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Način uporabe navodil za uporabo

1

Splošna navodila

1.1

Način uporabe navodil za uporabo

1

V navodilih za uporabo, ki so sestavni del izdelka, so opisana pomembna navodila za
delovanje in servisiranje. Navodila za uporabo vključujejo pomembne podatke za vse
osebe, ki izvajajo montažna, namestitvena, zagonska in servisna dela na izdelku.
Navodila za uporabo morajo biti čitljiva in dostopna. Zagotovite, da so vse osebe, ki so
odgovorne za delovanje sistema, ter osebe, ki samostojno delajo na sistemu, v celoti
prebrale navodila za uporabo in jih razumejo. V primeru nejasnosti ali v primeru potrebe
po dodatnih informacijah se posvetujte s predstavniki podjetja SEW-EURODRIVE.

1.2

Struktura varnostnih navodil
Struktura varnostnih navodil v navodilih za uporabo:

Piktogram

OPOZORILNA BESEDA!
Vrsta in izvor nevarnosti.
Možna posledica (možne posledice) ob neupoštevanju.
•

Piktogram
Primer:

Ukrep(i) za preprečevanje nevarnosti.

Opozorilna
beseda

Pomen

Posledice ob
neupoštevanju

NEVARNOST!

Neposredna nevarnost

Smrt ali težje telesne poškodbe

OPOZORILO!

Potencialna nevarna situacija

Smrt ali težje telesne poškodbe

PREVIDNOST!

Potencialna nevarna situacija

Lažje telesne poškodbe

STOP!

Možne poškodbe opreme

Poškodba na pogonskem sistemu ali
njegovi okolici

NAVODILO

Koristno navodilo ali namig.
Za lažjo uporabo pogonskega
sistema.

Splošna nevarnost

Specifična nevarnost,
npr. udar električnega
toka
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Splošna navodila
Garancijske zahteve

1
1.3

Garancijske zahteve
Upoštevanje navodil za uporabo je pogoj za nemoteno delovanje in izpolnjevanje
morebitnih garancijskih zahtev. Zato priporočamo, da pred začetkom uporabe naprave
preberete navodila za uporabo!
Zagotovite, da so navodila za uporabo čitljiva in dostopna osebam, ki so odgovorne za
delovanje sistema, ter osebam, ki samostojno delajo na sistemu.

1.4

Izključitev odgovornosti
Upoštevanje navodil za uporabo je osnovni pogoj za varno delovanje elektromotorjev
s protieksplozijsko zaščito ter za dosego podanih lastnosti izdelka in delovnih
značilnosti. Podjetje SEW-EURODRIVE ne prevzema odgovornosti za morebitne
poškodbe oseb, opreme ali škode na premoženju, do katerih pride zaradi neupoštevanja navodil za uporabo. Odgovornost za stvarne napake je v teh primerih izključena.

1.5

Imena izdelkov in blagovne znamke
Imena izdelkov in zaščitne znamke, omenjene v navodilih za uporabo, so blagovne
znamke oz. zaščitene blagovne znamke imetnika naslova.

1.6

Opomba glede avtorskih pravic
© 2008 – Vse pravice pridržane.
Vsako nepooblaščeno kopiranje, predelava, razmnoževanje ali drugačna uporaba
celote ali delov dokumenta je prepovedano.

1.7

Opombe k uporabljeni terminologiji
Uporabniške terminale serije DOP11B (Drive Operator Panel) lahko po različnih
komunikacijskih poteh hkrati povežete s frekvenčnimi pretvorniki SEW in izbranimi
programabilnimi krmilniki (PLC).
V tem dokumentu sta zaradi poenostavljenega opisa obe vrsti naprav (PLC in
pretvornik) poimenovani kot krmilnik.

