację z drugim kontrolerem. Panel próbuje co 10 sekund z powrotem nawiązać
przerwane połączenie z kontrolerem. Na to może wpłynąć komunikacja z połączonym
systemem. Częstotliwość ponawiania prób można zmienić w punkcie właściwości
sterowników, w parametrze Offline-Stadion.
9.1.2

Wymiana danych przez kontrolery
W przypadku podłączania 2 kontrolerów do panelu (podwójny sterownik w panelu)
może nastąpić pomiędzy kontrolerami transfer danych (sygnały analogowe i cyfrowe).
Można również połączyć 2 kontrolery poprzez oddzielne panele w sieć BDTP.
Typ sygnału nie musi zgadzać się w obu kontrolerach. Wymiana danych
przeprowadzana jest przez wirtualny kanał danych pomiędzy kontrolerem 1
a kontrolerem 2. Można zdefiniować 8 różnych kanałów danych. Wymiana danych
może być sterowana w określonych przedziałach czasu lub w zależności od
występowania zdarzeń. Warunki dla wymiany danych oraz częstotliwość sygnałów dla
każdego kanału danych ustala się w [Functions] / [Data exchange] (Wymiana danych).

Parametr

Opis

Area

Start I/O 1

Adres startowy dla kanału danych dla kontrolera 1. (Pojawiające
się następnie pole wykorzystywane jest do podawania możliwych
rejestrów indeksów i formatów sygnałów.)

Start I/O 2

Adres startowy dla kanału danych dla kontrolera 2. (Pojawiające
się następnie pole wykorzystywane jest do podawania możliwych
rejestrów indeksów i formatów sygnałów.)

Mode

Ustal, czy sygnały dla kanałów danych mają być analogowe czy cyfrowe.

Size

Podaj liczbę sygnałów przesyłanych w kanale danych (adres początkowy + kolejne).
Maksymalna liczba sygnałów dla kanału danych wynosi 255.

Flow 1 → 2

Trigger signal

Interval

Podręcznik systemowy – Panele operatorskie DOP11B

Cyfrowy sygnał wyzwalający, który steruje wymianą danych dla
kanału danych z kontrolera 1 do kontrolera 2.
Stan sygnału ma następujące znaczenie:
0

Nieaktywny

1

Przesyłanie
Panel dezaktywuje sygnał po zakończeniu transferu.

Określa czas w sekundach, który upływa pomiędzy cyklicznym
transferem w kanale danych.
Jeśli nie jest wykorzystywany cykliczny transfer, wówczas parametr
przedziału czasu należy ustawić na zero.
W przypadku wartości powyżej zera (1) parametr posiada wyższy
priorytet niż sygnał trigg. Ewentualny sygnał trigg może w tym
przypadku powodować, że nie będzie transferu.
Maksymalna liczba sekund wynosi 65535.
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Parametr

Opis

Flow 2 → 1

Trigger signal

Interval

Cyfrowy sygnał wyzwalający, który steruje wymianą danych dla
kanału danych z kontrolera 2 do kontrolera 1.
Stan sygnału ma następujące znaczenie:
0

Nieaktywny

1

Przesyłanie
Panel dezaktywuje sygnał po zakończeniu transferu.

Określa czas w sekundach, który upływa pomiędzy cyklicznym
transferem w kanale danych.
Jeśli nie jest wykorzystywany cykliczny transfer, wówczas parametr
przedziału czasu należy ustawić na zero.
W przypadku wartości powyżej zera (1) parametr posiada wyższy
priorytet niż sygnał trigg. Ewentualny sygnał trigg może w tym
przypadku powodować, że nie będzie transferu.
Maksymalna liczba sekund wynosi 65535.

Kliknij na [Add] (Dodaj), jeśli zdefiniowałeś ustawienia dla kanału danych.

WSKAZÓWKA
Funkcja [Data exchange] (Wymiana danych) posiada ten sam priorytet co wszystkie
inne funkcje panelu. Przykład: Jeśli panel jest wykorzystywany (poprzez wykonywanie
innych funkcji) i zażądana zostanie wymiana danych, zwiększa się czas transferu dla
wymiany danych pomiędzy kontrolerami.

9.1.3

Tryb transparentny
W trybie transparentnym jeden port komunikacyjny (port do programowania / port
drukarki) na panelu, który nie jest połączony z kontrolerem, może zostać wykorzystany
do podłączenia dalszych równoległych jednostek do kontrolera. Tymi jednostkami mogą
być panele, komputer z narzędziami do programowania dla kontrolera lub nadrzędny
system obsługi.
Informacje o tym, czy tryb transparentny działa wraz z podłączonym kontrolerem,
znajdziesz w danym podręczniku sterowników.

Podłączanie
komputera lub
innych systemów
komputerowych

Komputery z narzędziami do programowania lub inny system komputerowy łączy się
bezpośrednio z portem komunikacyjnym (w tym przypadku z portem do programowania /
portem drukarki) panelu.
Sterownik MOVILINK® / SMLP obsługuje specjalny tryb transparentny, właściwy dla
sterowników SEW.
Jeśli sterowniki skonfigurowane zostaną dla szeregowej komunikacji a port trybu
transparentnego dla portu ETHERNET z TCP i numerem portu 300, wówczas
uaktywniona zostanie specjalna procedura routingu. Umożliwia to programowi
MOVITOOLS® MotionStudio rozpoznanie poprzez ETHERNET nie tylko urządzenia
DOP11B, lecz również urządzenia SEW podłączone przez szeregowy port DOP11B.
Z tymi urządzeniami można komunikować się w MOVITOOLS® MotionStudio przez
ETHERNET i przez DOP11B jako bramkę ETHERNET.
Tryb transparentny nie funkcjonuje w żadnej innej konfiguracji.
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Aby można było pracować w trybie transparentnym należy wykonać dla komputera
i panelu następujące ustawienia.
W projekcie panelu w HMI-Builder podejmuje się ustawienia komunikacyjne w [Setup] /
[Peripherals] (Urządzenia peryferyjne).
•

Przeciągnij jednostkę [Transparent mode] (Tryb transparentny) na żądany port
komunikacyjny (a więc port, do którego podłączony będzie komputer z panelem).

•

Kliknij prawym klawiszem myszy na jednostkę, aby skonfigurować tryb transparentny
(jeśli jest on obsługiwany przez sterownik, patrz dokumentacja sterownika).

Ustawienia dla portu, z którym połączony jest komputer, muszą zgadzać się
z ustawieniami w programie komputera (oprogramowanie do programowania dla
kontrolera).

Połączenie 2
paneli w trybie
transparentnym

Parametr

Opis

IP properties

Wykorzystuje się tylko do komunikacji w trybie transparentnym / przekazowym
przez ETHERNET. Jednostka trybu transparentnego musi być w tym celu
wyposażona w przyłącze TCP/IP.
Numer portu 6004 nie musi być zazwyczaj zmieniany. Tu wybiera się żądany
protokół: UDP lub TCP.

Controller systems

Wykorzystuje się tylko do komunikacji w trybie transparentnym / przekazowym
przez ETHERNET. Jednostka trybu transparentnego musi być w tym celu
wyposażona w przyłącze TCP/IP. Ustal, czy tryb transparentny / przekazowy ma
być połączony z kontrolerem 1 lub 2.

Mode

Jako rodzaj komunikacji wybierz tryb transparentny lub przekazowy. Timeout – podaj
przedział czasu w sekundach, po którego upływie panel ma powrócić z trybu
przekazowego z powrotem do trybu roboczego, jeśli nie odbyła się komunikacja
przekazowa.

Kilka paneli można połączyć w trybie transparentnym z tym samym kontrolerem.
Poniżej objaśnione zostanie połączenie 2 paneli. Kilka paneli można połączyć z sobą
w taki sam sposób.

WSKAZÓWKA
Sterowniki komunikacyjne SEW nie obsługują trybu transparentnego.

Połączenia
kablowe

Przy połączeniu 2 paneli z kontrolerem pierwszy panel podłącza się zgodnie z opisem
w podręczniku instalacyjnym. Oba panele łączy się z sobą za pomocą kabla. Kabel musi
łączyć wolne porty pierwszego panelu z odpowiednim portem drugiego panelu. Jeśli
odległość przy komunikacji przez port RS-232 wynosi ponad 15 m, wówczas konieczny
będzie wzmacniacz sygnału.

Konfiguracja
pierwszego
panelu

W HMI-Builder podejmuje się ustawienia komunikacyjne w [Setup] / [Peripherals].
Ustawienia dla portu połączonego z kontrolerem odbywają się w tradycyjny sposób.
Ustawienia dla portu połączonego z drugim panelem można wybierać dowolnie.
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Konfiguracja
drugiego panelu

W HMI-Builder podejmuje się ustawienia komunikacyjne w [Setup] / [Peripherals].
Kontroler musi być podłączony do portu, który przewidziany jest do połączenia drugiego
panelu z pierwszym panelem. Ustawienia na tym porcie odpowiadają ustawieniom portu
pierwszego panelu, do którego podłączony jest drugi panel.

Szybkość
transferu

Szybkość transferu wynosi od 600 do 115200 bodów. W celu uzyskania jak najlepszej
przepustowości zaleca się wykorzystanie najwyższej szybkości transferu pomiędzy
panelami. Wraz ze wzrostem liczby podłączonych paneli spada prędkość komunikacji
(patrz poniższa tabela).
Liczba czasów dostępu do kontrolera

Połączenie 3
paneli w trybie
transparentnym

9.1.4

Panele

Panel 1

Panel 2

Panel 3

Panel 4

1

100 %

–

–

–

2

50 %

50 %

–

–

3

50 %

25 %

25 %

–

4

50 %

25 %

12,5 %

12,5 %

Za pomocą kabla można połączyć trzeci panel z panelem 2 w sieć. Konfiguracja musi
zostać przeprowadzona tak jak w drugim panelu.

Tryb przekazowy
Funkcja [pass-through mode] (Tryb przekazowy) umożliwia ustawienie panelu w taki
sposób, aby mogła odbywać się komunikacja pomiędzy komputerowym
oprogramowaniem do programowania (tu MOVITOOLS®) dla podłączonego kontrolera
oraz samym kontrolerem (MOVIDRIVE® lub MOVITRAC® 07) przez panel operatorski.
Ta funkcja jest analogiczna z funkcją trybu transparentnego i obsługuje tak jak ono tylko
jeden kontroler. W związku z tym tryb transparentny lub tryb przekazowy mogą być
wykonywane tylko na jednym porcie komunikacyjnym panelu.
Jeśli uaktywniony został tryb przekazowy a komputer komunikuje się z kontrolerem
przez panel, wówczas komunikacja pomiędzy panelem a podłączonym kontrolerem
zostanie przerwana. Taka jest różnica pomiędzy trybem przekazowym a trybem
transparentnym. Panel, w którym odbywa się komunikacja w trybie przekazowym, jest
blokowany dla użytkownika i wyświetla jedynie pusty ekran ze wskazówką na tryb
przekazowy.
Tryb przekazowy dla jednego z podłączonych kontrolerów uaktywniany jest lub
dezaktywowany przez program [DOP Tools] / [DOP Modem Connect]. Znajduje się on
jako symbol w grupie programów [DOP Tools].

WSKAZÓWKA
Sterownik MOVILINK® dla MOVIDRIVE® i MOVITRAC® 07 obsługuje tylko tryb
przekazowy, nie obsługuje jednak trybu transparentnego.
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Aby można było pracować w trybie przekazowym należy wykonać dla komputera
i panelu następujące ustawienia.
W projekcie panelu w HMI-Builder podejmuje się ustawienia komunikacyjne w [Setup] /
[Peripherals] (Urządzenia peryferyjne). Przeciągnij jednostkę [Transparent mode] (Tryb
transparentny) na żądany port komunikacyjny (a więc port, do którego podłączony
będzie komputer z panelem).
Kliknij prawym klawiszem myszy na jednostkę, aby skonfigurować tryb przekazowy.
Ustawienia dla portu, z którym połączony jest komputer, muszą zgadzać się
z ustawieniami w programie komputera (oprogramowanie do programowania dla
kontrolera).
Parametr

Opis

IP properties

Wykorzystuje się tylko do komunikacji w trybie transparentnym / przekazowym
przez ETHERNET. Jednostka trybu transparentnego musi być w tym celu
wyposażona w przyłącze TCP/IP.
Numer portu 6004 nie musi być zazwyczaj zmieniany. Tu wybiera się żądany
protokół: UDP lub TCP.

Controller systems

Wykorzystuje się tylko do komunikacji w trybie transparentnym / przekazowym
przez ETHERNET. Jednostka trybu transparentnego musi być w tym celu
wyposażona w przyłącze TCP/IP.
Ustal, czy tryb transparentny / przekazowy ma być połączony z kontrolerem 1 lub 2.

Mode

Jako rodzaj komunikacji wybierz tryb transparentny lub przekazowy.
Timeout – podaj przedział czasu w sekundach, po którego upływie panel ma
powrócić z trybu przekazowego z powrotem do trybu roboczego, jeśli nie odbyła się
komunikacja przekazowa.

Tryb przekazowy może być wykorzystywany zarówno w komunikacji szeregowej jak
i przy podłączeniu przez ETHERNET.

Podręcznik systemowy – Panele operatorskie DOP11B

255

Funkcje sieciowe i komunikacja
Komunikacja

9
9.1.5

Wykorzystywanie panelu jako złącza komunikacyjnego (tryb bez protokołu).
Tryb bez protokołu wykorzystywany jest przy łączeniu różnych kontrolerów lub do
podłączania zewnętrznych urządzeń (np. czytników kodu kreskowego lub urządzeń
ważących) do kontrolera. Kontroler nadzoruje transfer danych do portu
komunikacyjnego. Dane wpływające do portu komunikacyjnego umieszczane są
w rejestrach. Komunikacja odbywa się wraz z transferem zakresu rejestru danych, które
odpowiadają następującemu blokowi sterowniczemu.
Kliknij w [Setup] / [Peripherals] (Urządzenia peryferyjne) prawym klawiszem myszy na
[No protocol mode] (Tryb bez protokołu) i wybierz opcję [Properites] (Właściwości).
Rejestr

Opis

Control register 0

Rejestr startowy dla bufora wysyłanych danych
• Pierwszy rejestr w strefie bufora posiada całkowitą liczbę bajtów, jakie mają
zostać przesłane.
• W poniższym rejestrze zawarte są dane transferu.
• Maksymalna wielkość buforowa wynosi 127 rejestrów = 254 bajtów.

Control register 1

Rejestr komend dla transferu
• Ustawiany jest przez kontroler na 1, jeśli transfer jest pożądany.
• Ustawiany jest przez panel na 0, jeśli transfer został wykonany.

Control register 2

Rejestr startowy dla bufora danych odbiorczych
• Pierwszy rejestr w strefie bufora zawiera odebrane łącznie bajty.
• Następne rejestry zawierają odebrane dane.
• Maksymalna wielkość buforowa wynosi 127 rejestrów = 254 bajtów.

Control register 3

Rejestr komend dla odbioru
• Ustawiany jest przez kontroler na 0, jeśli obecna jest gotowość do odbioru.
• Ustawiany jest przez panel na 1, jeśli wiadomość jest dostępna.
• Ustawiany jest w przypadku wadliwej wiadomości (np. zbyt krótkiej) na -1 (FFFF).
• Ustawiany jest przez kontroler na 2, jeśli bufor przyłączeniowy ma być skasowany.
• Ustawiany jest przez kontroler na 3, jeśli bufor przyłączeniowy został skasowany.
Bufor przyłączeniowy opróżniany jest automatycznie przy uruchamianiu i przy
przechodzeniu pomiędzy trybem transparentnym a trybem bez protokołu.
Rejestr zawiera wartość 3.
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Control register 4

Kod końcowy (1 lub 2 bajty) w odebranej wiadomości.

Control register 5

Długość odebranej wiadomości. W przypadku 0 wykorzystywany jest kod końcowy.
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9

Cyfrowy sygnał do przełączania pomiędzy trybem bez protokołu a trybem
transparentnym, np. do wybierania komputera i do przesyłania wiadomości.
W [Setup] / [Peripherals] przeciągnij jednostkę na żądane przyłącze komunikacyjne.
Kliknij prawym klawiszem myszy na [No protocol mode] i wybierz [Properties], aby
określić, który rejestr jest pierwszym rejestrem sterowniczym przy przesyłaniu. Ten
oraz 5 kolejnych rejestrów wykorzystuje się jako rejestry sterownicze.
Przetwornica / PLC może przechodzić w trybie roboczym od trybu bez protokołu do
trybu transparentnego / trybu drukowania. W tym celu wprowadź cyfrowy sygnał
przełączający w oknie dialogowym, w parametrze "Brak sygnału protokołu".
Blok sterujący
Ctrl. rej. 0

Rejestr t0

Ctrl. rej. 1
Ctrl. rej. 2

Rejestr r0

Ctrl. rej. 3

Transfer bufora danych

Bufor danych odbiorczych

Rejestr t0

Liczba bajtów

Rejestr r0

Rejestr t1

Dane

Rejestr r1

Rejestr t2

Liczba bajtów
Dane

Rejestr r2
–
–
–

–
–
–
54250APL
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Przykład wykorzystania trybu bez protokołu
Poniższy przykład opisuje wykorzystanie trybu bez protokołu w oparciu o komendę
odczytu MOVILINK®.
Przy DOP11B-30, do złącza RS-232 i RS-485 podłączonych jest po jednym urządzeniu
MOVIDRIVE®. MOVIDRIVE® na złączu RS-485 sterowany jest standardowo za
pośrednictwem MOVILINK®-Driver.
MOVIDRIVE® na złączu RS-232 symuluje np. czytnik kodu kreskowego. Posiada on
adres 2 RS-232. Panel pełni przy tym rolę mastera dla MOVIDRIVE®.