1.8

Demontaža in odstranjevanje odpadnih delov
Popolno ali delno predelavo uporabniškega terminala izvedite v skladu z ustreznimi
veljavnimi predpisi.
Upoštevajte, da naslednji sestavni deli vsebujejo snovi, ki so lahko nevarne za zdravje
in okolje: litijeva baterija, elektrolitski kondenzatorji in zaslon.
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Varnostna navodila

2.1

Splošna navodila

2.2

2

•

Natančno preberite varnostna navodila.

•

Takoj po prejemu preverite pošiljko glede povzročitve morebitnih poškodb med
prevozom. Če opazite poškodbe, nemudoma obvestite dobavitelja.

•

Terminal izpolnjuje zahteve v skladu s 4. členom EMC smernice 89/336/EGS.

•

Terminala ne postavljajte v okolje, kjer obstaja nevarnost eksplozije.

•

Podjetje SEW-EURODRIVE ne prevzema
spremenjeno ali predelano opremo.

•

Dovoljena je samo uporaba rezervnih delov in opreme, ki je izdelana v skladu
s specifikacijami podjetja SEW-EURODRIVE.

•

Pred priključitvijo, zagonom ali popravilom terminala natančno preberite navodila za
namestitev in upravljanje.

•

V reže in odprtine na terminalu nikakor ne sme prodreti tekočina. To lahko povzroči
vžig ali električno prevodnost opreme.

•

Terminal lahko upravljajo samo strokovno usposobljene osebe.

odgovornosti

za

modificirano,

Namenska uporaba
Uporabniški terminali serije DOP11B so naprave za upravljanje in diagnostiko sistemov
v industriji in obrti.
Krmilnik mora obvezno zagotoviti ustrezen odziv na napako v komunikaciji med enoto
DOP11B in krmilnikom. Poleg tega je potrebno z ustreznimi ukrepi (kot so npr. stikala
končnega položaja, nadzor položaja) zagotoviti, da v primeru napake v komunikaciji
z enoto DOP11B ne more priti do nobenih poškodb.
Enote ne zaženite (vključite za namensko delovanje), dokler ne ugotovite, da naprava
ustreza EMC smernici standarda 2004/108/ES in da je ugotovljena skladnost končnega
izdelka s smernico elektromagnetne združljivosti strojev 98/37/ES (z upoštevanjem
EN 60204).
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Varnostna navodila
Namestitev in zagon

2
2.3

Namestitev in zagon
•

Terminal je pripravljen za nepremično vgradnjo.

•

Terminal med vgradnjo namestite na stabilno podlago. Pri padcu enote lahko pride
do poškodb.

•

Terminal namestite v skladu z navodili za namestitev.

•

Napravo ozemljite v skladu s predpisi v priloženih navodilih za namestitev.

•

Namestitev lahko izvedejo samo strokovno usposobljene osebe.

•

Visokonapetostna, signalna in napajalna napeljava morajo biti napeljane ločeno.

•

Pred priklopom terminala na napajalno napetost zagotovite pravilno velikost in
polariteto izvora električne napetosti.

•

Odprtine v ohišju so predvidene za kroženje zraka in jih ni dovoljeno pokrivati.

•

Terminala ne postavljajte na mesta z močnim magnetnim poljem.

•

Terminal ne sme biti vgrajen ali delovati na mestu, ki je izpostavljeno
neposrednemu sončnemu obsevanju.

•

Periferna oprema mora ustrezati vrsti uporabe.

•

Določeni modeli terminala imajo steklo na zaslonu zaščiteno s posebno folijo za
preprečitev prask. Po vgradnji folijo zelo previdno odstranite, da pri tem zaradi
statične razelektritve ne poškodujete terminala.

Preventivni ukrepi in zaščitne naprave morajo biti v skladu z veljavnimi predpisi
(npr. s standardom EN 60204 ali EN 50178).