DOP11B-30
MOVILINK®-Driver

Tryb bez protokołu

RS-485

RS-232

MOVIDRIVE® 1

MOVIDRIVE® 2
60110APL

Należy przeprowadzić następujące ustawienia:
1. Przeciągnij w [Setup] / [Peripherals] jednostkę [No protocol mode] (Bez trybu
protokolarnego) na żądany port komunikacyjny.
Przykład:

11584AEN
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2. Kliknij prawym klawiszem myszy na [No protocol mode] / [Properties] (Bez trybu
protokolarnego / Właściwości), aby zdefiniować pierwszy rejestr sterowniczy.
Przykład
– Brak protokołu rejestru sterowniczego : H50 (Controller 1)
– Brak protokołu przy sygnale
: H56.0 (Controller 1)
Odczytany ma być tylko indeks 8489 z adresu RS-485 2. Telegram zapisany w postaci
dziesiętnej wygląda przy tym następująco:
02 02 86 31 00 21 29 00 00 00 00 BF
Blok sterujący jest zdefiniowany jako H50 do H55 (patrz powyżej).
Za pomocą bitu H56.0 następuje przełączenie na tryb braku protokołu (patrz powyżej).
Bufor danych wysyłanych powinien być H60 do H66.
Bufor danych odbioru powinien być H80 do H86.
W tym celu konieczne jest przeprowadzenie następujących ustawień w HEX:
Blok sterowniczy
Zmienna

Bufor wysyłanych
danych

Hex

Dez

Opis

60

Bufor wysyłania od H60

80

Bufor odbiorczy od H80

H50:

00 3C;

H51:

00 00;

H52:

00 50;

H53:

00 00;

H54:

00 00;

H55:

00 0C

12

Długość telegramu 12 bajtów

Zmienna

Hex

Dez

Opis

H60:

00 0C;

12

Wysyłanie 12 bajtów

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
(Patrz Podręcznik "MOVIDRIVE® Komunikacja szeregowa")

Teraz ustawić H56.0 = 1, aby nie został aktywowany żaden tryb braku protokołu.
Za pomocą H51 = 00 01, przesyłany jest zdefiniowany od parametru H60 telegram.
H53 ustawiany jest przez panel na 3. Zresetowanie do 0 powoduje zapis telegramu dla
ewentualnej kontroli parzystości od parametru H80. H53 ustawiany jest przez panel
automatycznie na 1.
Ponowne ustawienie H53 = 00 00 powoduje, że odebrana odpowiedź przechowywana
jest od parametru H80. W celu potwierdzenia, H53 ustawiany jest ponownie na 1.
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Odpowiedź powinna wyglądać następująco:
Zmienna

Hex

Dez

Opis

H80:

00 0C;

12

Odbiór 12 bajtów

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
(Patrz Podręcznik "MOVIDRIVE® Komunikacja szeregowa")

Cały proces opierał się na jednorazowym odczycie indeksu 8489. Można go ponownie
uruchomić po ustawieniu H51 = 00 01.
Podłączenie
modemu

Modem wykorzystywany jest do nawiązywania połączenia z komputerem. Ustawienia
złącza przeprowadza się w [Setup] / [Peripherals]. Wywołaj okno dialogowe,
zaznaczając pozycję [Modem], następnie kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz
pole [Properties] (Właściwości).

12000AEN
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Rejestr bloku sterowniczego
Komunikacja nawiązywana jest za pomocą 3 rejestrów sterowniczych z bloku
sterowniczego. Pierwszy rejestr bloku sterowniczego definiowany jest w oknie
dialogowym [Control block register]. Działanie rejestru sterowniczego opisane jest
w poniższych tabelach.
Rejestr

Opis

Control register 0

Zawiera komendę, która opisuje, w jaki sposób kontroler nawiązuje połączenie
i komunikację.

Control register 1

0

Oczekiwanie na komendę

1 ... 10

Nawiązywanie połączenia za pomocą numeru telefonicznego, który
wprowadza się w polu [Phone no. 1 - 10] (Nr telefonu 1 - 10).
Dopuszczalna jest maksymalna ilość 40 znaków.

11

Nawiązywanie połączenia za pomocą numeru telefonu, który
zapisany jest w kontrolerze.
Ten numer telefonu zapisany jest jako ciąg znaków ASCII, który
rozpoczyna się w trzecim rejestrze sterowniczym i w kolejnych
rejestrach.
Ciąg znaków może obejmować maksymalnie 40 znaków,
tzn. 20 rejestrów. Nie wszystkie rejestry muszą być wykorzystane.
Ostatni rejestr, jaki ma zostać odczytany, musi zawierać kod ASCII 0.

101 ... 110

Ciąg znaków inicjalizacyjnych przesyłany jest do modemu.
Wprowadź komendę Hayes-Modem w polu [Phone no. 1 - 10].
Komenda 101 wysyła ciąg znaków w polu [Phone no. 1] itd.

111

Zapisany w kontrolerze ciąg znaków inicjalizacyjnych przesyłany
jest do modemu.
Wprowadź komendę Hayes-Modem, która rozpoczyna się
w trzecim rejestrze sterowniczym.
Patrz komenda 11 dla dalszych szczegółów.

255

Rozłączenie połączenia

Drugi rejestr sterowniczy wykorzystywany jest jako rejestr stanu. Rejestr zawiera
skutek komend modemu.
Rejestr statusu może zawierać:
Kody stanu
0

Komenda została wykonana poprawnie

1

Nawiązywanie połączenia

2

Modem nawiązał połączenie

3

Modem odebrał sygnał wywoławczy

Kody błędów

Control register 2

101

Brak połączenia

102

Zanik sygnału modemu

103

Nieznany błąd modemu

104

Modem nie odbiera sygnału wybierania

105

Zajęte przy nawiązywaniu połączenia

106

Brak odpowiedzi przy nawiązywaniu połączenia

107

Brak odpowiedzi z modemu

255

Nieznany błąd / stan

Panel operatorski może nawiązać połączenie z numerem telefonu, który zapisany
jest w kontrolerze. Ten numer telefonu zapisany jest jako ciąg znaków ASCII, który
rozpoczyna się w trzecim rejestrze sterowniczym i w kolejnych rejestrach.
Ciąg znaków może obejmować maksymalnie 40 znaków, tzn. 20 rejestrów.
Nie wszystkie rejestry muszą być wykorzystane. Ostatni rejestr, jaki ma zostać
odczytany, musi zawierać kod ASCII 0.
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Init
Ciąg inicjalizacji dla modemu.
Timeout (ms)
Liczba sekund, zanim łącze zostanie przerwane ze względu na brak aktywności.
Wstępnie ustawiona wartość wynosi 30 s. Wprowadź czas pomiędzy 5 a 600 s.
Wybieranie
Wybieranie impulsowe lub tonowe.
Numer telefonu 1-10
Pełny numer telefonu do nawiązania połączenia.

9.2

Komunikacja sieciowa
Komunikacja sieciowa odbywa się za pomocą TCP/IP (Transmission Control Protocol /
Internet Protocol). TCP/IP oznacza grupę standardowych protokołów stosowanych dla
wymiany danych pomiędzy systemami lub urządzeniami. Panele operatorskie mogą być
dołączane do sieci za pośrednictwem ETHERNET lub w sposób szeregowy.
Podłączenie ETHERNET dla panelu operatorskiego obsługuje połączenia TCP/IP.
Podłączenie odbywa się zgodnie ze standardem ETHERNET.
Sieć panelu jest siecią serwera klienta. Tylko klienci mogą mieć dostęp do danych
w sieci. Dane dostarczane są przez serwery. Panel operatorski może być równocześnie
klientem i serwerem, tzn. może jednocześnie udostępniać dane i odbierać dane
z innych paneli. Do 20 klientów może odbierać dane z tego samego serwera. Klient
może mieć dostęp do danych na maksymalnie 16 różnych serwerach.
Wszystkie panele operatorskie muszą posiadać adres IP. Dla lokalnych sieci zaleca się
adresy IP w zakresie 192.168.0.0 do 192.168.254.254.
Podczas pracy z panelem operatorskim można stosować standardowe narzędzia
internetowe, jak np. przeglądarki stron, serwery poczty i klientów FTP i VNC. Za pomocą
komputera PC można tworzyć strony internetowe i przesyłać je do panelu
operatorskiego. Strona www może zawierać dane czasu rzeczywistego z kontrolera lub
panelu. Za pomocą przeglądarki i skryptów zmieniane są dane, tworzone są sygnały
i potwierdzane są alarmy. Za pośrednictwem klienta VNC możliwy jest zdalny dostęp
i sterowanie panelu operatorskiego.
Panel, przy określonych zdarzeniach może ponadto wysyłać wiadomości e-mail,
(np. alarmy i raporty o stanie).
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9

Komunikacja sieciowa przez ETHERNET
Kliknij dwukrotnie w managerze projektu na [Peripherals] (urządzenia peryferyjne), aby
wyświetlić pole dialogowe [Peripheral configuration] (Konfiguracja urządzeń
peryferyjnych).

11491AEN

Podręcznik systemowy – Panele operatorskie DOP11B

263

Funkcje sieciowe i komunikacja
Komunikacja sieciowa

9
Właściwości

Kliknij prawym klawiszem myszy na [TCP/IP connection 1] i wybierz [Properties], aby
określić właściwości sieci TCP/IP.

11585AEN
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Parametr

Opis

Connection name

Tu wprowadź dowolną nazwę dla połączenia. Parametry nie muszą być podawane.

Host configuration

W przypadku wyboru [Manual] (Ręcznie) wykorzystane zostaną ustawienia z okna
dialogowego [TCP/IP properties]. Wybierz inne ustawienie, jeśli panel operatorski
otrzymuje od serwera jeden lub wiele parametrów TCP/IP.

IP address and
subnet mask

Wprowadź identyfikację sieci dla węzła (panel). Podłączenie do sieci odbywa się
zgodnie ze standardem ETHERNET. Dla lokalnych sieci zaleca się adresy IP
w zakresie od 192.168.0.0 do 192.168.254.254.

Gateway

Określ, które urządzenie sieciowe w lokalnej sieci może identyfikować inne sieci.

Primary DNS and
secondary DNS

Wprowadź serwer DNS.
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9

W poniższym ustępie przytoczone zostaną 2 przykłady dla połączenia ETHERNET.
[2]

[1]

1

3

2

6

3

1

6

2
60456AXX

[1]

Węzeł 1

[2]

Węzeł 2

Połączenie pomiędzy 2 panelami operatorskimi za pomocą kabli skręcanych
parami (TP)
Kable wyposażone są w przyłącza RJ45. Kablem połączeniowym jest kabel CAT5
(skrzyżowany) skręcany parami, ekranowany lub nieekranowany. Odległość pomiędzy
dwoma panelami operatorskimi nie może przekroczyć 100 m.

WSKAZÓWKA
Jeśli wymiana danych nie przebiega prawidłowo i nie świeci się zielona dioda
oznaczająca Link (połączenie), wówczas prawdopodobnie zamienione są przyłącza 3 i 6.
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Ustawienia TCP/IP w węzłach

Węzeł 1

Węzeł 2
x

Połączenie z siecią TCP/IP
Nazwa połączenia

Węzeł 1

Nazwa połączenia

Węzeł 2

Konfiguracja hosta

Ręcznie

Konfiguracja hosta

Ręcznie

Ustawienia TCP / IP

Ustawienia TCP / IP

Adres IP

192.168.1.1

Adres IP

192.168.1.2

Maska podsieci

255.255.255.0

Maska podsieci

255.255.255.0

Brama

0.0.0.0

Brama

0.0.0.0

Pierwotny DNS

0.0.0.0

Pierwotny DNS

0.0.0.0

Wtórny DNS

0.0.0.0

Wtórny DNS

0.0.0.0

OK

x

Połączenie z siecią TCP/IP

Anuluj

OK

[Ustawienia] / [Sieć] / [Połączenia TCP] / [IP]

Anuluj

[Ustawienia] / [Sieć] / [Połączenia TCP] / [IP]

54327APL

Połączenie pomiędzy więcej niż 2 panelami operatorskimi za pomocą kabli
skręcanych parami (TP)

HUB

1

3

2

6

3

1

6

2
60457AXX

Maksymalna odległość pomiędzy panelem operatorskim a hubem wynosi 100 m.
Maksymalnie dopuszczalna liczba abonentów na hub zależna jest od ilości przyłączy
w hubie. Kable wyposażone są w przyłącza RJ45. Kablem połączeniowym jest
kabel CAT5 skręcany parami, ekranowany lub nieekranowany.
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Szeregowa komunikacja sieciowa / PPP

Przeprowadzenie
podłączenia

Wywołaj pozycję menu [Setup] (Konfiguracja) / [Peripherals] (Urządzenia peryferyjne).
Zaznacz w oknie dialogowym [Peripheral configuration] (Konfiguracja peryferiów)
połączenie TCP/IP i przytrzymaj lewy klawisz myszy wciśnięty. Następnie przeciągnij
mysz do pozycji [COM1] lub [COM2] i puść klawisz myszy. Połączenie TCP/IP 1 musi
być wykorzystane, zanim do dyspozycji będzie połączenie TCP/IP 2.

WSKAZÓWKA
Ustawienie parzystości na porcie dla połączenia TCP/IP musi być ustawione na "Brak".

Konfiguracja

Kliknij prawym klawiszem myszy na [TCP/IP connection 2] i wybierz [Properties], aby
określić właściwości sieci TCP/IP.

12001AEN

Parametr

Opis

Connection name

Tu wprowadź dowolną nazwę dla połączenia. Parametry nie muszą być podawane.

Serial protocol

W przypadku komunikacji szeregowej wykorzystywany jest protokół PPP.

User name

Nazwa użytkownika dla logowania w sieci zdalnego sterowania.

Password

Hasło dla logowania w sieci zdalnego sterowania.

Connect signal

Cyfrowy sygnał do aktywowania (1) lub rozłączania (0) połączenia.

Connected register

Analogowy rejestr, który może posiadać następujący stan:
Rejestr

Opis

0

Oddzielony (klient PPP)

1

Czeka na połączenie (serwer PPP)

2

Połączony jako PPP-Client

3

Połączony jako PPP-Server

7

Błąd połączenia
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Parametr

Opis

Connect at boot

W przypadku połączenia PPP panel może automatycznie zostać połączony przy
uruchamianiu z innym panelem lub komputerem.

PPP login validation
method

Wybierz metodę do kontroli tożsamości użytkownika. Ta wartość nie musi być
zazwyczaj zmieniana.

Accounts

Ustala, kto posiada dostęp do wykonywania operacji.

Act as

Ustala, czy panel operatorski ma zachowywać się jak PPP-Client i/lub PPP-Server,
tzn. czy panel operatorski ma utworzyć połączenie sieciowe lub czy inny host ma być
wybierany w panelu operatorskim.

Modem

Parametry [Modem] dotyczą tylko funkcji połączeń modemowych. Modem
podłączany jest ze standardowym kablem modemowym.

TCP/IP
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Parametr

Opis

Enable modem

Urządzenie przeprowadza test, czy podłączony jest modem.

Disconnect if
idle (min)

Przerywa połączenie, jeśli było ono nieaktywne przez podaną
liczbę minut. W przypadku wprowadzenia 0 połączenie nie będzie
przerywane nigdy.

Phone number

Wprowadź numer wybierania sieci.

Control code for
modem

Ciąg znaków dla inicjalizacji modemu. Dalsze informacje
znajdziesz w podręczniku modemu.

Parametry dla połączenia TCP/IP. Jeśli panel operatorski połączony zostanie
z Remote-Host, wówczas parametry Adres IP, Maska podsieci oraz Gateway
zostaną zastąpione ustawieniami z [Advanced].
Parametr

Opis

Host
configuration

W przypadku wyboru [Manual] (Ręcznie) wykorzystane zostaną
ustawienia z okna dialogowego [TCP/IP properties]. Wybierz inne
ustawienie, jeśli panel operatorski otrzymuje od serwera jeden lub
wiele parametrów TCP/IP.

IP address and
subnet mask

Wprowadź identyfikację sieci dla węzła (panel).
Podłączenie do sieci odbywa się zgodnie ze standardem
ETHERNET. Dla lokalnej sieci, która składa się jedynie z panelu,
zalecane są adresy IP w zakresie pomiędzy 192.168.0.0
a 192.168.254.254.

Gateway

Wprowadź jednostkę sieci w lokalnej sieci, która będzie mogła
identyfikować inne sieci w internecie.

Primary DNS
and
secondary DNS

W tym miejscu wprowadź serwer DNS.
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Parametr

Opis

Advanced

Po wyborze opcji [Advanced] można definiować dalsze parametry.

9

Parametr

Opis

Use VJ
compression
for IP headers

Kompresja IP-Header. Ta wartość nie musi być zazwyczaj
zmieniana.

Supply /
Request remote
address

Żądanie lub przydzielenie lokalnego adresu IP. Powinno być
ustawione na 0.0.0.0, jeśli ma być przypisany adres IP zdalnego
węzła.

Use remote
address as
gateway

Uaktywnij tę opcję, jeśli adres IP zdalnego węzła ma być
wykorzystany jako bramka (port połączeniowy do innej sieci).
Ta opcja jest standardowa dezaktywowana.
Wskazówka: Jeśli nie jest uaktywnione okienko kontrolne
w [Use remote address as gateway] (Wykorzystaj zdalny adres
jako bramkę) i wykorzystywana jest podsieć, wówczas nie będzie
odbywać się wymiana danych. W takim przypadku nie można
przesyłać również żadnych wiadomości e-mail z panelu
operatorskiego, jednak inne urządzenia mogą zalogować się do
panelu operatorskiego poprzez usługę FTP-Client lub poprzez
przeglądarkę.

Supply /
Request local
address

Żądanie lub przypisywanie adresu IP dla zdalnego węzła.
Powinno być ustawione na 0.0.0.0, jeśli ma być przypisany adres
IP zdalnego węzła.
Węzeł 1
Zdalny
192.168.1.2
Lokalny
192.168.1.1
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Połączenie
szeregowe

Połączenie PPP między komputerem a panelem operatorskim

DOP11B
PCS11B
RS-232

RS-232

60060AXX

Właściwości w panelu operatorskim

12001AEN

Wybierz połączenie TCP/IP dla złącza szeregowego.
Właściwości w TCP/IP (adres IP, maska podsieci i bramka) nie są w tym przypadku
istotne. PPP przejmuje zmianę parametrów.

WSKAZÓWKA
Dalsze wskazówki znajdziesz w podręczniku systemu operacyjnego komputera.
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9.3

9

Usługi sieciowe
Kliknij dwukrotnie w katalogu [Network connections] managera projektu na [Network
services] i wybierz usługi, które mają być dostępne dla panelu operatorskiego
pracującego w sieci. Postawienie krzyżyka w polu danej usługi powoduje jej aktywację.
Aby zmienić właściwości danej usługi, kliknij w polu [Edit].

11586AEN

9.3.1

Serwer transferu projektu
Projekty przesyłane są za pośrednictwem TCP/IP. Wybierz z listy opcję [Project transfer
settings] i kliknij na [Edit], aby w prowadzić numer portu, za pośrednictwem którego
odbywać się będzie transfer. Ta wartość nie musi być zazwyczaj zmieniana.
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9.3.2

BDTP
BDTP jest protokołem, który wykorzystuje komunikację klient / serwer. Przy tym klient
odczytuje informacje, które uzyskuje z serwera. Serwer BDTP może przyjmować
zapytania I/O od klientów BDTP. Panel operatorski może pełnić funkcję serwera, klienta
lub obydwie funkcje. Klient może pobierać dane z maksymalnie 16 serwerów. Adresy IP
serwerów podawane są w klientach BDTP. Każdy serwer może dostarczać informacje
do 20 klientów. Komunikacja sieciowa przez BDTP stosowana jest, aby połączyć 2 lub
więcej paneli operatorskich z jednym lub 2 kontrolerami lub kilka paneli operatorskich
z 2 lub więcej kontrolerami przy zachowaniu jednakowo wysokiej wydajności.
Przykładem tego są linie produkcyjne z jednym panelem operatorskim przy każdej stacji
roboczej. W razie awarii serwera BDTP klient nadal korzysta z istniejącego połączenia
systemowego. Klient nie przeprowadzi ponownego uruchomienia, jeśli ma być
nawiązane połączenie z serwerem. Gdy serwer jest aktywny, wówczas komunikacja
BDTP odbywa się tak jak poprzednio.

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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9

Klient BDTP
Dla usługi sieciowej klienta BDTP definiuje się adresy IP dla serwera BDTP w sieci,
z których klient ma wywoływać informacje. Wybierz z listy opcję [BDTP client] i kliknij
na [Edit], aby określić właściwości.

11587AEN

Port serwera
BDTP

Podaj port komunikacyjny, do którego ma być podłączony serwer BDTP lub sieć.
Ta wartość nie musi być zazwyczaj zmieniana.

Standardowy
serwer BDTP

Tu można podać standardowy serwer, który wykorzystywany będzie jako ustawienie
podstawowe. Jeśli przy wprowadzaniu I/O nie nastąpi żaden inny wpis, wówczas
sygnały wywoływane będą z tego serwera.
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Rejestr danych

Wartości w rejestrze danych mogą być przesyłane pomiędzy klientem a różnymi
serwerami w sieci. W rejestrze danych ustala się pierwszy rejestr w bloku rejestrów
klienta, który ma przesłany do lub z podanego serwera. Typ rejestru musi zgadzać się
dla klienta i serwera.

Rejestr danych

Rejestr danych

Klient
Rejestr

Serwer

Wartość

Rejestr

0

0

1

1

-

-

n

123

n+1

53447

n+2
n+m

Wartość

n

123

n+1

53447

0

n+2

0

265346

n+m

265346

Rejestr dla
przesyłu

-

-

Ctrl. rej. 1
Ctrl. rej. 2
Ctrl. rej. 5
-

54652APL

Blok sterowniczy

W przypadku bloku sterowniczego podaje się pierwszy rejestr w bloku sterowniczym
klienta, który zajmuje łącznie 5 rejestrów.
Rejestr

Treść

Opis

Control
register 1

Command

Rejestr komend, który ustalony jest w kliencie.

Control
register 2
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Dostępne komendy:

Result code

0

Brak komendy

1

Przesyła wartości w rejestrze od klienta do serwera, który podany
jest w rejestrze sterowniczym 3.

2

Przesyła wartości w rejestrze od serwera, który podany jest
w rejestrze sterowniczym 3, do klienta.

Rejestr kodu wyników, który ustalony jest przez klienta.
Dostępne komendy:
0

Gotów dla następnej komendy

1

OK

2

Błąd transferu

Control
register 3

Server index

Numer serwera w sieci, z którym odbywa się wymiana danych.

Control
register 4

Index register

Wartość w rejestrze indeksów dodawany jest do adresu dla rejestru, który
podany jest w rejestrze danych.
Przy podaniu wartości zero uruchomi się blok rejestru dla adresu, który
podany jest w rejestrze danych.

Control
register 5

Number of
registers

Liczba rejestrów, których wartości mają być przesyłane z lub do podanego
serwera.
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Transfer musi przebiegać w następujący sposób:
1. Rejestr kodu wyników musi wynosić 0. Jeśli nie, ustaw rejestr komend na 0.
2. Wprowadź komendę w rejestrze komend.
3. Zaczekaj na sygnał gotowości lub na kod błędów w rejestrze kodu wyników.
4. Ustaw rejestr komend na 0. Następnie rejestr kodów wyników ustawiony zostanie
przez panel operatorski na 0.

Synchronizacja
czasu z serwerem

Ustal, czy czas klienta ma być synchronizowany z określonym serwerem (panelem).
W tym celu wprowadź numer żądanego serwera w polu wyboru. W przypadku lokalnej
zmiany czasu klienta nowe dane przesłane zostaną również do serwera.

Adres serwera
BDTP

Wprowadź tu adres IP dla serwerów, z których klient ma pobierać dane. Adresy
indeksowane są w kolejności ich wprowadzania.
Przy programowaniu obiektu w ramach projektu należy podać, z którego serwera ma
być pobierany adres. W polu adresu okna dialogowego obiektu wprowadź tekst "Server
index>device".
Jeśli w polu adresu wprowadzone zostanie np. "2>D15", wówczas pobierana będzie
wartość dla obiektu z rejestru D15 na serwerze o indeksie 2.
Indeks serwerów może być zmieniony w projekcie klienta za pomocą funkcji [BDTP
station change] (Zmiana stacji BDTP).

WSKAZÓWKA
Jeśli żaden kontroler nie jest połączony z klientem BDTP (panelem operatorskim),
wówczas przeniesione muszą zostać jednostki przetwornica/PLC 1 i przetwornica/PLC 2
ze złącza RS-232C / RS-422 / RS-485 do "Niewykorzystane funkcje" w oknie dialogowym
[Peripherals configuration] (Konfiguracja peryferiów). To okno dialogowe wywoływane jest
w pozycji menu [Setup] / [Peripherals].
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9.3.4

Serwer BDTP
Zarządza zapytaniami od klientów i dostarcza klientom (panelom) informacji po
zapytaniu klienta (panelu). Wybierz z listy opcję [BDTP server] i kliknij na [Edit], aby
określić właściwości.

9.3.5

Parametr

Opis

Server port

Port komunikacyjny dla serwera BDTP. Nie musi być zazwyczaj zmieniany.

Max. clients

Maksymalna liczba klientów BDTP (paneli) w sieci.

Data register

Wartości w rejestrze danych mogą być przesyłane pomiędzy serwerem a różnymi
klientami w sieci.
W punkcie [Data register] (Rejestr danych) ustala się pierwszy rejestr w bloku
rejestrów serwera, który ma przesłany do lub z podanego klienta. Typ rejestru musi
zgadzać się dla klienta i serwera.
Transfer danych może być sterowany tylko z klienta.
Bliższe informacje dot. transferu danych znajdziesz w rozdziale "Klient BDTP" na str. 273.

Clock server

Ustal, czy aktualny czas serwera ma pełnić funkcję wielkości nadrzędnej dla
synchronizacji dla wszystkich innych klientów w sieci.
Patrz również rozdział "Klient BDTP" na str. 273.

Serwer FTP
FTP (File Transport Protocol), standardowy protokół internetowy, jest najprostszym
sposobem wymiany plików pomiędzy komputerami w internecie. W FTP chodzi
o protokół aplikacji, który wykorzystuje protokół internetowy TCP/IP. FTP stosuje się
z reguły, aby przesyłać strony www z komputera, na którym zostały utworzone, na
serwer podłączony do internetu. FTP nadaje się ponadto do pobierania programów
i innych plików z innego serwera (panelu) na własny komputer. Jeśli panel pełni rolę
serwera FTP, wówczas można przesyłać pliki z lub do panelu. W celu transferu pliku
w komputerze musi być zainstalowany klient FTP, np. DOP Tools, Internet Explorer,
Windows Commander lub inne standardowe oprogramowanie FTP.
W określonych bibliotekach wyświetlane będą pliki o wielkości 0. Przyczyną tego jest, iż
pliki te zawierają dynamiczne dane przez co ich wielkość zmienia się. W związku z tym
plik o wielkości 0 wcale nie musi być pusty. Panel nie obsługuje daty pliku. Dlatego
wyświetlane daty plików nie są istotne. Panel może zapisywać treść plików, które
dostępne są przez FTP, z użyciem różnych znaków podziału (separatorów). Jako
separatory dla treści plików do wyboru są następujące znaki: Tabulator (→), średnik (;)
lub dwukropek (:).
Ustawienie dla znaków podziału FTP przeprowadza się w HMI-Builder w [Setup] /
[Terminal options] (Opcje panelu). Nazwa pliku nie może zawierać znaków specjalnych
dla danego języka jak np. ą, ę, ś czy ż. Serwer FTP panel może przetwarzać
do 3 podłączonych klientów równocześnie.
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WSKAZÓWKA
Pliki w poszczególnych bibliotekach obciążają pamięć projektu. Informacje dot.
dostępnej pamięci projektu znajdziesz w pliku info.txt w głównym katalogu [Root].

Za pomocą tej funkcji można przesyłać dane z komputera do i z panelu. Serwer FTP
w panelu obsługuje transfer danych w trybie pasywnym (PASV). Tryb pasywny
powinien być wykorzystywany, jeśli panel nie jest podłączony za pośrednictwem
połączenia PPP. Jest to konieczne, ponieważ nie da się z góry powiedzieć, które
komponenty pomiędzy klientem a serwerem są załączone, np. programy firewall na
routerze czy bramy.
Poprzez zastosowanie trybu pasywnego wiele błędów ulega usunięciu. Przeglądarki
stron wykorzystują ten tryb standardowo. Tryb pasywny może być również stosowany
w przy połączeniach PPP. Krajowe znaki specjalne w nazwach plików nie są
obsługiwane. Terminale nie analizują informacji o dacie z plików.
Wybierz w [Setup] / [Network] / [Services] pozycję [FTP server] i kliknij na [Edit], aby
przeprowadzić ustawienia dla tej funkcji.

12002AEN

Parametr

Opis

Control port number

Standardowa wartość wynosi 21 i nie powinna być zmieniana.

Data port number

Standardowa wartość wynosi 20 i nie powinna być zmieniana.

Request login

Tu ustal, czy użytkownik musi się logować, aby uzyskać dostęp do serwera FTP
(panelu). Definicję użytkownika przeprowadza się w [Setup] / [Network] /
[Accounts]. Patrz rozdział "Konta sieciowe" na str. 302.
Jeśli nie uaktywnisz tej opcji, wówczas wszyscy użytkownicy będą posiadać
nieograniczony dostęp do serwera FTP.

Pre login text

Tekst, który pojawi się po żądaniu zalogowania: np. "Panel wymaga
zalogowania. Wprowadź dane logowania."

Post login text

Tekst, który pojawi się po żądaniu zalogowania: np. "Logowanie przebiegło
pomyślnie."

Connection timeout
(min)

Dopuszczalny czas nieaktywności dla połączenia FTP, zanim serwer FTP
(panel) nie przerwie połączenia. Standardowa wartość wynosi 10 minut.
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Katalog główny

11593AXX

Główny katalog (aktualna nazwa panelu operatorskiego) obejmuje następujące
katalogi:
•

ALARMS

•

HTML

•

RECIPE

•

TRENDY

•

IMAGES

Wyświetlane są tylko te katalogi, do których użytkownik posiada dostęp (poprzez konto).
Tu znajduje się również plik info.txt, który zawiera informacje dot. panelu.
Plik info.txt

W pliku info.txt znajdują się informacje dot. panelu zgodnie z poniższym przykładem:
DOP11B-40
Firmware version (Wersja oprogramowania): V1.20
Build number (Numer aktualizacji): 89
Driver1 (Sterownik1): SEW_MDR 4.01.00
Driver2 (Sterownik2): MODBUS Master 4.00.06
Dynamic memory (Pamięć dynamiczna): 20328448 byte free (bajtów wolnych)
Project memory (Pamięć projektu): 1077586 byte used (bajtów zajętych)
IP address (Adres IP): 10.3.71.2
Nawet gdy obecny jest dostęp do przeprowadzania wpisów nie można wykonywać
kasowania w katalogu głównym. Poprzez skasowanie katalogu [HTML], [RECIPE]
lub [IMAGES] (DOP11A) usunięta zostanie zawartość treść danego katalogu. Sam
katalog zostanie jednak zachowany.
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Katalog ten wyświetlany jest tylko wówczas, gdy zdefiniowano alarmy w panelu oraz
gdy panel znajduje się w trybie roboczym. Tu wyświetlane są grupy alarmów jako
pliki SKV o wielkości 0. Nie oznacza to jednak, iż nie są obecne żadne alarmy. Te pliki
mogą być tylko odczytywane.
Każdy alarm zapisywany jest w wierszu, który kończy się przejściem do następnego
wiersza oraz przesunięciem wiersza: (carriage return, line feed).
Format pliku
Jako znak podziału stosowany jest średnik (;).
Stan;data uaktywnienia;godzina uaktywnienia;data dezaktywacji;godzina dezaktywacji;
data potwierdzenia;godzina potwierdzenia;tekst alarmu
Wszystkie pola są zawsze obecne. W przypadku alarmów niepotwierdzonych pola daty
i godziny są puste.
Plik kończy się za pomocą: "END" (carriage return, line feed).

Katalog [HTML]

Tu znajdują się pliki, które zarządzane są przez serwer sieciowy. Można tworzyć
biblioteki podrzędne. Plik początkowy (strona HTML, która wyświetlana jest strona
początkowa w przeglądarce) musi nazywać się zawsze index.html.
Format pliku zależny jest od typu pliku. Tu stosuje się standardowe formaty plików
jak HTML itd.

Katalog [RECIPE]

Poszczególne receptury w katalogach receptur wyświetlane są jako pliki SKV o długości 0.
Nie oznacza to, że receptura jest pusta. Dla plików w tej bibliotece istnieje dostęp w celu
odczytu i edycji.
Każda receptura zapisywana jest w wierszu, który kończy się przejściem do następnego
wiersza oraz przesunięciem wiersza: (carriage return, line feed).
Format pliku
Jako znak podziału stosowany jest średnik (;).
np. sygnał;wartość;typ danych;długość
Plik kończy się za pomocą:
"END" (carriage return, line feed).
W przypadku pliku typu "Array" (AR) w każdym wierszy znajduje się jedna wartość.
Pierwszy wiersz wygląda w sposób opisany powyżej. Wszystkie następujące wiersze
zawierają jedynie wpis:
;wartość
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Typy plików dla
sygnałów
analogowych

Biblioteka
trendów
[TRENDS]

Typ

Opis

Niewykorzystany

Znaki 16-bitowe

+

Brak znaków 16-bitowych

L

Znaki 32-bitowe

L+

Brak znaków 32-bitowych

RB

Format - zmienna liczba przecinkowa BCD

RF

Zmienna liczba przecinkowa z wykładnikiem

SB

Format 16-bitowy BCD

LB

Format 32-bitowy BCD

SH

16-bitowa-szesnastkowa

LH

32-bitowa-szesnastkowa

RD

Zmienna liczba przecinkowa

AR

16-Bit-Array (signed)

ST

Kolejność znaków

BI

Bit 0 lub 1

Katalog ten dostępny jest tylko wówczas, gdy trendy zdefiniowane są w panelu, a panel
znajduje się w trybie roboczym. Tu wyświetlane są różne obiekty trendów jako pliki SKV
o wielkości 0. Dla tych pików możliwy jest jedynie dostęp w celu odczytu. Aby trend był
obowiązujący, musi być wykorzystywana krzywa 1.
Każda wartość pomiarowa zapisywana jest w wierszu, który kończy się przejściem do
następnego wiersza oraz przesunięciem wiersza: (carriage return, line feed).
Format pliku
Jako znak podziału stosowany jest średnik (;).
np. data;godzina;wartość1;wartość2;wartość3;wartość4;wartość5;wartość6;OFF
Plik kończy się za pomocą:
"END" (carriage return, line feed).
Przesyłana jest tylko obecna w trendzie liczba krzywych (bez pustych pól).
"OFF" zawarte jest w następujących przypadkach w wartościach zmierzonych i oznacza
przerwanie przy wykonywaniu odczytu.
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•

Jeśli panel przechodzi do trybu roboczego. Zapisywana jest przy tym kopia ostatnio
pobranego wzorca. Kopia oznaczona jest za pomocą "OFF". Gdy tylko obowiązująca
wartość dotrze do panelu, wówczas zapisane zostaną nowe wartości bez
oznaczenia "OFF".

•

Jeśli wysłany zostanie sygnał w celu uaktywnienia trendu. W wyniku tego wzorzec
oznaczony zostanie za pomocą "OFF". Przy wysyłaniu sygnału nowa wartość
zapisana zostanie bez oznaczenia "OFF".

•

Przy przesyłaniu zapisanych wartości za pomocą FTP lub narzędzi HMI wzorzec
zapisywany jest z oznaczeniem "OFF". Po zakończeniu procesu przesyłania nowa
wartość zapisana zostanie bez oznaczenia "OFF".
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Katalog
[IMAGES]

9

W tym katalogu można zapisywać grafiki w formacie BMP. Grafiki bitmapowe mogą być
wyświetlane w statycznych obiektach z symbolami, jeśli panel znajduje się w trybie
roboczym.
Dla plików w tym katalogu istnieje jedynie dostęp w celu edycji, nadpisywania lub
kasowania. Nowe biblioteki pośrednie nie mogą być jednak tworzone. Jeśli zaznaczone
zostanie okienko kontrolne [Use dynamic bitmaps] (Korzystaj z dynamicznych bitmap)
dla statycznego obiektu symbolu, wówczas panel wywoła podany plik bitmapy
(namn.bmp) z katalogu [IMAGES] w systemie plików panelu. Grafika bitmapy
wyświetlona zostanie na ekranie panelu w trybie roboczym.
Grafika, która ma być wyświetlona, musi być przenoszona przez FTP do katalogu.
Istnieje przy tym możliwość, dodawania, wymiany i usuwania dynamicznych grafik
bitmap przez FTP. Odbywa się to w drodze nadpisywania, zapisu lub kasowania
plików BMP w katalogu [IMAGES]. Obraz dla dynamicznego obiektu graficznego
bitmapy wyświetlany jest w panelu wyłącznie w trybie roboczym.
Grafiki bitmap w katalogu nie są wyświetlanie w HMI-Builder lub nie są tam obecne.