2.4

Potreben zaščitni ukrep:

ozemljitev naprave

Potrebna zaščitna oprema:

pretokovne zaščitne naprave

Varnostne funkcije
OPOZORILO!
Uporabniški terminali serije DOP11B ne smejo brez glavnega varnostnega sistema
opravljati nobenih varnostnih funkcij.
Smrt ali težje telesne poškodbe.
•

8

Za zagotovitev varnosti strojev in osebno zaščito uporabite glavni varnostni sistem.
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Transport / skladiščenje

2.5

2

Transport / skladiščenje
Takoj po prejemu preverite pošiljko glede povzročitve morebitnih poškodb med
transportom. V primeru poškodb nemudoma obvestite prevozno podjetje.
Uporabniškega terminala v tem primeru ne smete zagnati.
Uporabite ustrezno, pravilno dimenzionirano transportno vrv.
Če uporabniškega terminala ne boste takoj vgradili, ga shranite v suh prostor, brez
prahu.

2.6

2.7

Navodila za delovanje
•

Terminal naj bo vedno čist.

•

Uporabniškega terminala ni dovoljeno uporabiti za funkcijo zasilne zaustavitve
in za ostale varnostne funkcije.

•

Pazite, da tipke, zaslon, idr. ne pridejo v stik z ostrimi predmeti.

•

Terminal je pripravljen za uporabo ter lahko registrira vnose prek tipkovnice ali
zaslona na dotik tudi, ko osvetlitev ozadja ne deluje več.

Servis in vzdrževanje
•

Odpravljanje napak v garancijski dobi je urejeno s pogodbo.

•

Zaslon in sprednjo stran terminala čistite z blagim čistilnim sredstvom in mehko krpo.

•

Popravila lahko izvajajo samo strokovno usposobljene osebe.
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Informacije o napravi, montaži in strojni opremi
Uvod

3
3

Informacije o napravi, montaži in strojni opremi

3.1

Uvod
Potrebe sodobnega industrijskega proizvodnega okolja se nenehno stopnjujejo.
Obenem naraščajo odgovornosti in obseg dejavnosti za osebe in stroje. Uporabnik
mora enostavno in hitro priti do informacij o stanju strojne opreme. Obenem mora imeti
možnost za takojšnje, neposredno in prilagodljivo spreminjanje nastavitev. Delovanje
krmiljenja je vedno zelo obsežno in izpopolnjeno. To omogoča učinkovito krmiljenje
zapletenih procesov. Uporabniški terminali zagotavljajo preglednost in varnost pri
komunikacijah med človekom in strojem tudi pri najbolj zahtevnih proizvodnih procesih.
Grafični uporabniški terminali so bili razviti kot vmesniki med človekom in strojem za
ustrezen nadzor procesa in krmiljenja na različnih področjih uporabe proizvodne
tehnologije. Terminal pri tem olajša delo upravljalcev strojev z uporabniško prilagoditvijo
vsakokratnim obratovalnim pogojem. Uporabnik lahko tako še naprej uporablja dobro
poznane pojme in definicije.
V terminalu so projekti sestavljeni v obliki menijske strukture ali zaporedno. Menijska
struktura vsebuje glavni meni (npr. s pregledom vsebine) ter serijo podmenijev
s podrobnimi podatki o posameznih področjih. Uporabnik običajno izbere označeni
meni.
Meniji, ki so uporabljeni v uporabniških terminalih, so prikazani v obliki blokov.

Glavni meni

Predpis

Stanje
motorja

Temperatura

Stanje
pretvornika

53717ASL
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3

Izhodna točka zaporedja sestavlja glavni meni. Uporabnik izbere zaporedje, pri katerem
si posamezni bloki sledijo po vnaprej določenem vrstnem redu. Krmiljenje prikazanih
blokov praviloma izvaja program v krmilniku.