WSKAZÓWKA
Wykorzystaj tę samą wielkość X i Y dla grafiki BMP w bibliotece oraz dla obiektu
z symbolami, który zdefiniowany w HMI-Builder.
Nie jest możliwe, wywoływanie plików z katalogu [IMAGES].
Przy wysyłaniu pliku BMP do katalogu [IMAGES] przesyłanie zostanie na krótką chwilę
przerwane, gdy panel będzie konwertował standardowy format BMP na specjalny
format BMP panelu.
9.3.6

Klient SMTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) jest protokołem TCP/IP, który wykorzystywany
jest do wysyłania i odbioru wiadomości e-mail. Ponieważ SMTP posiada jedynie
ograniczone funkcje zapisu przychodzących wiadomości, stosowany jest zazwyczaj
wraz z 2 dalszymi protokołami (POP3 lub IMAP). Te protokoły umożliwiają
użytkownikowi zapis wiadomości w skrzynce pocztowej serwera i pobieranie ich
stamtąd. Ponadto z reguły SMTP wykorzystuje się do wysyłania wiadomości e-mail
a POP3 lub do odbioru wiadomości e-mail z lokalnego serwera.
Panele mogą pełnić funkcję klientów SMTP (wysyłanie wiadomości e-mail). Aby móc
korzystać z funkcji klienta SMTP, konieczny jest serwer pocztowy.
W tym celu można wykorzystać serwer Twojego operatora internetu. Można również
wykorzystać lokalny serwer pocztowy.
Ta funkcja pozwala na wysyłanie wiadomości e-mail z panelu operatorskiego. Aby móc
wykorzystać funkcję klienta SMTP, konieczny jest serwer pocztowy, umożliwiający
wysyłanie wiadomości przez panel operatorski. Odbiorca wyświetla wiadomości e-mail
z serwera mailowego. Można wykorzystać serwer pocztowy swojego operatora
internetowego lub lokalny serwer pocztowy. Ponadto do wiadomości e-mail można
dołączać pliki trendów i pliki receptur. Dołączone pliki mogą być odczytywane za
pomocą DOP-Tools. Można wysyłać równocześnie maksymalnie 20 wiadomości.
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Wybierz w [Setup] / [Network] / [Services] pozycję [SMTP client] i kliknij na [Edit].
Tu przeprowadź następujące ustawienia:

12003AEN
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Parametr

Opis

Server port

Wstępnie ustawiony numer portu 25 nie musi być zazwyczaj zmieniany.

Mail server

Adres IP serwera pocztowego lub nazwy aliasu (serwera DNS) dla serwera
pocztowego SMTP. W przypadku podania nazwy aliasu adres IP musi być
wpisana dla serwera DNS w [Setup] / [Network] / [TCP/IP connection].

Authentication

Opcja ta jest stosowana, gdy serwer mailowy wymaga autoryzacji STMP.
W przypadku autoryzacji STMP, użytkownik musi podać swoją identyfikację,
zanim będzie mógł odczytać wiadomości.
User name: Nazwa użytkownika dla akceptacji STMP
Password: Hasło dla akceptacji STMP

My e-mail address

Wprowadź swój adres e-mail. Nazwa będzie pojawiać się u odbiorcy jako
nadawca. Wprowadź przy tym w miarę możliwości faktyczny adres e-mail, na
który serwer pocztowy będzie mógł odsyłać ewentualne komunikaty o błędach.

Send via connection

Podaj, jakie połączenie TCP/IP ma być wykorzystane do wysyłania. Pamiętaj,
że połączenie TCP/IP 1 musi być wykorzystane, zanim do dyspozycji będzie
Połączenie TCP/IP 2.

Predefined recipients

Wstępnie zdefiniowana lista z maksymalnie 16 odbiorcami, adresami e-mail,
do których panel ma wysyłać wiadomości.
Maksymalna długość dla adresu odbiorcy wynosi 60 znaków.
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Wysyłanie
alarmów przez
E-Mail

9

Alarmy mogą być nie tylko drukowane, lecz również wysyłane przez E-Mail. Kompletna
lista alarmów może być przesłana funkcją wysyłania z bloku 990 (patrz punkt
"Wysyłanie raportów przez E-Mail" na str. 284).
Każdy alarm może być powiązany z jednym lub kilkoma adresami E-Mail w konfiguracji
klientów STMP. W [Setup] / [Alarm settings] (Ustawienia alarmów) przeprowadza się
ogólne ustawienie dla stanu, przy którym alarmy mają być wysyłane przez E-Mail. Patrz
ustęp "Zarządzanie alarmami" na str. 301.

11575AEN

Parametr

Opis

Info block

Jeśli podany zostanie blok informacyjny, w przypadku którego chodzi o blok
tekstowy, wówczas zostanie on włączony do wiadomości E-Mail.
Patrz ustęp "Zarządzanie alarmami" na str. 301.

Send E-Mail to address

Tu ustal, kto ma otrzymać wiadomość.
Można wybrać do 8 odbiorców z wstępnie zdefiniowanej listy w oknie
dialogowym [Setup STMP Client Service].
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9
Wysyłanie
raportów przez
E-Mail

Blok tekstowe mogą być nie tylko drukowane, lecz również wysyłane przez E-Mail. Blok
alarmu 990 może zostać również wysłany przez E-Mail.

WSKAZÓWKA
Można wykorzystywać tylko bloki tekstowe. Spośród bloków systemowych jako
wiadomość E-Mail można wysłać jedynie blok alarmów 990. Pliki trendu i pliki receptur
mogą być dołączane do wiadomości E-Mail jako załączniki.

11589AEN

284

Parametr

Opis

Send mail signal

W przypadku aktywacji podanego sygnału cyfrowego wysłana zostanie
wiadomość E-Mail.

Mail completion signal

Cyfrowy sygnał, który po wysłaniu wiadomości generowany jest przez panel.
Zazwyczaj sygnał ten uaktywniany jest przez panel. Poprzez wybór opcji
[Reset] sygnał ten zostanie anulowany po wysłaniu wiadomości.

Mail to address

Tu wprowadza się adres E-Mail odbiorcy. Po kliknięciu na przycisk [...] można
wybrać do 8 odbiorców z listy. Listę z adresami E-Mail definiuje się w [Setup] /
[Network] / [Services] w oknie dialogowym [Setup SMTP Client Service].

Attach file

Tu wprowadza się nazwę pliku trendu lub receptury, który ma być dołączony do
wiadomości. Jeśli obecny jest plik trendu i receptury o tej samej nazwie,
wówczas załączony zostanie plik trendu. Nazwa pliku nie może zawierać
znaków specjalnych dla danego języka jak np. ą, ę, ś czy ż.
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Wysyłanie
wiadomości
E-Mail przez blok
systemowy

9

Poprzez przeskok do bloku systemowego [E-Mail] (993) można edytować i wysyłać
wiadomości w trybie roboczym.

10810AEN

10811AEN

Parametr

Opis

Send E-Mail to

Tu wprowadza się odbiorcę. Można przy tym wprowadzić adres lub wybrać adres
z globalnej listy, która wyświetlona zostanie po naciśnięciu na klawisz <LIST>
w panelach z klawiaturą lub na przycisk <MAIL> w panelach z ekranem dotykowym.

Subject

Tu wprowadzasz temat wiadomości. Jego długość ograniczona jest do 50 znaków.
Tekst wiadomości ograniczony jest do 10 wierszy o długości 50 znaków każdy.
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9
9.3.7

Panel-kontroler
Wykorzystuje się do przełączania RUN/TRANSFER przez TCP/IP. Kliknij na [Edit]
i wprowadź numer portu. Numer portu nie musi być zazwyczaj zmieniany. Aktywuj opcję
[Request authenticatopn], jeśli przed transferem wymagane ma być podanie nazwy
użytkownika i hasła. Użytkownicy definiowani są w [Setup] / [Network] / [Accounts].

12004ADE

9.3.8

Tryb transparentny
Wykorzystywany jest do komunikacji w trybie transparentnym / przekazowym w sieci
paneli przez ETHERNET (patrz też rozdział "Komunikacja" na str. 250 oraz "Usługi
sieciowe" na str. 271). Wybierz w [Setup] / [Network] / [Services] pozycję [Transparent
mode] i kliknij na [Edit], aby przeprowadzić ustawienia dla tej funkcji.

12005ADE
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Parametr

Opis

IP properties

Numer portu 6004 nie musi być zazwyczaj zmieniany. Wybierz żądany protokół:
UDP lub TCP.

Control systems

Ustal, czy tryb transparentny / przekazowy ma być połączony z kontrolerem 1 lub 2.

Mode

Jako rodzaj komunikacji wybierz tryb transparentny lub przekazowy. Timeout podaj przedział czasu w sekundach, po którego upływie panel ma powrócić z trybu
przekazowego z powrotem do trybu roboczego, jeśli nie odbyła się komunikacja
przekazowa.
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9.3.9

9

Serwer internetowy
Serwer sieciowy przygotowuje pliki tak, aby możne je wyświetlać za pomocą
przeglądarki (np. Internet Explorer). Komputery PC na których tworzone są strony www,
muszą pełnić funkcję serwera WWW.
(Serwer WWW) jest programem, który poprzez wykorzystanie modelu klient / serwer
oraz poprzez protokół Hypertext Transfer Protocol (HTTP) przesyła pliki, które tworzą
strony www użytkowników internetu (w komputerach, na których również znajduje się
klient HTTP). Na wszystkich komputerach lub panelach w internecie, które zawierają
stronę www, musi być również zainstalowany program serwera stron.
Za pomocą tej funkcji można skonfigurować serwer stron w panelu. Serwer internetowy
jest programem, który opiera się na modelu serwera klienta i który stosuje protokół
(HTTP). Serwery internetowe przygotowują pliki dla witryn lub stron internetowych, które
mogą być wyświetlane przez HTTP-Client.
Patrz też rozdział "Usługi sieciowe" na str. 271.

11591AEN

Parametr

Opis

Port no.

Standardowa wartość 80 nie powinna być z reguły zmieniana.

Account name

Po ustaleniu nazwy konta strony HTML w panelu operatorskim będą chronione
hasłami. Konta definiowanie są w [Setup] / [Network] / [Accounts].

11590AEN
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Parametr

Opis

Account name

W tym miejscu wyświetlana jest nazwa konta, która wprowadzona została
w poprzednim polu dialogowym.
Konta definiowanie są w [Setup] / [Network] / [Accounts].

Password

Wprowadź hasło. Wszystkie strony HTML chronione będą przez tę nazwę konta
i hasło.
Aby chronić pojedynczą stronę inną nazwą konta i hasłem, wówczas w nagłówku
strony HTML dodaje się następujący kod:
<HTML>
<HEAD>
<META name="superuser"1) content="12345">
</HEAD>
Tu znajduje się pozostała część kodu HTML.
</HTML>

1) "superuser" oznacza nazwę konta a "12345" hasło.

WSKAZÓWKA
Wymieniony powyżej kod musi być obecny w nagłówku. Parametry Name i Content
muszą mieć nazwę konta lub hasło.
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9

SSI (Server-Side Include) jest zmienną wartością (np. plik), którą serwer może dodać
do pliku HTML prze wysłaniem. Przy tworzeniu strony www w następujący sposób
można dodawać SSI do pliku HTML:
<!--#echo var="LAST_MODIFIED"-->
Aby wartości z panelu móc wyświetlać na stronach HTML, obsługiwane są następujące
skrypty SSI:

Nazwa

Parametr

Opis

Przykład

get_ipaddr.fn

Brak

Wyświetla adres IP serwera
stron. Wykorzystywany jest
w skrypcie CGI.

<!--#exec cgi="get_ipaddr.fn"-->

get_domainname.fn

Brak

Wyświetla nazwę domeny
serwera stron.

<!--#exe cgi="get_domainname.fn"-->

get_date.fn

Format daty
np. MM/DD/YY lub
YY-MM-DD.
Jeśli nie nastąpi
wybór, wówczas
wykorzystane zostaną
ustawienia panelu.

Wyświetla datę panelu.

<!--#exec cgi="/get_date.fn MM/DD/YY"-->

get_time.fn

Format godziny
np. HH:MM:SS lub
HH:MM.
Jeśli nie nastąpi
wybór, wówczas
wykorzystane zostaną
ustawienia panelu.

Wyświetla godzinę panelu.

<!--#exec cgi="/get_time.fn HH:MM"-->

get_device.fn

X, Y, Z
X = Device
(urządzenie)
Y = format wyświetlania
(patrz specjalna tabela)
Z = długość (patrz
poniższa tabela)

Wyświetla wartość Device
(wartość sygnału)
z kontrolera.

<!--#exec
<!--#exec
<!--#exec
<!--#exec
<!--#exec

get_diag.fn

Brak

Wyświetla stronę
diagnostyczną panelu.

<!--#exec cgi="/get_diag.fn"-->

get_mode.fn

Brak

Wyświetla tryb pracy
dla panelu:
[RUN] / [PROG] / [SETUP] /
[TRANSFER]

<!--#exec cgi="/get_mode.fn"-->
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Format wyświetlania dla get_device.fn
Nazwa

Długość Opis

Przykład

Brak

Brak

Wyświetla wartość w sygnowanym formacie 16-bitowym.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D1"-->

+

Brak

Wyświetla wartość w niesygnowanym formacie 16-bitowym.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D3+"-->

L

Brak

Wyświetla wartość w sygnowanym formacie 32-bitowym.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D7L"-->

L+

Brak

Wyświetla wartość w niesygnowanym formacie 32-bitowym.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D2L+"-->

RB

Brak

Wyświetla wartość jako 32-bitową zmienną liczbę
przecinkową BCD (SIMATIC).

<!--#exec cgi=/get_device.fn D10RB"-->

RF

Brak

Wyświetla wartość jako 32-bitową zmienną liczbę
przecinkową IEEE.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D8RF"-->

RD

Brak

Wyświetla wartość jako 32-bitową zmienną liczbę
przecinkową bez wykładnika.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D1RD"-->

SB

Brak

Wyświetla wartość w 16-bitowym formacie BCD.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D3SB"-->

LB

Brak

Wyświetla wartość w 32-bitowym formacie BCD.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D7LB"-->

SH

Brak

Wyświetla wartość w 16-bitowym formacie HEX.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D2SH"-->

LH

Brak

Wyświetla wartość w 32-bitowym formacie HEX.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D1LH"-->

AR

Brak

Wyświetla liczbę wartości w sygnowanym formacie 16-bitowym. <!--#exec cgi=/get_device.fn D5AR,10"-->

ST

Brak

Wyświetla liczbę rejestrów jako ciąg znaków.

Automatyczna
aktualizacja

<!--#exec cgi=/get_device.fn D9ST,30"-->

Strona HTML nie jest zazwyczaj automatycznie aktualizowana. Po dodaniu
następującego kodu do strony HTML uzyskuje się jednak automatyczną aktualizację.
<meta http-equiv="Refresh"CONTENT="5">

Za pomocą polecenia CONTENT określa się, jak często strona ma być aktualizowana
(w sekundach).
Przykład dla strony HTML ze skryptem SSI
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Refresh"CONTENT="5">
</HEAD>
<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"--><BR>
<!--#exec cgi="/get_domainname.fn"--><BR>
<BR>
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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9

CGI (Common Gateway Interface) stanowi standardową metodę dla serwera stron do
zarządzania danymi dla użytkownika i przez użytkownika. Jeśli użytkownik wywołuje
stronę www (po kliknięciu na link albo wprowadzeniu adresu w oknie przeglądarki),
wówczas serwer odsyła żądaną stronę. Jeśli wypełniasz formularz na stronie www
i wysyłasz go, wówczas przyjmowany jest on z reguły przez program aplikacji. Serwer
odsyła potwierdzenie. Metoda transferu danych pomiędzy serwerem a aplikacją
nazywana jest CGI i należy do protokołu HTTP.
Aby móc zmieniać wartości w panelu, obsługiwane są następujące skrypty CGI:

Nazwa

Parametr

Opis

Przykład

set_date.fn

Format daty, np.
MM/DD/YY lub
YY-MM-DD.
Jeśli nie nastąpi wybór,
wówczas wykorzystane
zostaną ustawienia
panelu.

Wykorzystuje się z poleceniem
FORM, aby ustawić datę
w panelu.

<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

Format czasu,
np. HH:MM:SS
lub HH:MM. Jeśli nie
nastąpi wybór, wówczas
wykorzystane zostaną
ustawienia panelu.

Wykorzystuje się z poleceniem
FORM, aby ustawić godzinę
w panelu.

<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 (urządzenie)
Y = Format wyświetlania
(patrz specjalna tabela)
np. D0L + D5SH

Wykorzystuje się z poleceniem
FORM, aby ustawić urządzenie
(sygnał) w kontrolerze.

<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

Wykorzystuje się z poleceniem
FORM, aby zmienić tryb
roboczy panelu.

<FORM ACTION="http://<!--#exec
cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_mode.fn"
METHOD="POST">
<SELECT NAME="MODE">
<OPTION VALUE="RUN">Run
<OPTION VALUE="PROG">Prog
<OPTION VALUE="SETUP">Setup
<OPTION VALUE="TRANSFER">Transfer
</SELECT>
<INPUT TYPE="submit"
VALUE="Submit">
</FORM>
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Nazwa

Parametr

Opis

Przykład

push_key.fn

(patrz specjalna tabela)

Wykorzystuje się, aby
zasymulować naciśnięcie
klawisza panelu.

<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>

Format wyświetlania dla set_device.fn
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Nazwa

Opis

Brak

Wyświetla wartość w sygnowanym formacie 16-bitowym.

+

Wyświetla wartość w niesygnowanym formacie 16-bitowym.

L

Wyświetla wartość w sygnowanym formacie 32-bitowym.

L+

Wyświetla wartość w niesygnowanym formacie 32-bitowym.

RB

Wyświetla wartość jako 32-bitową zmienną liczbę przecinkową BCD.

RF

Wyświetla wartość jako 32-bitową zmienną liczbę przecinkową IEEE.

RD

Wyświetla wartość jako 32-bitową zmienną liczbę przecinkową bez wykładnika.

SB

Wyświetla wartość w 16-bitowym formacie BCD.

LB

Wyświetla wartość w 32-bitowym formacie BCD.

SH

Wyświetla wartość w 16-bitowym formacie HEX.

LH

Wyświetla wartość w 32-bitowym formacie HEX.

ST

Wyświetla liczbę rejestrów jako ciąg znaków.

Podręcznik systemowy – Panele operatorskie DOP11B

Funkcje sieciowe i komunikacja
Usługi sieciowe

9

Parametry dla push_key.fn

Przykład dla
strony HTML
ze skryptem SSI
i CGI

Parametr

Opis

Przykład

KEY

Może przyjmować
następujące wartości:
A-Z
0-9
ACK
LIST
MAIN
PREV
BACKSPACE
ENTER
UP
DOWN
LEFT
RIGHT

<FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/
get_ipaddr.fn"-->/push_key.fn"
METHOD="POST">
Key = <SELECT NAME="Key">
<OPTION VALUE="ENTER">Enter
<OPTION VALUE="A">A
<OPTION VALUE="B">B
<OPTION VALUE="1">1
<OPTION VALUE="2">2
<OPTION VALUE="3">3
<OPTION VALUE="UP">Up
<OPTION VALUE="DOWN">Down
<OPTION VALUE="LEFT">Left
<OPTION VALUE="RIGHT">Right
<OPTION VALUE="PREV">Prev
</SELECT>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> <P>
</FORM>

F1-F22

Może przyjmować
następujące wartości:
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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Zapis plików
HTML przez FTP

Do transferu do panelu i zapisu w panelu plików HTML wykorzystuje się standardowego
klienta FTP, np. [DOP Tools] \ [DOP FTP Client].
Patrz rozdział "Serwer FTP" na str. 276.
Pliki przenoszone są do katalogu HTML w panelu operatorskim.
Nazwy plików muszą być nadawane w formacie DOS (8.3). Długość nazwy jest przy tym
ograniczona do 8 znaków. Jako rozszerzenie stosuje się HTM.

WSKAZÓWKA
Plik INDEX.HTM musi być zawsze obecny.

9.3.10 Zdalny dostęp
Funkcja ta pozwala na dostęp do sterowania lustrzanego panelem operatorskim przez
komputer PC, za pośrednictwem darmowej przeglądarki VNC-Clients Remote Access
Viewer oraz zintegrowanego serwera VNC w panelu operatorskim.
Remote Access Viewer jest programem do zdalnego dostępu i
operatorskimi DOP11B. Możliwy jest dostęp, wizualizacja oraz
operatorskim z komputera PC za pośrednictwem VNC (Virtual
Client-Program Remote Access Viewer w połączeniu
oprogramowaniem VNC-Server, funkcją zdalnego dostępu.

sterowania panelami
sterowanie panelem
Network Computing)
ze zintegrowanym

DOP11B

INTERNET /
NETWORK

60680AXX

Technologia VNC umożliwia dostęp z dowolnego komputera PC do panelu
operatorskiego podłączonego za pośrednictwem ETHERNET, o ile jest on podłączony
do tej samej sieci. Jeśli komputer i panel operatorski podłączone są do internetu,
wówczas możliwy jest dostęp z każdego zakątku świata. Szczególnie przydatne mogą
być tu funkcje zdalnego dostępu do panelu operatorskiego, np. do zdalnej pomocy
technicznej, zdalnego sterowania i diagnozy błędów.
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Ustawienia
w panelu
operatorskim

Panel operatorski ma wbudowany serwer VNC. Funkcja zdalnego dostępu musi zostać
uaktywniona w aplikacji projektu w panelu operatorskim. Dokładny opis narzędzi
konfiguracyjnych znajduje się w podręczniku narzędzi konfiguracyjnych.

Ustawienia
w programie
narzędzi
konfiguracyjnych

1. Otwórz projekt panelu operatorskiego w narzędziach konfiguracyjnych.

9

2. Zaznacz [Setup] / [Network] / [Services].

12006AEN

3. Zaznacz [Remote access] i kliknij na [Edit] (Edycja).

12007AEN

Hasło
View only

W celu dostępu View-Only do panelu operatorskiego w Remote Access Viewer należy
wprowadzić hasło. Użytkownik Remote Access Viewer / Webbrowser, który zalogowany
jest hasłem View-Only, nie może przeprowadzać żadnych zmian w panelu operatorskim.

Full access

W celu pełnego dostępu do panelu operatorskiego w Remote Access Viewer należy
wprowadzić hasło. Użytkownik Remote Access Viewer / Webbrowser, który zalogowany
jest hasłem pełnego dostępu, może obsługiwać panel operatorski w taki sposób, jakby
stał przed nim.

WSKAZÓWKA
Jeśli to samo hasło wykorzystywane jest zarówno dla trybu View-Only jak i dla trybu
pełnego dostępu, wówczas użytkownik Remote Access Viewer / Webbrowser ma
pełny dostęp do panelu operatorskiego.
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Porty

Viewer
(5900)

Przyłącze TCP- (Transmission Control Protocol) dla Remote Access Viewer; nie musi
być zazwyczaj zmieniany.

Full access
(5800)

Przyłącze TCP dla połączeń HTTP (Hypertext Transfer Protocol); nie musi być
zazwyczaj zmieniany.

Zakończ, klikając na OK i Exit. Zapisz projekt i prześlij go do panelu operatorskiego.
Serwer VNC w panelu operatorskim będzie teraz uruchomiony.
Polecenie wskazania, czy podłączony jest Client VNC
Wprowadź polecenie "SJAFx" w wierszu polecenia w [Setup] / System signals] (Sygnały
systemowe) w narzędziach konfiguracyjnych, aby wyświetlić tekst "Zdalny dostęp"
w górnym prawym rogu na panelu operatorskim, jeśli do serwera VNC w panelu
operatorskim podłączony jest Client VNC (Remote Access Viewer lub Webbrowser).
"x" oznacza indeks dla wyświetlanej wielkości czcionki; Dostępne wielkości czcionek
wyświetlane są w polu "Menu" w oknie [Runtime fonts] (Czcionki czasu przebiegu)
([Setup] / [Runtime fonts]).

12008AEN
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Połączenie
z panelem
operatorskim

9

Serwer VNC rozpoznaje połączenia HTTP (Hypertext Transfer Protocol) po porcie TCP
(Transmission Control Protocol) 5800, tak jak ustawiono w panelu operatorskim dla
funkcji zdalnego dostępu (patrz str. 295).
Wprowadź adres IP panelu operatorskiego z ":" (dwukropek) i numer portu 5800 w pole
adresów przeglądarki. Dla adresu IP panelu operatorskiego 10.3.71.22 byłoby to na
przykład http://10.3.71.22:5800.

12019AEN

Program Remote Access Viewer wyświetla na monitorze PC obraz panelu
operatorskiego. Obraz w programie Remote Access Viewer aktualizowany jest
manualnie przez użytkownika lub automatycznie, w regularnych odstępach. Funkcja
zdalnego dostępu pełni tę samą funkcję, co faktyczny panel operatorski.

11599AXX
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Zintegrowany w panelach operatorskich serwer VNC zawiera również jeden niewielki
aplet VNC. Panel operatorski można połączyć również z przeglądarką internetową,
która obsługuje aplet Java, np. Microsoft Internet Explorer.
W przypadku zastosowania przeglądarki internetowej do wizualizacji, obraz ramki
panelu operatorskiego nie jest widoczny.

11600AXX

Autentyfikacja
VNC
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•

Serwer sieciowy spyta o hasło, gdy tylko nawiązanie zostanie połączenie.

•

Wprowadź hasło ustawione w panelu operatorskim.

•

Panel operatorski powinien zostać teraz wyświetlony w przeglądarce na Twoim
komputerze.
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panelu
operatorskiego

9

Panelem operatorskim z klawiaturą steruje się za pomocą klawiatury komputerowej.
Poniższe klawisze na klawiaturze komputera odpowiadają klawiszom na panelu
operatorskim.
Klawiatura komputera

Klawiatura panelu operatorskiego

Pos1

MAIN

Shift + F11

LIST

Shift + F12

ACK

↑

PREV

↓

NEXT

F1 do F12

F1 do F12

Shift + F1 do F12

F13 do F22

Enter

ENTER

Klawisze ze strzałkami

Klawisze ze strzałkami

W przypadku panelu operatorskiego z ekranem dotykowym należy bezpośrednio
dotknąć powierzchni.

WSKAZÓWKA
Nie zaleca się połączenia do panelu operatorskiego przez Proxy.

9.3.11 Zalecenia i ograniczenia dla komunikacji sieciowej
Aby szybko i efektywnie ukształtować komunikację pomiędzy panelami a kontrolerem
w sieci paneli (sieć BDTP), odbywać się musi optymalny transfer sygnałów. Przeczytaj
ustęp "Efektywna komunikacja" na str. 63 i postępuj zgodnie z zaleceniami dot.
optymalizacji funkcjonowania sieci w panelach. W sieci paneli można przesyłać
maksymalnie 3000 sygnałów.
Przykład 1

Sieć paneli składa się z 3 klientów i jednego serwera. Każdy klient posiada dostęp
do 1000 sygnałów. W związku z tym serwer musi zarządzać 3000 sygnałów (a więc
przesyłać je do poszczególnych klientów). Obowiązuje to również wówczas, gdy
zakresy adresów dla sygnałów w klientach są identyczne. W ten sposób przepustowość
dla transferu sygnałów w sieci jest w pełni wykorzystana.

Przykład 2

Serwer powinien wywołać adresy, które wymagane są przez klientów. Następnie serwer
odczytuje stan kontrolera, który dalej przesyłany jest do danego klienta.
Przykład
Sieć paneli (sieć BDTP) składa się z jednego serwera i 5 klientów. Każdy z paneli
zawiera 50 alarmów o tym samym adresie. Oznacza to dla serwera, że 50 adresów musi
być odczytywanych przez kontroler. Ponadto serwer musi wysłać jeszcze 50 alarmów
do danego klienta (5 x 50). W związku z tym serwer musi rozdzielać 250 alarmów
w sieci.
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Tryb
transparentny
przez ETHERNET

Tryb przekazowy
przez ETHERNET

Aby funkcja [Transparent mode] (Tryb transparentny) mogła być wykorzystywana przez
komunikację ETHERNET (protokół TCP/IP), spełnione muszą być następujące warunki.
•

Sterowniki i narzędzia do programowania muszą obsługiwać komunikację w trybie
transparentnym. (Bliższe informacje znajdziesz w podręczniku dla danego
sterownika lub kontrolera.)

•

Jeśli oprogramowanie do konfiguracji dla kontrolera nie obsługuje transferu projektu
przez TCP/IP, wówczas w komputerze musi być wykorzystywany program do
wykonywania symulacji portu COM w otoczeniu TCP/IP. Ten protokół komunikuje
się z kontrolerem w trybie transparentnym przez sieć TCP/IP.

Komunikacja w trybie przekazowym jest możliwa tylko wówczas, gdy jest on
obsługiwany przez sterowniki. Patrz rozdział "Komunikacja" na str. 250.
Aby mógł być wykorzystywany tryb przekazowy przez komunikację ETHERNET
(protokół TCP/IP), musi być spełniony poniższy warunek.
•

Tryb bez
protokołu

Jeśli oprogramowanie programujące dla kontrolera nie obsługuje transferu projektu
przez TCP/IP, wówczas w komputerze musi być wykorzystywany program do
przetwarzania portu COM na TCP/IP. Ten protokół komunikuje się z kontrolerem
w trybie transparentnym przez sieć TCP/IP. (Bliższe informacje znajdziesz
w podręczniku dla danego sterownika lub kontrolera.)

Funkcja [No protocol mode] (Tryb bez protokołu), która stosowana jest, jeśli jeden albo
kilka paneli pełni funkcję złącz komunikacyjnych (patrz również rozdział "Komunikacja"
na str. 250), nie jest zalecana dla większych sieci paneli (sieci BDTP).
Jako większą sieć rozumie się taką sieć BDTP, w której występuje duża wymiana
sygnałów pomiędzy serwerem a klientami. Jeśli panel pełni funkcję złącza
komunikacyjnego, wówczas przesyłane są rejestry sterownicze i sygnały sterownicze.
Oddziałują one negatywnie na prędkość komunikacji i zmniejszają wydajność sieci.
Patrz punkt "Efektywna komunikacja" na str. 63.

Pakiety sygnałów

300

Aby szybko i efektywnie ukształtować komunikację pomiędzy panelami a kontrolerem
(np. w sieci), ogromne znaczenie ma optymalny transfer sygnałów. Przeczytaj ustęp
"Efektywna komunikacja" na str. 63 i postępuj zgodnie z zaleceniami dot. optymalizacji
funkcjonowania sieci w panelach. Dotyczą one wszystkich stacji w sieci paneli. Jeśli
sygnały nie będą przesyłane w formie pakietów, wówczas może wydłużyć się czas
aktualizacji w sieci.
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Zarządzanie
alarmem

9

Sieć panelu jest siecią serwera klienta. Serwer zawiera dane (np. sygnały alarmów),
które odczytywane są przez klientów. Symultaniczny transfer różnych sygnałów wpływa
negatywnie na czas przesyłu pomiędzy panelami operatorskimi a kontrolerami. Zgodnie
z tym należy ograniczyć liczbę sygnałów. Bliższe informacje znajdziesz w rozdziale
"Efektywna komunikacja" na str. 63.
Liczba sygnałów alarmowych w sieci nie może przekroczyć liczby sygnałów, jaką
serwer może przetworzyć w całej sieci. Serwer, w zależności od aplikacji i panelu
operatorskiego może przetwarzać do 300 alarmów. W związku z tym, sieć nie może
obejmować łącznie więcej niż 300 alarmów.

Indeks w sieci
klientów

Adresowanie indeksów pomaga ustalić w trybie roboczym, z jakiego rejestru obiekt ma
pobierać wyświetlaną wartość. Adresowanie indeksów nie może być wykorzystywane
w panelach, które pełnią funkcję klientów BDTP. Klienci BDTP korzystają wyłącznie
z rejestru indeksów serwera BDTP.
Jeśli jednak panel, który pełni funkcję klienta BDTP, posiada również lokalny kontroler,
wówczas obowiązuje normalny tryb dla stosowania adresowania indeksów.
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9.4

Konta sieciowe
W [Setup] / [Network] / [Accounts] ustala się, kto może mieć dostęp do usług panelu,
które wymagają zalogowania. Za pomocą tej funkcji tworzy się kontrolę uprawnień.
Zakłada się przy tym nazwy użytkowników i hasła dla różnych użytkowników, którzy
mają mieć dostęp do różnych usług w sieci. Nazwy kont i hasła nie mogą zawierać
krajowych znaków specjalnych.

11590AEN

Zgodnie z rysunkiem konto o nazwie "Superuser" jest uprawnione do dostępu do
wszystkich funkcji sieciowych, które wymagają logowania. Za pomocą przycisków
można zaktualizować, dodać lub usunąć konta na liście.
Parametr

Opis

Account name

Wprowadź nazwę konta.

Password

Wprowadź hasło dla konta.

9.4.12 Prawa dostępu
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Parametr

Opis

Serial connection

Użytkownik może nawiązać połączenie szeregowe (PPP). Ta opcja powinna być
uaktywniona.

Access terminal
controller

Wykorzystuje się do przełączania RUN/TRANSFER przez TCP/IP. Ta opcja
powinna być uaktywniona.

FTP Access

Użytkownik posiada dostęp w prawem odczytu do serwera FTP (panelu).

FTP Write

Użytkownik posiada na serwerze FTP prawo zapisu. W tym celu potrzebny jest
również dostęp do FTP.
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9

Wywoływanie ustawień sieciowych podczas pracy
Jednoznaczny numer sprzętowy panelu operatorskiego, tzw. adres MAC (Media Access
Control), można wyświetlić w trakcie eksploatacji za pośrednictwem makra, po podaniu
komendy "IP-CONFIG" i argumentu "/ALL".
Konfiguracja IP wyświetlana jest za pośrednictwem adresu MAC w konsoli Windows CE.

WSKAZÓWKA
Dalsze informacje zawarte są w rozdziale "Wklejanie zdarzenia / Załączanie
zdarzenia" (str. 247).
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Dane techniczne i rysunki wymiarowe

10.1

Ogólne dane techniczne

10.1.1 Wyświetlacz
Rozdzielczość grafiki
(piksele)

DOP11B-10

DOP11B-15

DOP11B-20

DOP11B-25

160 x 32

240 x 64

240 x 64

320 x 240

Linie x znaki tekst

Grafika

Aktywna wielkość
monitora, SZER. x WYS.

89,6 x 17,9 mm

90,2 x 24 mm

127,0 x 33,8 mm

115,2 x 86,4 mm

Podświetlenie tła

LED, przyciemniany
>50000 h w temperaturze
otoczenia +25 °C

LED, przyciemniany
>50000 h w temperaturze
otoczenia +25 °C

LED, przyciemniany
>50000 h w temperaturze
otoczenia +25 °C

CCFL, przyciemniany
>45000 h w temperaturze
otoczenia +25 °C

Ustawianie kontrastu
Monitor

Poprzez zmienną systemową
Monitor FSTN-LCD
(ciekłokrystaliczny),
monochromatyczny

Monitor FSTN-LCD
(ciekłokrystaliczny),
monochromatyczny

Monitor FSTN-LCD
(ciekłokrystaliczny),
monochromatyczny

Monitor FSTN-LCD
(ciekłokrystaliczny),
16 odcieni szarości

DOP11B-30

DOP11B-40

DOP11B-50

DOP11B-60

320 x 240

320 x 240

800 x 600

1024 x 768

Aktywna wielkość
monitora, SZER. x WYS.

115,2 x 86,4 mm

115,2 x 86,4 mm

Podświetlenie tła

CCFL, przyciemniany >60000 h w temperaturze
otoczenia +25 °C

Rozdzielczość grafiki
(piksele)
Linie x znaki tekst

Ustawianie kontrastu
Monitor

304

Grafika
211,2 x 158,4 mm

304,1 x 228,1 mm

CCFL, przyciemniany
>50000 h w temperaturze
otoczenia +25 °C

CCFL, przyciemniany
>35000 h w temperaturze
otoczenia +25 °C

Poprzez zmienną systemową
Monitor CSTN-LCD (ciekłokrystaliczny), 64 k kolorów

Monitor TFT-LCD
(ciekłokrystaliczny),
64 k kolorów

Monitor TFT-LCD
(ciekłokrystaliczny),
64 k kolorów
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10.1.2 Dane techniczne
DOP11B-10

DOP11B-15

DOP11B-20

Klawiatura

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Materiał klawiatury /
materiał dla przedniej
obudowy urządzenia

Klawiatura membranowa z metalowymi osłonkami.
Overlay Autotex F207 z drukiem na odwrocie
1 mln. operacji

Rozszerzenie pamięci

Brak

Blok numeryczny
Blok nawigacyjny
6 klawisze funkcyjne
6 diod LED
(czerwona / zielona)

Blok numeryczny
Blok nawigacyjny
6 klawisze funkcyjne
6 diod LED
(czerwona / zielona)

Klawiatura membranowa
z metalowymi osłonkami.
Overlay Autotex F157
z drukiem na odwrocie
1 mln. operacji

Panel dotykowy.
Polimer (Autotex F250)
na szkle,
1 mln. operacji

Za pomocą dodatkowej pamięci USB

Obiekty graficzne
Zegar czasu
rzeczywistego

DOP11B-25

Blok numeryczny
Touch resistiv
Blok nawigacyjny
8 klawiszy funkcyjnych
16 diod świecących

Tak
±20 PPM + wskazanie błędu poprzez temperaturę otoczenia i napięcie zasilające.
Maks. wskazanie łącznej ilości błędów: 1 minuta/miesiąc przy +25 °C = 12 minut/lat.
Żywotność baterii zegara czasu rzeczywistego wynosi 3 lat.
Współczynnik temperaturowy: 0,004 ppm/°C2

Napięcie zasilające

DC 24 V (DC 20 ... 30 V),
3-pinowy styk przyłączeniowy
CE: Doprowadzenie napięcia musi odpowiadać wymogom dla SELV lub PELV zgodnie z IEC 950 lub IEC 742.
UL: Napięcie zasilające musi przebiegać zgodnie z ustaleniami dla doprowadzenia napięcia klasy 2.