Glavni meni

Korak 1

Nastavitve

Korak 2

Korak 3

Korak 4

Konec
programa

53719ASL

Uporabniški terminal omogoča prikaz procesa v grafični in besedilni obliki. Poleg tega
so na voljo naslednje funkcije:
•

Upravljanje opozoril

•

Tiskanje

•

Trendi

•

Upravljanje receptov

•

Časovno krmiljenje

Funkcije so enostavne za upravljanje, poleg tega so tudi stroškovno ugodnejše
v primerjavi z običajnimi izvedbami s stikali, signalnimi lučmi, časovnimi releji, števci in
tedenskimi stikalnimi urami. Uporabniški terminal ima vključene tudi funkcije za boljšo
izkoriščenost pogonske elektronike.
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3
3.1.1

Programiranje
Uporabniški terminali se programirajo s pomočjo programa HMI-Builder na osebnem
računalniku.
Uporabniški terminali so še posebno uporabni pri objektno usmerjenem načinu dela.
Na tej osnovi deluje programiranje objekta, na katerega se nanaša funkcija. Po tem
principu so določene vse vrste signalov.
Programiran projekt se shrani v uporabniški terminal.

3.1.2

Povezava uporabniškega terminala s frekvenčnim pretvornikom SEW
Povezava uporabniškega terminala s krmilnikom zagotavlja številne prednosti:

3.1.3

•

Uporabniku ni potrebno spreminjati obstoječega krmilnika.

•

Uporabniški terminal omogoča poleg vhodov še izhode krmilnika.

•

Optimizirana je preglednost funkcij krmilnika, npr. časovno krmiljenje in upravljanje
opozoril.

Prikazovalnik stanja in krmiljenje
Uporabnik že dobro pozna signalne luči ter analogne in digitalne prikazovalnike stanja,
ker se že uporabljajo v različnih aplikacijah. To v enaki meri velja za nadzorne elemente,
npr. tipke, vrtljivo in okroglo izbirno stikalo. Zamenjava teh sklopov z enim samim
terminalom omogoča združitev vseh prikazovalnikov stanja in nadzornih elementov
v eno enoto.
Uporabnik lahko na enostaven način prikazuje in vpliva na sistemske informacije. Poleg
tega ima možnost prikazati pregled vseh signalov, ki so vezani na določen objekt, npr.
na črpalko ali pogonsko enoto. Ta možnost dodatno olajša delo.
To je omogočeno s tem, da se celotna izmenjava informacij izvaja prek tako imenovanih
blokov v terminalu. Bloki so lahko besedilni, ki vsebujejo izključno besedilne informacije.
Grafični bloki v nasprotju z besedilnimi vsebujejo grafične prikaze.
Uporabniški terminali imajo vgrajene funkcijske tipke za neposredno krmiljenje. Vsaki
funkcijski tipki so prirejeni določeni ukazi. Na osnovi prireditve ukazov se lahko izvede
krmiljenje.
Pri uporabi večjega števila blokov se uporabnik lahko med različnimi bloki premika
s pomočjo krmilnih ukazov. Tako se zgradi struktura menija in s tem tudi način uporabe.
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3.1.4

3

Namestitev uporabniškega terminala
Za čim bolj optimalno rabo funkcij postavite terminal v neposredno bližino delovnega
mesta. Tako ima uporabnik dostop do vseh razpoložljivih informacij in lahko učinkovito
dela. Terminal postavite na ustrezno delovno višino, da ima uporabnik neoviran pregled
in nadzor nad napravo. Vidljivost zaslona je odvisna od oddaljenosti, višine, kota
gledanja, vpadnega kota svetlobe in izbora barve.
Možen je daljinski nadzor, krmiljenje in vzdrževanje, npr. z druge lokacije v zgradbi ali
iz drugega kraja. Komunikacija je v tem primeru lahko izvedena preko krajevnega
omrežja LAN (Local Area Network), interneta ali prek modemske povezave. Pri dolgih
proizvodnih linijah z velikim številom delovnih mest je možno povezati več terminalov
z enim ali večjim številom krmilnikov.

10553AXX
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Informacije o napravi, montaži in strojni opremi
Uvod

3
3.1.5

Kompaktne rešitve
Zunanje naprave (npr. čitalniki črtne kode, tehtnice, modemi ipd.) so lahko povezane
s krmilnikom prek terminala. Za priključitev naprave je na voljo samo serijski vmesnik
RS-232 in komunikacijski protokol ASCII. Podatki, ki pridejo v terminal, se vpišejo
v register.
Možna je tudi priključitev vzporedno delujoče enote. To je lahko dodatni terminal ali
osebni računalnik s programom MOVITOOLS® za programiranje pretvornika. Preko
terminala je možno programirati tudi krmilnik in z njim komunicirati.
Pri priključitvi krmilnika PLC in pretvornika na terminal (z dvema gonilnikoma) lahko med
napravami poteka izmenjava podatkov (analognih in digitalnih signalov).

PLC protokol

RS-485
MOVILINK

60090ASL
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Informacije o napravi, montaži in strojni opremi
Oznaka tipa, imenske tablice in dobavni paket

3.2

Oznaka tipa, imenske tablice in dobavni paket

3.2.1

Primer oznake tipa
DOP

11

B

3

20
20 = Grafični LCD zaslon 240 x 64 slikovnih točk
25 = ¼ VGA zaslon na dotik 320 x 240 slikovnih točk
(16 odtenkov sivine)
Izvedba

30 = ¼ VGA zaslon na dotik 320 x 240 slikovnih točk
(64 k barv)
40 = ¼ VGA grafični zaslon 320 x 240 slikovnih točk
(64 k barv)
50 = VGA zaslon na dotik 800 x 600 slikovnih točk
(64 k barv)

Verzija B
Generacija
Tip: DOP = Drive Operator Panel

3.2.2

Primer imenske tablice
Imenska tablica je na stranskem delu naprave.

11596AXX

3.2.3

Dobavni obseg
V dobavnem obsegu je:
•

Uporabniški terminal DOP11B

•

Montažni material z montažno šablono

•

Kratka navodila z nasveti za montažo in napeljavo

•

Vtič Phoenix COMBICON za 24 V DC, 5 mm, 3-polni

Sistemski priročnik – Uporabniški terminali DOP11B
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Informacije o napravi, montaži in strojni opremi
Sestavni deli enote DOP11B-10

3
3.3

Sestavni deli enote DOP11B-10
Številka izdelka: 1822 0266

[1]

[2]

[3]

63944AXX

[1] Zaslon
[2] Funkcijske tipke z oknom za oznake
[3] Numerične tipke

16

•

Grafični LCD zaslon (enobarvni), 160 x 32 slikovnih točk, z osvetljenim ozadjem

•

Napajalna napetost: 24 V DC, 100 mA

•

2 serijska vmesnika (RS-232 in RS-485 / RS-422); 2 je možno uporabljati sočasno

•

IP66 folijska tipkovnica s smernimi tipkami, numerično številčnico in 6 funkcijskimi
tipkami

•

6 svetlečih diod (dvobarvne rdeče/zelene)

•

1 razširitveno vtično mesto

•

512 kB pomnilnika za aplikacije

Sistemski priročnik – Uporabniški terminali DOP11B

Informacije o napravi, montaži in strojni opremi
Sestavni deli enote DOP11B-15

3.4

3

Sestavni deli enote DOP11B-15
Številka izdelka: 1822 0274

[1]

[2]

[4]
[3]

63945AXX

[1] Zaslon
[2] Funkcijske tipke z oknom za oznake
[3] Numerične tipke
[4] Smerne tipke

•

Grafični LCD zaslon (enobarvni), 240 x 64 slikovnih točk, z osvetljenim ozadjem

•

Napajalna napetost: 24 V DC, 100 mA

•

2 serijska vmesnika (RS-232 in RS-485 / RS-422); 2 je možno uporabljati sočasno

•

IP66 folijska tipkovnica s smernimi tipkami, numerično številčnico in 6 funkcijskimi
tipkami