Zużycie prądu przy
napięciu roboczym
Zabezpieczenie

Normalne: 0,1 A
Maksymalne: 0,3 A

Normalne: 0,15 A
Maksymalne: 0,35 A

Wewnętrzny bezpiecznik DC, 1.0 AT, 5 x 20 mm

Temperatura otoczenia

–20 do +70 °C

Wilgotność powietrza

Głębokość montażowa

Wewnętrzny bezpiecznik DC, 2.0 AT, 5 x 20 mm

Montaż w pionie: 0 °C ... +50 °C
Montaż w poziomie: 0 °C ... +40 °C

Temperatura
magazynowania

Wymiary frontowe
SZER. x WYS. x GŁ.

5 ... 85 % (nie skraplająca)
155,2 x 113,6 x 6 mm

155,2 x 155,2 x 6 mm

43 mm

202 x 187 x 6 mm

44 mm

56,9 mm

Stopień ochronny
przedniej części
urządzenia

IP66

Stopień ochronny tylnej
części

IP20

Materiał ochronny tylnej
części

Powlekane proszkowo aluminium

Masa
Pamięć
Test EMC na panelu

Normalne: 0,25 A
Maksymalne: 0,45 A

0,4 kg

0,5 kg

0,875 kg

512 kB
(wraz z czcionkami)

512 kB
(wraz z czcionkami)

201 x 152 x 6 mm
56,8 mm

0,87 kg

12 MB (wraz z czcionkami)

Sprawdzone zgodnie z: EN 61000-6-3 (emisja) i EN 61000-6-2 (Odporność na zakłócenia).

Dopuszczenie UL

UL 1604 (Klasa I, Div 2) / UL 508 / UL 50 4x indoor use only

Certyfikacja DNV

W przygotowaniu

NEMA

4x indoor use only
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Klawiatura

DOP11B-30

DOP11B-40

Touch resistiv

•
•
•
•

Materiał klawiatury /
materiał dla przedniej
obudowy urządzenia

Rozszerzenie pamięci

Panel dotykowy.
Polimer (Autotex)
na szkle,
1 mln. operacji

DOP11B-50

Panel dotykowy.
Polimer (Autotex F250) na szkle,
1 mln. operacji

Klawiatura membranowa
z metalowymi
osłonkami.
Overlay Autotex F157
z drukiem na odwrocie
1 mln. operacji

Za pomocą dodatkowej pamięci USB

Za pomocą pamięci USB lub karty pamięci
Compact-Flash

Obiekty graficzne
Zegar czasu
rzeczywistego

DOP11B-60
Touch resistiv

Blok numeryczny
Blok nawigacyjny
16 klawiszy
funkcyjnych
16 diod LED
(czerwona / zielona)

Tak
±20 PPM + wskazanie błędu poprzez temperaturę otoczenia i napięcie zasilające.
Maks. wskazanie łącznej ilości błędów: 1 minuta/miesiąc przy +25 °C = 12 minut/lat.
Żywotność baterii zegara czasu rzeczywistego wynosi 3 lat.
Współczynnik temperaturowy: 0,004 ppm/°C2

Napięcie zasilające

DC 24 V (DC 20 ... 30 V), 3-pinowy styk przyłączeniowy
CE: Doprowadzenie napięcia musi odpowiadać wymogom dla SELV lub PELV zgodnie z IEC 950 lub IEC 742.
UL: Napięcie zasilające musi przebiegać zgodnie z ustaleniami dla doprowadzenia napięcia klasy 2.

Zużycie prądu przy
napięciu roboczym
Zabezpieczenie

Normalne: 0,25 A
Maksymalne: 0,45 A

Normalne: 0,3 A
Maksymalne: 0,5 A

Wewnętrzny bezpiecznik DC, 2.0 AT, 5 x 20 mm

Temperatura otoczenia

5 ... 85 % (nie skraplająca)
201 x 152 x 6 mm

275 x 168 x 6 mm

56,8 mm

57,3 mm

302 x 228 x 6 mm

IP66

Stopień ochronny tylnej
części

IP20

Materiał ochronny tylnej
części

Powlekane proszkowo aluminium
0,87 kg

1,11 kg

Pamięć
Test EMC na panelu
Dopuszczenie UL
Certyfikacja DNV
NEMA

398 x 304 x 6 mm
58 mm

Stopień ochronny
przedniej części
urządzenia

Masa

306

Wewnętrzny bezpiecznik DC, 3.15 AT, 5 x 20 mm

–20 do +70 °C

Wilgotność powietrza

Głębokość montażowa

Normalne: 1,2 A
Maksymalne: 1,7 A

Montaż w pionie: 0 °C ... +50 °C
Montaż w poziomie: 0 °C ... +40 °C

Temperatura
magazynowania

Wymiary frontowe
SZER. x WYS. x GŁ.

Normalne: 0,5 A
Maksymalne: 1,0 A

2,0 kg

3,7 kg

12 MB (wraz z czcionkami)
Sprawdzone zgodnie z: EN 61000-6 -3 (emisja) i EN 61000-6-2 (Odporność na zakłócenia).
UL 1604 (klasa I, Div 2) / UL 508 / UL 50 4x indoor use only
W przygotowaniu

Tak
4x indoor use only
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10.1.3 Funkcjonalność
DOP11B-10 DOP11B-15
Funkcje sieciowe

DOP11B-20 DOP11B-25 DOP11B-30 DOP11B-40 DOP11B-50 DOP11B-60

Nie

E-Mails / Web-Server / Remote Access / FTP-Server

Podwójny sterownik
z możliwością
wymiany danych

Tak

Tryb przekazowy

Tak (w zależności od sterownika)

Tryb bez protokołu

Tak

Wielojęzyczność

Tak, maks. 10 języków w jednym projekcie

Standardowe czcionki
Windows

Nie

Tak

Wewnętrzne zmienne

Tak, chwilowe i trwałe

Rejestracja trendów

Tak

Zarządzanie
recepturami

Tak

Zarządzanie alarmami

Tak, maks. 16 grup

Kanały czasowe

Tak

Grupy I/O Poll

Tak

Hasła

Tak, maks. 8 grup

Biblioteka wiadomości

Tak

Makra

Tak

Funkcja drukowania

Tak

10.1.4 Komunikacja
DOP11B-10 DOP11B-15

DOP11B-20 DOP11B-25 DOP11B-30 DOP11B-40 DOP11B-50 DOP11B-60

Złącze szeregowe
RS-232

9-pinowe przyłącze Sub-D, wtyki zamontowane za pomocą śrub mocujących 4-40 UNC, regulacja w zakresie
do 115200 bodów.

Złącze szeregowe
RS-422

25-pinowe przyłącze Sub-D, gniazdo zamontowane za pomocą śrub mocujących 4-40 UNC, regulacja w zakresie
do 115200 bodów.

ETHERNET
USB

Jako opcja
Nie

Jako opcja

Ekranowane gniazdo RJ45, 10/100 MBit - pełny duplex

Host typu A (USB1.1), maks. prąd wyjściowy 500 mA
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Przypisanie pinów

10.2.1 RS-232
D-Sub
9-pinowy wtyk

Kierunek sygnałów panel ↔ XXX

Zacisk nr Określenie
1

DCD

←

2

RD

←

3

TD

→

1

4

DTR

→

2

5

SG

–

3

6

DSR

←

7

RTS

→

8

CTS

←

9

RI

←

6
7
8
4
9
5

10.2.2 RS-422 / RS-485
D-Sub
25-pinowe gniazdo

RS-422
Określenie

RS-485

Kierunek
sygnałów
panel ↔ XXX

Określenie

Kierunek
sygnałów
panel ↔ XXX

2

TxD+

→

Tx / Rx+

↔

15

TxD-

→

Tx / Rx-

↔

14

3

RxD+

←

–

–

15

16

RxD-

←

–

–

4

RTS+

→

–

–

17

RTS-

→

–

–

5

CTS+

←

–

–

18

CTS-

←

–

–

19

20

1)

–

–

–

20

21

1)

–

–

1
2
3
16
4
17
5
18
6

Zacisk nr

7
8
21

–
2)

6

Nie wolno
obsadzać

–

Zakończenie Bus

19

Nie wolno
obsadzać

–

Zakończenie Bus 4)

–

7,8

0V

–

0V

–

14

+5 V
< 100 mA

→

+5 V
< 100 mA

→

9
22
10
23
11
24
12
25
13

Połącz pin 19
dla terminacji
magistrali 3)

1) Połączyć pin 20 z pin 21 w zacisku.
2) Połączona wewn. bezpośredno z Pin 2 (Tx / Rx+).
3) Wskazówka: Tylko pierwsze i ostatnie urządzenie magistrali powinno posiadać terminację.
4) Połączona wewnętrznie z Pin 15 (Tx / Rx-) poprzez opornik 120 Ohm 1/4.
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10.2.3 ETHERNET
Gniazdo RJ45

1

Kierunek sygnałów panel ↔ XXX

Zacisk
nr

Określenie

1

Tx+

→

2

Tx-

→

3

Rx+

←

6

Rx-

←

4, 5, 7, 8

GND

–

8

10.2.4 USB
Gniazdo USB

Zacisk
nr

USB-A
1

2

3

4

USB-B
2

1

3

Określenie

Kierunek sygnałów panel ↔ XXX

1

VBUS

–

2

D-

↔

3

D+

↔

4

GND

–

1

VBUS

–

2

D-

↔

3

D+

↔

4

GND

–

4

10.2.5 PCS21A
RJ10
4-pinowy wtyk

1

Kierunek sygnałów panel ↔ XXX

Zacisk
nr

Określenie

1

Nie wolno
obsadzać

2

Tx / Rx+

↔
↔

2

3

Tx / Rx-

3

4

y

Zarezerwowane

4
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DOP11B-10

10.3.1 Wiersz tekstowy dla DOP11B-10
138.0
11.25

19.0

20.5

20.5

20.5

19.0

9.0

4.5

R1 (4x)

[A] ≤ 15.5 x 7.5

[A] ≤ 18.5 x 7.5

63783AXX

[A]

Maksymalny obszar dla tekstów w mm.

10.3.2 Rysunek wymiarowy DOP11B-10

COM2
RS-232
24 V DC
COM1
RS-422/-485

39,6
117,9

18,65

33,6

≥ 6,5 / ≤ 9,0
≤ 7,5 grubość
materiału obudowy

155,2

113,6

18,65

27,3

77,9

8,4

6

63779APL
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DOP11B-15

10.4.1 Wiersz tekstowy dla DOP11B-15
138.0
11.25

19.0

20.5

20.5

20.5

19.0

9.0

4.5

R1 (4x)

[A] ≤ 15.5 x 7.5

[A] ≤ 18.5 x 7.5

63783AXX

[A]

Maksymalny obszar dla tekstów w mm.

10.4.2 Rysunek wymiarowy DOP11B-15

40,6
COM
RS-232

118

18,6

≥ 6,5 / ≤ 9,0

≤ 7,5 grubość
materiału obudowy

COM1
RS-422/-485

24 V DC

155,2

9,9

136,1

9,2

18,6

34,6

155,2

6

63780APL
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DOP11B-20

10.5.1 Wiersz tekstowy dla 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]

Maksymalny obszar dla tekstów w mm.

10.5.2 Rysunek wymiarowy DOP11B-20

Z

COM2
RS-232

62,9

COM1
RS-422/-485

56,9
19,3

maks. 7,5 mm grubość
materiału obudowy

202

147,4

Bateria
przełącznik DIP
USB host

187

163,4

9,8

19,3

29,8

Ethernet

24 V DC

Z
60742APL
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DOP11B-25 i -30

10.6.1 Rysunek wymiarowy DOP11B-25 i -30

Z

62,8
COM2
RS-232

maks. 7,5 mm
grubość materiału

178,6

CF
bateria
przełącznik DIP
USB host

COM1
RS-422/-485
201

152

12,4

128,7

10,9

56,8

Ethernet

24 V DC

Z
60741APL
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DOP11B-40

10.7.1 Wiersz tekstowy dla 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]

Maksymalny obszar dla tekstów w mm.

10.7.2 Rysunek wymiarowy DOP11B-40

Z

63,3
237,4

57,3
maks. 7,5 mm
grubość materiału

COM1
RS-422/-485
275

CF
bateria
przełącznik DIP

168

128,5

17,7

18,8

COM2
RS-232

USB host
Ethernet

24 V DC

Z
60740APL
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DOP11B-50

10.8.1 Rysunek wymiarowy DOP11B-50

Z

COM2
RS-232

COM1
RS-422/-485

Ethernet
maks. 9 mm
grubość materiału

USB Device

64
58
263

13

25

302

228

204

CF
USB
Host

24 V DC

Z
60739APL
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DOP11B-60
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DOP11B-60

10.9.1 Rysunek wymiarowy DOP11B-60

COM2
RS-232
Ethernet

COM1
RS-422/-485
Urządzenie USB
398

354

277

304

14

22

CF

≤ 9 grubość
materiału obudowy

USB-Host
60
66
63781APL
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7.5 ± 0.2

10.10 Label dla DOP11B-10 do DOP11B-40

31.5 ± 0.2

R3.75
R3.75
63785AXX

7.5 ± 0.2

10.11 Label dla DOP11B-50 i DOP11B-60

47.5 ± 0.2

R3.75
R3.75
63786AXX
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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
max 15
3 m + 50 mm

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 Kabel komunikacyjny RS-232 (Kabel prefabrykowany 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

RS-232
9-pin D-Sub Male
max 15
3 m + 50 mm

UNC 4-40

max 33

UNC 4-40

Non-UL 28 AWG 9C

Label
64007AXX
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Odporność na środki chemiczne

11

Załącznik

11.1

Odporność na środki chemiczne

11.1.1 Metalowa obudowa
Rama i obudowa zbudowane są z aluminium powlekanym proszkowo. Taka powłoka
proszkowa może być wystawiona na działanie następujących substancji przez ponad
24 godziny, bez widocznych zmian powierzchniowych:
Alkohol 95 %

Woda kranowa

Alu-Cleaner

Ligroin

Amoniak

Kwas mlekowy

Butanol

Chlorek węgla 10 %

Kwas chlorowy 10 %

Dwuchronian sodu nasycony

Olej dieslowy

Roztwór podchlorynu sodu

Dejonizowana woda

Ług sodowy

Kwas octowy

Olej parafinowy

Etanol 99,5 % denaturyzowany

Kwas fosforowy

Benzyna FAM

Kwas azotowy

Glikol

Kwas siarkowy

Mocznik nasycony

Olej spożywczy

Wodoronadtlenek

Terpentyna

Alkohol izopropylowy

Środek płuczkowy

Sól kuchenna 20 %

Kwas cytrynowy

Płyn chłodzący

–

11.1.2 Klawiatura i wyświetlacz
Odporność na
rozpuszczalniki
dla powierzchni
wyświetlacza
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Powierzchnia wyświetlacza może być wystawiona na działanie następujących
substancji przez ponad 24 godziny, bez widocznych zmian powierzchniowych:
Kwas diheksanowoetylowy

Nafta świetlna

Aceton

Metanol

Roztwór amoniaku (względna masa właściwa 0,9)

Chlorek węgla <20 %

Roztwór amoniaku <10 %

Podchloryn sodu <10 %

Olej bawełniany

Ług sodowy <48 %

Benzen

Olej z oliwek

Kwas solny <35 %

Kwas oleinowy

Woda destylowana

Kwas azotowy (specyficzna masa właściwa 1,42)

Dwuchlorometan

Kwas azotowy <40 %

Eter dwuetylowy

Słona woda

Dwuizobuten

Kwas siarkowy (specyficzna masa właściwa 1,84)

Dwumetyloformamid

Kwas siarkowy <30 %

Kwas octowy (względna masa właściwa 1,05)

Tetrachlorek węgla

Kwas octowy

Toluen

Octan etylowy

Nadtlenek wodoru <28 %

Alkohol etylowy

Kwas cytrynowy

Alkohol izopropylowy

–
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Autotex F157 pokrywa klawiaturę foliową.
Substancje nieszkodliwe
Zgodnie z DIN 42 115 część 2, Autotex F157 może być narażony przez ponad
24 godziny na działanie następujących substancji bez widocznych zmian:
1.1.1. Trichloretan (Genklene)

Izoforon

Aldehyd octowy

Izopropanol

Aceton

Cyjanek żelaza

Cyjanek metylu

Wodorotlenek potasu <30 %

Węglowodory alifatyczne

Węglan potasu

Węglan alkaliczny

Olej lniany

Kwas mrówkowy <50 %

Nadtlenek wodoru

Amoniak <40 %

Metanol

Octan pentylowy

Keton metyloetylowy

Benzyna

MIBK

Dwuchromian

Wodosiarczyn sodu

Butyl cellosolve

Węglan sodu

Kwas solny <36 %

Podchloryn sodu <20 % (bielenie)

Cykloheksanol

Ług sodowy <40 %

Cykloheksanon

N-octan butylowy

Decontaminated

Olej parafinowy

Alkohol dwuacetonowy

Kwas ortofosforowy <30 %

Ftalan dibutylu

Kwas azotowy <10 %

Olej dieslowy

Słona woda

Eter dwuetylowy

Olej chłodząco-smarujący

Ftalan dioctanu

Kwas siarkowy <10 %

Dioksan

Olej sylikonowy

Dowanol DRM/PM

Teepol (środek czyszczący)

Chlorek żelaza

Substytut terpentynowy

Chlor zawierający żelazo

Benzyna testowa

Kwas octowy

Toluen

Etanol

Trioctan glicerolu

Eter

Trichlorek kwasu octowego <50 %

Octan etylowy

uniwersalny płyn hamulcowy

Benzyna lekka

Proszek do prania

Formaldehyd 37 % ... 42 %

Woda

Dmuchany olej rycynowy

Płyn zmiękczający

Glicerynan

Ksylen

Glikol

–

Autotex nie wykazuje widocznego odbarwienia po wystawieniu go na działanie octu na
czas mniejszy niż 1 godzina zgodnie z normą DIN 42 115 Część 2.
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Substancje szkodliwe

STOP!
Autotex nie jest odporny na działanie parowej myjki wysokociśnieniowej o temperaturze
powyżej 100 °C lub na działanie następujących substancji:
•

Alkohol benzylowy

•

Dwuchlorometan

•

Koncentrat ługu

•

Koncentrat kwasów nieorganicznych

Substancje, które nie powodują odbarwienia
Następujące odczynniki nie spowodowały w ciągu 24 godzin przy temperaturze 50 °C
żadnych odbarwień:
Ajax

Lenor

Ariel

Mleko

Domestos

Persil

Downey

Top Job

Fantastic

Sok winogronowy

Formula 409

Vim

Gumption

Vortex

Jet Dry

Windex

Kawa

Wisk

Substancje, które powodują odbarwienia
Po dokładniejszym badaniu stwierdzono możliwość powstawania lekkich odbarwień
w wyniku oddziaływania następujących substancji:
Musztarda
Ketchup pomidorowy
Sok pomidorowy
Sok cytrynowy

WSKAZÓWKA
Tak jak wszystkie rodzaje folii na bazie poliestru, również Autotex F157 nie jest
odporna na działanie promieni słonecznych przez dłuższy okres czasu.
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Aktualizowanie panelu operatorskiego
Panel operatorski zawiera program systemowy (system operacyjny), który w chwili
dostawy zapisany jest w pamięci panelu.
Program systemowy może zostać zastąpiony nową wersją przez komputer lub
zewnętrzną kartę pamięci. Nie dotyczy DOP11B-10 i -15. Patrz również rozdział
"Pobieranie programu systemowego w DOP11B-10 i -15" na str. 324.