•

6 svetlečih diod (dvobarvne rdeče/zelene)

•

1 razširitveno vtično mesto

•

512 kB pomnilnika za aplikacije

Sistemski priročnik – Uporabniški terminali DOP11B
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Informacije o napravi, montaži in strojni opremi
Sestavni deli enote DOP11B-20

3
3.5

Sestavni deli enote DOP11B-20
Številka izdelka: 1820 9661

[5]

[1]

[2]

[3]

[6]

[4]

60091AXX

[1] Rdeče/zelene svetleče diode (LED)
[2] Zaslon
[3] Funkcijske tipke
[4] Smerne tipke
[5] Okna za oznake
[6] Numerične tipke

18

•

Grafični LCD zaslon (enobarvni), 240 x 64 slikovnih točk, z osvetljenim ozadjem

•

Napajalna napetost: 24 V DC, 350 mA

•

2 serijska vmesnika (RS-232 in RS-485 / RS-422); 2 je možno uporabljati sočasno

•

1 vmesnik ETHERNET (vtičnica RJ45)

•

1 vmesnik USB

•

IP66 folijska tipkovnica s smernimi tipkami, numerično številčnico in 8 funkcijskimi
tipkami

•

16 svetlečih diod (dvobarvne rdeče/zelene)

•

1 razširitveno vtično mesto

•

12 MB pomnilnika za aplikacije
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Informacije o napravi, montaži in strojni opremi
Sestavni deli enote DOP11B-25

3.6

3

Sestavni deli enote DOP11B-25
Številka izdelka: 1820 9688

60065AXX

•

¼ VGA zaslon na dotik (16 odtenkov sivine, STN, 5,7"), 320 x 240 slikovnih točk,
z osvetljenim ozadjem

•

Napajalna napetost: 24 V DC, 450 mA

•

2 serijska vmesnika (RS-232, RS-485 / RS-422); 2 je možno uporabljati sočasno

•

1 vmesnik ETHERNET (vtičnica RJ45)

•

1 vmesnik USB

•

IP66

•

Montaža v pokončnem ali ležečem formatu

•

1 razširitveno vtično mesto

•

12 MB pomnilnika za aplikacije

Sistemski priročnik – Uporabniški terminali DOP11B
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Informacije o napravi, montaži in strojni opremi
Sestavni deli enote DOP11B-30

3
3.7

Sestavni deli enote DOP11B-30
Številka izdelka: 1820 9696

60066AXX

20

•

¼ VGA zaslon na dotik (64 k barv, STN, 5,7"), 320 x 240 slikovnih točk, z osvetljenim
ozadjem

•

Napajalna napetost: 24 V DC, 450 mA

•

2 serijska vmesnika (RS-232, RS-485 / RS-422); 2 je možno uporabljati sočasno

•

1 vmesnik ETHERNET (vtičnica RJ45)

•

1 vmesnik USB

•

IP66

•

Montaža v pokončnem ali ležečem formatu

•

1 razširitveno vtično mesto

•

12 MB pomnilnika za aplikacije
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Informacije o napravi, montaži in strojni opremi
Sestavni deli enote DOP11B-40

3.8

3

Sestavni deli enote DOP11B-40
Številka izdelka: 1820 9718

[1]

[2]

[5]
[3]

[4]
60092AXX

[1] Funkcijske tipke
[2] Numerične tipke
[3] Smerne tipke
[4] Zaslon
[5] Okna za oznake

•

¼ VGA grafični zaslon (64 k barv, STN, 5,7"), 320 x 240 slikovnih točk, z osvetljenim
ozadjem

•

Napajalna napetost: 24 V DC, 500 mA

•

2 serijska vmesnika (RS-232 in RS-485 / RS-422); 2 je možno uporabljati sočasno

•

1 vmesnik ETHERNET (vtičnica RJ45)

•

1 vmesnik USB

•

IP66 folijska tipkovnica s smernimi tipkami, numerično številčnico in 16 funkcijskimi
tipkami

•

16 svetlečih diod (dvobarvne rdeče/zelene)

•

1 razširitveno vtično mesto

•

12 MB pomnilnika za aplikacije
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Informacije o napravi, montaži in strojni opremi
Sestavni deli enote DOP11B-50

3
3.9

Sestavni deli enote DOP11B-50
Številka izdelka: 1820 9726

60068AXX
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•

VGA zaslon na dotik (64 k barv, 10,4"), 800 x 600 slikovnih točk, z osvetljenim
ozadjem

•

Napajalna napetost: 24 V DC, 1,0 A

•

2 serijska vmesnika (RS-232 in RS-485 / RS-422); 2 je možno uporabljati sočasno

•

1 vmesnik ETHERNET (vtičnica RJ45)

•

1 vmesnik USB

•

IP66

•

Montaža v pokončnem ali ležečem formatu

•

1 razširitveno vtično mesto

•

12 MB pomnilnika za aplikacije
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Informacije o napravi, montaži in strojni opremi
Sestavni deli enote DOP11B-60

3.10

3

Sestavni deli enote DOP11B-60
Številka izdelka: 1822 0282

64006AXX

•

VGA zaslon na dotik (64 k barv, 15"), 1024 x 768 slikovnih točk, z osvetljenim
ozadjem

•

Napajalna napetost: 24 V DC, 1,2 A

•

2 serijska vmesnika (RS-232 in RS-485 / RS-422); 2 je možno uporabljati sočasno

•

1 vmesnik ETHERNET (vtičnica RJ45)

•

1 vmesnik USB

•

IP66

•

Montaža v pokončnem ali ležečem formatu

•

1 razširitveno vtično mesto

•

12 MB pomnilnika za aplikacije
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Informacije o napravi, montaži in strojni opremi
Pribor in opcije

3
3.11

Pribor in opcije
Kabel za programiranje uporabniških terminalov DOP11B in komunikacijo med
uporabniškim terminalom in enoto MOVIDRIVE®.

Opcija

Opis

Številka izdelka

PCS11B
(Panel Cable Serial)

Kabel za povezavo med uporabniškim terminalom
DOP11B (RS-232, maks. 115,2 kbit/s) in osebnim
računalnikom (RS-232) za programiranje uporabniških
terminalov.
Konstantna dolžina 3 m.

1821 1062

PCS11A

24

PCS21A
(Panel Cable Serial)

Komunikacijski kabel med uporabniškim terminalom
(RS-485, maks. 57,6 kbit/s) in frekvenčnimi pretvorniki
SEW (RS-485, RJ-10).
Konstantna dolžina 5 m.

1820 6328

PCS22A
(Panel Cable Serial)

Komunikacijski kabel od uporabniškega terminala
(RS-485, maks. 57,6 kbit/s) do prostega konca kabla.
Konstantna dolžina 5 m.

1821 1054

Tovarniško pripravljen
9-žilni DB kabel

Komunikacijski kabel med uporabniškim terminalom
(RS-232, maks. 57,6 kbit/s) in vmesniškim pretvornikom
UWS11A ali UWS21A (RS-232).
Za komunikacijo s frekvenčnim pretvornikom SEW.
Konstantna dolžina 1,8 m.

814 6144

PCM11A
(Panel Cable MPI)

Komunikacijski kabel med uporabniškim terminalom
(RS-232, maks. 57,6 kbit/s) in SIMATIC S7 prek MPI
(maks. 12 Mbit/s).
Konstantna dolžina 3 m.