11.2.1 Pobieranie programu systemowego via PC
W celu pobrania programu systemowego z komputera do panelu operatorskiego
wykorzystuje się HMI-Builder. Transfer może odbywać się przez szeregowe złącze lub
przez ETHERNET. Do szeregowego połączenia należy wykorzystać kabel PCS11B.
Do połączenia ETHERNET należy użyć skrzyżowany kabel CAT5.
W celu transferu programu systemowego do panelu operatorskiego przez komputer
konieczne są następujące warunki:
Komputer z HMI-Builder
Kabel połączeniowy między PC a panelem operatorskim
Plik z nowym programem systemowym (OPSys_b*.cab)

WSKAZÓWKA
Należy zapewnić, aby w trakcie transferu danych nie nastąpiła przerwa w zasilaniu.

Kroki przygotowawcze
Przez złącze
szeregowe

1. Podłącz kabel połączeniowy PCS11B do komputera i panelu operatorskiego.
2. Otwórz istniejący projekt lub utwórz nowy z wybranym typem panelu operatorskiego.
3. Wybierz [Transfer] / [Update operator terminal system program].
Na panelu operatorskim nie muszą być przeprowadzane żadne ustawienia.
W polu [Options] / [Communication properties] podaj port dla transferu danych oraz
prędkość transferu.

Przez ETHERNET

1. Podłącz kabel połączeniowy pomiędzy komputerem a panelem operatorskim.
2. Wprowadź aktualny adres IP dla panelu operatorskiego.
3. Otwórz istniejący projekt lub utwórz nowy z wybranym typem panelu operatorskiego.
4. Wybierz [Transfer] / [Update operator terminal system program] (Aktualizuj program
systemowy panelu operatorskiego).
5. Wybierz [Settings] / [Use TCP/IP transfer] (Ustawienia / Skorzystaj z transferu TCP/IP).
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11.2.2 Pobieranie programu systemowego z zewnętrznej karty pamięci
1. Zapisz systemowy plik programu (OPSys_b*.cab) w głównym katalogu zewnętrznej
karty pamięci Compact-Flash lub w napędzie USB.
2. Umieść kartę pamięci w panelu operatorskim, lub podłącz napęd USB-Flash
a następnie uruchom panel, co pozwoli na przeprowadzenie automatycznego
procesu aktualizacji oprogramowania systemowego.

WSKAZÓWKA
Karty typu Compact-Flash obsługiwane są wyłącznie przez DOP11B-50.

11.2.3 Pobieranie programu systemowego w DOP11B-10 i -15
W celu pobrania programu systemowego z komputera do panelu operatorskiego
wykorzystuje się program Image Loader. Image Loader można pobrać ze strony
internetowej. Transmisja odbywa się za pośrednictwem kabla PCS11B przez
szeregowe złącze.
Do aktualizacji programu systemowego na panelu operatorskim konieczne są:

Kroki
przygotowawcze

•

Komputer z oprogramowaniem "Image Loader"

•

Kabel PCS11B

1. Kliknij dwukrotnie na plik EXE Image Loader, aby wykonać ten program. Należy
wykonać następujące zalecenia:
2. Podłącz kabel połączeniowy PCS11B do komputera i panelu operatorskiego.
3. Przerwij zasilanie do panelu operatorskiego.
4. Przełącz panel operatorski w tryb Image-Load, obracając przełącznik trybów 2
w pozycję ON.
5. Z powrotem włącz zasilanie.
6. Wszystkie panele operatorskie, które pod podłączone są do przyłączy COM do
komputera i znajdują się w trybie Image-Load, są do wyboru na rozwijanej liście.
Wybierz panel operatorski przeznaczony do zaktualizowania przez odpowiedni
MAC-adres (Hex.).
7. Kliknij na Upgrade (Aktualizuj).
8. Przerwij po zakończeniu aktualizacji zasilanie do panelu operatorskiego. Ustaw
przełącznik trybów 2 z powrotem w pozycji OFF.
9. Z powrotem włącz zasilanie do panelu operatorskiego.
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Wymiana baterii
WSKAZÓWKA
•

Zwróć uwagę na dostateczne zabezpieczenie ESD.

•

Wykonaj najpierw kopię bezpieczeństwa projektu panelu operatorskiego, patrz
rozdział "Właściwości transmisji" na str. 186.

11.3.1 DOP11B-20, -25, -30 i -40
Potrzebna będzie do tego:
•
Sposób
postępowania

Bateria litowa CR2450, 550 mAh

1. Odłącz prąd od panelu operatorskiego.
2. Otwórz pokrywkę baterii.
[1]

[2]

63847AXX

[1]

Pokrywka baterii

[2]

Bateria

3. Zastosuj kleszcze nie przewodzące prądu, aby wyjąć baterię.
4. Włóż nową baterię.
5. Z powrotem zamknij pokrywkę baterii.

WSKAZÓWKA
Wyjętą baterię litową należy oddać do ponownego wykorzystania.
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11.3.2 DOP11B-50 i -60
Potrzebna będzie do tego:

Sposób
postępowania

•

Bateria litowa CR2450, 550 mAh

•

Pistolet do klejenia na gorąco: Jet-Melt TCQ, producent: 3M

•

Klej topliwy na gorąco: 3748 V-O, producent: 3M

1. Odłącz prąd od panelu operatorskiego.
2. Zdejmij pokrywę z tyłu panelu operatorskiego po odkręceniu 4 śrub Torx.
[1]

[1]

[1]

[1]
63848AXX

[1]

Śruby Torx

3. Obróć pokrywę (płytka CPU i bateria znajdują się z tyłu pokrywki).

[1]

63849AXX

[1]
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4. Jeśli bateria zamocowana jest za pomocą kleju na gorąco, usuń klej, zanim ostrożnie
wyjmiesz baterię z uchwytu baterii.
5. Włóż ostrożnie nową baterię w uchwyt baterii. Symbol plus na baterii musi być przy
tym ustawiony w stronę symbolu plus na uchwycie.
6. Przyklej baterię za pomocą topliwego kleju do uchwytu baterii.
7. Złóż panel operatorski z powrotem w odwrotnej kolejności.

WSKAZÓWKA
Wyjętą baterię litową należy oddać do ponownego wykorzystania.

11.4

Identyfikacja błędów
Błędy panelu operatorskiego można diagnozować za pomocą następującej listy błędów.

Sytuacja

Kroki w celu identyfikacji błędów

•

1.
2.
3.
4.
5.

Czy napięcie jest właściwe?
Czy dostarczana jest wystarczająca ilość prądu?
Skontrolować bezpiecznik.
Skontrolować kartę mocy.
Czy karta mocy została poprawnie zamontowana?

Brak komunikacji pomiędzy panelem
operatorskim a sterowaniem.

1.
2.
3.
4.

Skontrolować kabel komunikacyjny pomiędzy urządzeniami.
Sprawdzić, czy panel operatorski pobrał sterownik dla sterowania.
Sprawdzić, czy wykorzystywany jest właściwy sterownik dla sterowania.
Sprawdzić przyłącza komunikacyjne na płytce CPU.

Panel operatorski pracuje, ale
podświetlenie tła nie działa.

1.
2.
3.
4.

Sprawdzić tłumienie podświetlenia tła.
Sprawdzić, czy podświetlenie tła jest podłączone do karty mocy.
Wymienić podświetlenie tła.
Sprawdzić DC / AC na karcie mocy.

Panel operatorski nie działa,
podświetlenie tła jest wyłączone,
ale świeci dioda stanu pracy.

1. Sprawdzić tłumienie podświetlenia tła.
2. Sprawdzić płytkę CPU pod kątem przepalonych podzespołów.
3. Załadować nowe oprogramowanie sprzętowe na panel operatorski.

Panel operatorski nie jest
wyposażony w najnowsze
oprogramowanie sprzętowe.

1. Sprawdzić wersję wykorzystywaną przez panel operatorski.
2. Zapisać kopię projektu na komputerze.
3. Za pomocą programu Image Loaders pobrać Update-Image i postępować zgodnie
zaleceniami.

Panel operatorski pracuje, ale jeden
lub kilka klawiszy nie działa.

1. Sprawdzić, czy przewody prądu są prawidłowo podłączone.
2. Wymienić przednią część.

Ekran dotykowy nie działa lub działa
słabo.

1.
2.
3.
4.

Linie mają niewłaściwy kolor w polu
wyświetlacza, lub obraz jest
przesunięty.

1. Sprawdzić, czy pole wyświetlacza wykazuje szeroki zakres pionowy i poziomy. Powinien
mieć on co najmniej szerokość 2-3 cm i szary lub czarny kolor.
2. Sprawdzić, czy kabel pola wyświetlacza jest prawidłowo podłączony.
3. Kabel pola wyświetlacza nie może być załamany ani uszkodzony w jakikolwiek sposób.
Jeśli tak jest, to należy go wymienić.

Panel operatorski nie uruchamia się
po wymianie podzespołów.

Wyjąć i z powrotem włożyć baterię. (Dotyczy tylko DOP11B-20 do -40).

Bateria za słaba / brak baterii

1. Sprawdzić, czy bateria jest właściwie umieszczona w uchwycie baterii.
2. Jeśli bateria jest zbyt słaba / wyładowana, to należy ją wymienić. (Patrz rozdział "Wymiana
baterii" na str. 325.)

•

Panel operatorski nie działa
poprawnie.
Dioda stanu pracy nie pali się.

Ponownie ustawić ekran dotykowy.
Sprawdzić, czy przewody prądu są prawidłowo podłączone.
Wymienić wyświetlacz panelu operatorskiego.
Sprawdzić złącze ekranu dotykowego na karcie mocy.
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A
Adresowanie indeksów ......................................195
Adresowanie parametrów i zmiennych ................75
Akcesoria .............................................................24
Aktualizacja sterownika
Z dyskietki......................................................86
Z internetu .....................................................86
Aktualizowanie programu systemowego............323
ALARMS ............................................................279
Alarmy
Alarmy .........................................................202
Alarmy graficzne..........................................210
Baner alarmowy...........................................208
Definiowanie grup alarmów .........................201
Grupy alarmów ............................................201
Import ..........................................................207
Właściwości .................................................205
Wysyłanie przez e-mail................................283
Zarządzanie.................................................201
Analogowe obiekty graficzne .............................146
B
Baner alarmowy .................................................163
BDTP..................................................................272
Biblioteka
Biblioteka główna.........................................278
RECIPE .......................................................279
Biblioteka główna ...............................................278
Biblioteka receptur RECIPE ...............................279
Biblioteka wiadomości........................................199
Blok ......................................................................66
Definiowanie ..................................................90
Programowanie .............................................97
Tworzenie (przy użyciu managera bloków) ...89
Właściwości ...................................................91
Błąd inicjalizacji ....................................................59
Błąd roboczy ........................................................60
C
Cyfrowe obiekty graficzne ..................................145
Czcionka ............................................................138
D
Dane techniczne ................................................304
Funkcjonalność............................................307
Komunikacja ................................................307
Ogólne .........................................................305
Wyświetlacz.................................................304
Definiowanie kanałów czasowych......................229
Definiowanie poziomów zabezpieczeń ..............222
Definiowanie wydruków......................................226
Diody LED
Definiowanie ..................................................95
Diody świecące ..................................................238
Dołączanie receptury .........................................216
DOP11B-10, budowa urządzenia.........................16
DOP11B-15, budowa urządzenia.........................17
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DOP11B-20, budowa urządzenia........................ 18
DOP11B-25, budowa urządzenia........................ 19
DOP11B-30, budowa urządzenia........................ 20
DOP11B-40, budowa urządzenia........................ 21
DOP11B-50, budowa urządzenia........................ 22
DOP11B-60, budowa urządzenia........................ 23
Dostęp ....................................................... 139, 182
Drukarka
Kody sterujące ............................................ 229
Podłączenie ................................................ 225
Stan ............................................................ 229
Właściwości ................................................ 227
Drukowanie bloków graficznych ........................ 226
Dynamiczne obiekty tekstowe ........................... 183
Dynamika .......................................................... 140
E
Ekran dotykowy ................................................. 177
ETHERNET ......................................................... 41
ETHERNET 10 Base T (karta opcji).................. 309
ETHERNET, komunikacja sieciowa .................. 263
F
Formaty sygnałów ............................................... 66
Funkcja bezpieczeństwa ....................................... 8
Funkcje joysticka ................................................. 51
Funkcje panelu .................................................... 45
H
Hasła ................................................................. 222
Definiowanie ............................................... 223
Dla transferu projektów............................... 224
Nadrzędne .................................................. 224
Zmiana podczas pracy................................ 224
HMI-Builder
Aktualizacja sterownika ................................ 86
Instalacja....................................................... 67
Menu............................................................. 68
Opis .............................................................. 67
Tworzenie projektu ....................................... 84
Uruchamianie................................................ 83
Ustawienia komunikacyjne ........................... 70
wiersz stanu.................................................. 68
Wybór języka ................................................ 83
Wymagania systemowe................................ 67
I
Identyfikacja błędów .......................................... 327
Import alarmów ................................................. 207
Indeks języka .................................................... 236
Indeks w sieci klientów ...................................... 301
Informacja o usterce............................................ 59
Instalacja ............................................................. 26
zgodnie z wymogami UL............................... 27
Instalacja sterownika ........................................... 86
Instalacja zgodna z wymogami UL...................... 27
Instalowanie HMI-Builder .................................... 67
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Język aplikacji ....................................................235
Język systemu zdefiniowany przez
użytkownika........................................................235
Języki aplikacji w trybie roboczym .....................237
K
Kabel ..................................................................318
PCS11B.......................................................318
PCS22A.......................................................319
Karta opcji
ETHERNET 10 Base T ................................309
Karta pamięci .....................................................190
Kasowanie receptury..........................................216
Katalog
ALARMS......................................................279
HTML...........................................................279
IMAGES.......................................................281
TRENDS......................................................280
Katalog HTML ....................................................279
Katalog IMAGES ................................................281
Katalog receptur.................................................214
W trybie roboczym.......................................214
Katalog TRENDS ...............................................280
Klawiatura alfanumeryczna ................................179
Klawiatura membranowa....................................320
Klawiatura panelu.................................................45
Klawisz dotykowy obiektu graficznego...............169
Klawisze alfanumeryczne.....................................45
Klawisze funkcyjne.............................................238
Definiowanie ..........................................95, 239
Globalnie .....................................................239
Lokalnie .......................................................239
Przeskocz do bloku .....................................242
Zintegrowane.................................................46
Klawisze ze strzałkami .........................................46
Klient BDTP........................................................273
Klient SMTP .......................................................281
Kody sterujące dla drukarki................................229
Komunikacja sieciowa........................................262
Klient SMTP.................................................281
Ograniczenia ...............................................299
Przez ETHERNET .......................................263
Serwer FTP .................................................276
Szeregowa...................................................267
Zalecenia .....................................................299
Komunikacja z 2 kontrolerami ............................250
Komunikacja z MOVIDRIVE®
i MOVITRAC® 07 .................................................69
Adresowanie parametrów i zmiennych ..........75
Indeksowana komunikacja z przetwornicami
w połączeniu RS-485........................79
Komunikacja z przetwornicami
w połączeniu RS-485........................76
Szeregowe połączenie pomiędzy panelem
operatorskim a przetwornicą ............69
Ustawienia komunikacyjne w HMI-Builder.....70
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Komunikacja, efektywna ..................................... 63
Komunikaty o błędach ......................................... 59
Konfiguracja portu komunikacyjnego ................ 228
Konta sieciowe .................................................. 302
L
Label
DOP11B-10 do DOP11B-40 ....................... 317
DOP11B-50 do DOP11B-60 ....................... 317
Lista błędów ........................................................ 60
Lista boków ....................................................... 115
Lista nazw ......................................................... 116
Logger danych .................................................. 249
Logowanie ......................................................... 223
M
Makra ................................................................ 246
Dodawanie.................................................. 246
Uaktywnianie .............................................. 248
Makro
Edycja ......................................................... 248
Manager bloków graficznych............................... 98
Grupowanie obiektów ................................. 103
Klawisze........................................................ 98
Kursor ........................................................... 98
Mysz ............................................................. 98
Otwieranie..................................................... 98
Symbole...................................................... 105
Tworzenie obiektów .................................... 100
Tworzenie tabel .......................................... 104
Ustawianie obiektów ................................... 101
Zaznaczanie kilku obiektów ........................ 100
Manager bloków tekstowych
Definiowanie ............................................... 109
Klawisze...................................................... 108
Mysz ........................................................... 108
Otwieranie................................................... 108
Pasek narzędzi ........................................... 109
Manager bloku
Ustawienia .................................................. 131
Menu
Edycja ......................................................... 114
Funkcje ....................................................... 119
Konfiguracja................................................ 120
Layout ......................................................... 133
Lista bloków ................................................ 115
Lista nazw................................................... 116
Obiekt ......................................................... 132
Odsyłacz I/O ............................................... 116
Okno ........................................................... 134
Plik .............................................................. 113
Pomoc......................................................... 134
Przesyłanie ................................................. 134
Widok.......................................................... 115
Zarządzanie blokami........................... 116, 130
Miernik prędkości obiektów graficznych ............ 161
Miernik wysterowania obiektu graficznego........ 156
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Modem
Podłączenie .................................................260
Transfer .......................................................192
Ustawienia ...................................................192
Monitor systemu.................................................248
Montaż .................................................................13
N
Napięcie zasilające ..............................................31
Naprawa...............................................................61
Narzędzia konfiguracyjne...................................295
O
Obiekt analogowo - numeryczny........................152
Obiekty ASCII.....................................................157
Obiekty graficzne ...............................................144
Analogowa tabela numeryczna ...................172
Analogowo - numeryczne ............................152
ASCII ...........................................................157
Baner alarmowy...........................................163
Cyfrowe wypełnienie....................................149
Dynamiczne analogowe ..............................146
Dynamiczne cyfrowe ...................................145
Klawisz dotykowy ........................................169
Miernik prędkości.........................................161
Miernik wysterowania ..................................156
Przeskok......................................................151
Regulator suwakowy ...................................158
Statyczne / dynamiczne...............................144
Symbol cyfrowy ...........................................148
Symbol wielokrotny......................................167
Tekst cyfrowy...............................................147
Trend ...........................................................159
Wiadomość..................................................171
Wybór wielokrotny .......................................168
Wykres.........................................................154
Wykres słupkowy.........................................153
Wypełnienie analogowe...............................164
Zarządzanie dynamicznymi bitmapami .......145
Zegar analogowy .........................................165
Zegar cyfrowy ..............................................166
Obiekty tekstowe, dynamiczne...........................183
Obiekty z możliwością przesunięcia
Wybór ..........................................................174
Obiekty z możliwością zmiany ...........................174
Cyfrowe obiekty ...........................................174
Obiekty analogowe ......................................174
Obliczanie wielkości receptury ...........................212
Obliczanie wielkości trendu................................242
Obliczenie jednostek technicznych ............136, 181
Obsadzenie kabli
RS-422 ........................................................308
RS-485 ........................................................308
Obsługa bloków graficznych ..............................174
Obsługa bloków tekstowych...............................184
Odsyłacz I/O.......................................................111
Ogólne parametry ......................................135, 181
Opcje....................................................................24
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Opcje, panel ...................................................... 126
Oprogramowanie do programowania
Aktualizacja sterownika ................................ 86
Instalacja....................................................... 67
Menu............................................................. 68
Opis .............................................................. 67
Tworzenie projektu ....................................... 84
Uruchamianie HMI-Builder............................ 83
Wiersz stanu ................................................. 68
Wybór języka ................................................ 83
Oznaczenie typu ................................................. 15
P
Pakiety sygnałów .............................................. 300
Panel-kontroler .................................................. 286
Pasek narzędzi
Manager bloków tekstowych....................... 109
PCM11A .............................................................. 40
PCS11B ............................................................ 318
PCS22A ............................................................ 319
Pierwsze włączenie ............................................. 44
Podłączenie do komputera PC............................ 32
Podłączenie drukarki ......................................... 225
Podłączenie ETHERNET .................................... 37
Podłączenie Siemens S7 poprzez MPI ............... 40
Podłączenie UWS11A ......................................... 36
Podwójne sterowniki ......................................... 250
Połączenia ETHERNET .................................... 265
Połączenia urządzenia podstawowego ............... 31
Połączenie, ETHERNET ................................... 265
Połączenie, szeregowe ....................................... 69
Porty .................................................................. 296
Powiązania bloków z alarmami ......................... 209
Prawa autorskie .................................................... 6
Prezentacja graficzna i sterowanie ................... 135
Prezentacja tekstowa i sterowanie .................... 180
Prezentacja, graficzna....................................... 135
Programowanie ............................................. 12, 62
Projekt
Tworzenie ..................................................... 84
Wydruk........................................................ 225
Zmiana ustawień........................................... 87
Przeglądarka I/O ................................................. 96
Przełączniki ......................................................... 47
Przeskok obiektu ............................................... 151
Przetwornica
Indeksowana komunikacja
w połączeniu RS-485 ....................... 79
Komunikacja w połączeniu RS-485 .............. 76
Przetwornica częstotliwości, przyłączenie........... 12
Przyłącze RS-232 ............................................... 36
Przyłącze RS-485 ............................................... 33
Przyłączenie do przetwornicy
częstotliwości SEW ............................................. 12
Przypisanie pinów ............................................. 308
RS-232........................................................ 308
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Regulator suwakowy obiektów graficznych........158
Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady....6
RS-485
Indeksowana komunikacja
z przetwornicami...............................79
Komunikacja z przetwornicami ......................76
RS-485 / MPI........................................................40
Rysunek wymiarowy
DOP11B-10 .................................................310
DOP11B-15 .................................................311
DOP11B-20 .................................................312
DOP11B-25 .................................................313
DOP11B-30 .................................................313
DOP11B-40 .................................................314
DOP11B-50 .................................................315
DOP11B-60 .................................................316
S
Serwer BDTP .............................................275, 276
Serwer FTP ........................................................276
Serwer internetowy ............................................287
Serwis ..................................................................61
Skalowanie jednostek technicznych...........136, 181
Skrypt CGI..........................................................291
Skrypt SSI ..........................................................289
Specyfikacja kabli
ETHERNET ...................................................37
RS-485 ..........................................................34
Stan drukarki ......................................................229
Sterowanie ...........................................................12
Sterowanie czasowe ..........................................229
Sterowanie, graficzne.........................................135
Sygnały systemowe ...........................................120
Symbol cyfrowy obiektu graficznego..................148
Symbol wielokrotny obiektu graficznego ............167
Symbole
Tworzenie ....................................................105
Szeregowa komunikacja sieciowa .....................267
T
Tabela analogowo - numeryczna obiektu
graficznego.........................................................172
Tabliczka znamionowa.........................................15
Tekst
Cyfrowy tekst obiektu ..................................147
Tekst cyfrowy obiektu graficznego .....................147
Transfer danych trendów ...................................244
Transfer projektu ..........................................54, 185
Ustawienia transferu....................................186
Transfer receptur do kontrolera..........................216
Transfer szeregowy............................................190
Transfer, modem................................................192
Transfer, szeregowy...........................................190
Transfer, TCP/IP ................................................189
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Trendy ............................................................... 242
Dane trendów ............................................. 244
Obiekty trendów.................................. 159, 243
Obliczanie wielkości trendu ........................ 242
Przebieg...................................................... 242
Tryb bez protokołu .................................... 256, 300
Tryb konfiguracyjny (SETUP).............................. 49
Tryb przekazowy ............................................... 254
Tryb przekazowy przez ETHERNET ................. 300
Tryb roboczy (RUN) ............................................ 49
Tryb transparentny .................................... 252, 286
Tryb transparentny przez ETHERNET .............. 300
Tryby robocze (RUN i SETUP)............................ 49
Tworzenie i przesyłanie receptur za pomocą
programu kontrolera .......................................... 218
Tworzenie projektu .............................................. 62
Bloki .............................................................. 66
Efektywna komunikacja ................................ 63
Formaty sygnałów......................................... 66
Programowanie projektu............................... 62
Struktura menu ............................................. 65
Tworzenie receptur w panelu ............................ 215
U
Uruchomienie ...................................................... 42
Urządzenia peryferyjne ..................................... 128
Usługi sieciowe ................................................. 271
Ustawiania krajowe ........................................... 124
Ustawianie panelu operatorskiego ...................... 13
Ustawienia receptur .......................................... 213
Ustawienia sieciowe .......................................... 303
Ustawienia transferu, projekty ........................... 186
W
Wiadomość obiektu graficznego ....................... 171
Wielojęzyczność................................................ 124
Wiersz tekstowy
DOP11B-10 ................................................ 310
DOP11B-15 ................................................ 311
DOP11B-20 ................................................ 312
DOP11B-40 ................................................ 314
Właściwości alarmów ........................................ 205
Właściwości drukarki ......................................... 227
Właściwości, blok ................................................ 91
Wprowadzenie .................................................... 10
Wskazanie robocze podczas uruchamiania
urządzenia........................................................... 58
Wskazówki bezpieczeństwa.................................. 7
Wskaźnik statusu ................................................ 12
Wybór języka....................................................... 83
Wybór wielokrotny obiektu graficznego............. 168
Wydruk bloków tekstowych ............................... 225
Wydruk projektów.............................................. 225
Wykluczenie odpowiedzialności ............................ 6
Wykorzystywanie panelu jako złącza
komunikacyjnego .............................................. 256
Wykres obiektu graficznego .............................. 154
Wykres słupkowy obiekt graficzny..................... 153
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Wymiana baterii .................................................325
Wymiana danych przez kontrolery .....................251
Wypełnienie analogowe obiektu graficznego .....164
Wypełnienie cyfrowe obiektu graficznego ..........149
Wysyłanie alarmów przez e-mail........................283
Wysyłanie raportów przez e-mail .......................284
Wysyłanie wiadomości e-mail przez
blok systemowy..................................................285
Wyświetlacz .......................................................304
Wyświetlanie panelu ............................................95
Z
Zakres dostawy ....................................................15
Zapis plików HTML przez FTP ...........................294
Zarządzanie alarmami................................201, 301
Zarządzanie blokami ..................................116, 130
Zarządzanie dynamicznymi bitmapami ..............145
Zarządzanie językam
Odsyłacz......................................................236
Unicode .......................................................237
Zarządzanie językami ........................................230
Aplikacja ......................................................231
Ponowne wykorzystanie indeksu.................236
Wyświetlanie indeksu ..................................236
Zarządzanie recepturami ...................................210
Dołączanie...................................................216
Kasowanie ...................................................216
Obliczanie wielkości receptury ....................212
Transfer .......................................................216
Tworzenie ....................................................215
Za pomocą programu kontrolera .................218
Zdalny dostęp.....................................................294
Zegar analogowy obiektu graficznego ...............165
Zegar cyfrowy obiektu graficznego ....................166
Zintegrowane klawisze funkcyjne.........................46
Złomowanie............................................................6
Zmiana I/O .........................................................110
Zmiana kontrolera ................................................87
Zmiana panelu .....................................................87
Zmiana stacji BDTP ...........................................111
Zmiana ustawień projektu ....................................87
Znaki zarezerwowane ..........................................46
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Spis adresów

Spis adresów
Niemcy
Zarząd główny
Zakład produkcyjny
Dystrybucja

Bruchsal

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Adres skrzynki pocztowej
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Faks +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Service
Competence Center

Reg. centralny

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Faks +49 7251 75-1711
sc-mitte@sew-eurodrive.de

Reg. północny

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen

Tel. +49 5137 8798-30
Faks +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Reg. wschodni

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (przy Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Faks +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Reg.
południowy

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (przy Monachium)

Tel. +49 89 909552-10
Faks +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Reg. zachodni

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (przy Düsseldorf)

Tel. +49 2173 8507-30
Faks +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Elektronika

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Faks +49 7251 75-1769
sc-elektronik@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline / Dyżur telefoniczny 24-h

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w Niemczech na żądanie.
Francja
Zakład produkcyjny
Dystrybucja
Serwis

Haguenau

SEW-USOCOME
48-54, route de Soufflenheim
B.P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex

Tel. +33 3 88 73 67 00
Faks +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Zakład produkcyjny

Forbach

SEW-EUROCOME
Zone Industrielle
Technopôle Forbach Sud
B.P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Zakłady montażowe
Dystrybucja
Serwis

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
Faks +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
Faks +33 4 72 15 37 15

Paryż

SEW-USOCOME
Zone industrielle
2, rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Faks +33 1 64 42 40 88

Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych we Francji na żądanie.
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Spis adresów

Algieria
Dystrybucja

Alger

Réducom
16, rue des Frčres Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

Tel. +213 21 8222-84
Faks +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
Faks +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar
http://www.sew-eurodrive.com.ar

Melbourne

SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Faks +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
Faks +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Wiedeń

SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Faks +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Bruksela

SEW Caron-Vector
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Faks +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@caron-vector.be

Service
Competence Center

Przekładnia
przemysłowa

SEW Caron-Vector
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Faks +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-wallonie@sew-eurodrive.be

Antwerpia

SEW Caron-Vector
Glasstraat, 19
BE-2170 Merksem

Tel. +32 3 64 19 333
Faks +32 3 64 19 336
http://www.sew-eurodrive.be
service-antwerpen@sew-eurodrive.be

Minsk

SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 (17) 298 38 50
Faks +375 (17) 29838 50
sales@sew.by

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
Faks +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
sew@sew.com.br

Argentyna
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Australia
Zakłady montażowe
Dystrybucja
Serwis

Austria
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Belgia

Białoruś
Dystrybucja

Brazylia
Zakład produkcyjny
Dystrybucja
Serwis

Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w Brazylii na żądanie.
Bułgaria
Dystrybucja
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Sofia

BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Faks +359 2 9151166
bever@fastbg.net
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Spis adresów

Chile
Santiago de
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Adres skrzynki pocztowej
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Faks +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Zakład produkcyjny
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Tianjin

SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Faks +86 22 25322611
info@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.cn

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Suzhou

SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021

Tel. +86 512 62581781
Faks +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
Faks +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
Faks +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
Faks +86 27 84478388

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Chiny

Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w Chinach na żądanie.
Chorwacja
Dystrybucja
Serwis

Zagrzeb

KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Faks +385 1 4613-158
kompeks@inet.hr

Kopenhaga

SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Faks +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Kair

Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088
Faks +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
copam@datum.com.eg

Tallin

ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230
Faks +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

Lahti

SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Faks +358 3 780-6211
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Dania
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Egipt
Dystrybucja
Serwis

Estonia
Dystrybucja

Finlandia
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
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Finlandia
Zakład produkcyjny
Zakład montażowy
Serwis

Karkkila

SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6
FIN-03600 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Faks +358 201 589-310
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Libreville

Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

Tel. +241 7340-11
Faks +241 7340-12

Ateny

Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus

Tel. +30 2 1042 251-34
Faks +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Bilbao

SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 94 43184-70
Faks +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Rotterdam

VECTOR Aandrijftechniek B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Faks +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

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
Faks +852 36902211
contact@sew-eurodrive.hk

Vadodara

SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, Gidc
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 2831086
Faks +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
sales@seweurodriveindia.com
subodh.ladwa@seweurodriveindia.com

Dublin

Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Faks +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
Faks +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
office@liraz-handasa.co.il

Gabun
Dystrybucja

Grecja
Dystrybucja
Serwis

Hiszpania
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Holandia
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Hong Kong
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Indie
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Irlandia
Dystrybucja
Serwis

Izrael
Dystrybucja
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Japonia
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Iwata

SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tel. +81 538 373811
Faks +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
Faks +237 33 431137

Toronto

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, Ontario L6T3W1

Tel. +1 905 791-1553
Faks +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
Faks +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
Faks +1 514 367-3677
marketing@sew-eurodrive.ca

Kamerun
Dystrybucja

Kanada
Zakłady montażowe
Dystrybucja
Serwis

Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w Kanadzie na żądanie.
Kolumbia
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Bogotá

SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Faks +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
carlos.gomez@sew.eurodrive.com.co

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
Faks +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
Faks +82 51 832-0230
master@sew-korea.co.kr

Beirut

Gabriel Acar & Fils sarl
B.P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 4947-86
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Faks +961 1 4949-71
ssacar@inco.com.lb

Alytus

UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Faks +370 315 56175
info@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Bruksela

CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Faks +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.lu
info@caron-vector.be

Korea
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Liban
Dystrybucja

Litwa
Dystrybucja

Luksemburg
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
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Spis adresów

Łotwa
Dystrybucja

Riga

SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 7139253
Faks +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Johore

SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Faks +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

Casablanca

Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca

Tel. +212 22618372
Faks +212 22618351
ali.alami@premium.net.ma

Queretaro

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
Faks +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Moss

SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 24 10 20
Faks +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
Faks +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
Faks +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Lima

SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Faks +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Łódź

SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź

Tel. +48 42 67710-90
Faks +48 42 67710-99
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Serwis 24-h

Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
sewis@sew-eurodrive.pl

SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Faks +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Malezja
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Maroko
Dystrybucja

Meksyk
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Norwegia
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Nowa Zelandia
Zakłady montażowe
Dystrybucja
Serwis

Peru
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Polska
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Portugalia
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
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Republika Czeska
Dystrybucja

Praga

SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 255 709 601
Faks +420 220 121 237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

St. Petersburg

ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
195220 St. Petersburg Russia

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Faks +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

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
Faks +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
Faks +27 21 552-9830
Telex 576 062
cfoster@sew.co.za

Durban

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Faks +27 31 700-3847
hengela@sew.co.za

Bukareszt

Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Faks +40 21 230-7170
sialco@sialco.ro

Dakar

SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 338 494 770
Faks +221 338 494 771
senemeca@sentoo.sn

Beograd

DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288
0393
Faks +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
Faks +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Rosja
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

RPA
Zakłady montażowe
Dystrybucja
Serwis

Rumunia
Dystrybucja
Serwis

Senegal
Dystrybucja

Serbia
Dystrybucja

Singapur
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis
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Słowacja
Dystrybucja

Bratysława

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava

Tel. +421 2 33595 202
Faks +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
Faks +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Banská Bystrica

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Faks +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
Faks +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
Faks +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Basel

Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 417 1717
Faks +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Jönköping

SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442 00
Faks +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
info@sew-eurodrive.se

Chonburi

SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281
Faks +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Tunis

T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana

Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29
Faks +216 71 4329-76
tms@tms.com.tn

Stambuł

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
Faks +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
Faks +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

Słowenia
Dystrybucja
Serwis

Szwajcaria
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Szwecja
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Tajlandia
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Tunezja
Dystrybucja

Turcja
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Ukraina
Dystrybucja
Serwis

340

10/2009

Spis adresów

USA
Zakład produkcyjny
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Region
PołudniowoWschodni

SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Faks 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

Zakłady montażowe
Dystrybucja
Serwis

Region
PółnocnoWchodni

SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Faks +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Region
Środkowy

SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Faks +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

Region
PołudniowoZachodni

SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Faks +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Region
Zachodni

SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

Tel. +1 510 487-3560
Faks +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w USA na żądanie.
Wenezuela
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

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
Faks +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net

Budapeszt

SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Faks +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

Normanton

SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855
Faks +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Milano

SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 02 96 9801
Faks +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

SICA
Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08

Tel. +225 2579-44
Faks +225 2584-36

Węgry
Dystrybucja
Serwis

Wielka Brytania
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Włochy
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Wybrzeże Kości Słoniowej
Dystrybucja
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SEW-EURODRIVE – Driving the world

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy

Oto jak napędzamy świat

Ludzie myślący
szybko, opracowujący
razem z Tobą
przyszłościowe
rozwiązania.

Sieć serwisowa, która
jest zawsze w zasięgu
ręki – na całym
świecie.

Napędy i urządzenia
sterujące, automatycznie
zwiększające
wydajność pracy.

Rozległa wiedza
o najważniejszych
gałęziach dzisiejszego
przemysłu.

Bezkompromisowa
jakość, której
wysokie standardy
ułatwiają codzienną
pracę.

SEW-EURODRIVE
Driving the world

Globalna prezencja –
szybkie, przekonujące
rozwiązania.
W każdym miejscu.

Innowacyjne pomysły,
umożliwiające
rozwiązanie przyszłych
problemów już dziś.

Oferta internetowa
przez 24 godziny
na dobę, dająca
dostęp do informacji
i uaktualnień
oprogramowania.

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

www.sew-eurodrive.com