824 8303
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Informacije o napravi, montaži in strojni opremi
Pribor in opcije

3

Opcija

Opis

Številka izdelka

PFE11B
(Panel Fieldbus
ETHERNET)

Opcija ETHERNET TCP/IP (10 Mbit/s)

1822 2307

Za povezavo uporabniškega terminala DOP11B-10 in
-15 na računalniško omrežje stranke. Z uporabo opcije
ETHERNET so možne naslednje funkcije:
•
•

UWS11A

Uporaba programa HMI-Builder za programiranje
uporabniških terminalov prek ETHERNET-a (hitrejši
prenos podatkov).
Komunikacija s PLC in pogonsko tehniko s storitvami
TCP/IP (primerno samo za DOP11B-10 in -15)

Vmesniški pretvornik za montažo na tračnico
RS-232 È RS-485

1
2
3
4
5

822 689X

X2: RS-232

X1: RS-485

1
2
3
4
5

UWS

UWU52A

Stikalni napajalnik
Vhod 100 ... 240 V AC
Izhod 24 V, 2,5 A DC

Sistemski priročnik – Uporabniški terminali DOP11B
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Namestitev
Nasveti za namestitev osnovne enote

4
4

Namestitev

4.1

Nasveti za namestitev osnovne enote

4.1.1

Ločeni kanali za kable
Napajalne kable in napeljavo elektronike položite v ločene kanale.

4.1.2

Prerez
•

Napajalna napetost: Prerez glede na vhodni nazivni tok.

•

Napeljava elektronike:
– 1 žica na sponko 0,20 ... 0,75 mm2 (AWG 20 ... 17)
– 2 žici na sponko 0,20 ... 0,75 mm2 (AWG 20 ... 17)

4.1.3

Oklop in ozemljitev
•

Uporabite samo signalni kabel z oklopom.

•

Oklop na obeh straneh po najkrajši razdalji priključite z veliko površino na
maso. Za preprečitev ozemljitvenih zank lahko en konec oklopa ozemljite
s kondenzatorjem za odpravo motenj (220 nF / 50 V). Pri vodnikih z dvojnim oklopom
ozemljite zunanji oklop na strani krmilnika, notranji oklop pa na drugi strani.
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Slika 1: Primer pravilne priključitve oklopa s kovinsko objemko (sponko z oklopom)
ali kovinsko PG uvodnico
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•

Za oklop vodnikov lahko uporabite tudi ozemljene kovinske kanale ali kovinske
cevi. Močnostno in krmilno napeljavo pri tej izvedbi položite ločeno.

•

Ozemljitev naprave izvedite prek vtiča napajalne napetosti 24 V.

Sistemski priročnik – Uporabniški terminali DOP11B

Namestitev
Napeljava v skladu s standardom UL

4.2

4

Napeljava v skladu s standardom UL
Za napeljavo po standardu UL upoštevajte naslednja navodila:
•

Ta naprava je primerna izključno za uporabo v razredu I, divizija 2, skupine A, B, C
in D oz. v nenevarnih okoljih. Kombinacije naprav v vašem sistemu ob namestitvi
mora preveriti pristojni uradni preskusni organ.

•

Za priključno napeljavo uporabite samo bakrene kable s temperaturnim območjem
60 / 75 °C.

•

Pri vodoravnem položaju vgradnje je najvišja temperatura okolice 40 °C, pri
navpično vgrajenih napravah pa 50 °C.

OPOZORILO – NEVARNOST EKSPLOZIJE!
•

Naprave lahko odklopite samo, ko niso pod napetostjo oz. ne obstaja nevarnost za
okolico.

•

Zamenjava sestavnih delov lahko vpliva na primernost za razred I, divizijo 2.

•

Na prikljuèek, ki je oznaèen z "Razširitev", lahko prikljuèite samo naslednje
razširitvene naprave:
– PFE11B, samo za DOP11B-10 in -20.

•

Razširitveno napravo lahko zamenjate samo, ko ni pod napetostjo oz. ne obstaja
nevarnost za okolico.

•

Ta naprava lahko vsebuje baterijo, ki se lahko zamenja samo v nenevarnem
obmoèju. Za zamenjavo lahko uporabite samo baterije naslednjega tipa: litijeva
baterija CR2450, 550 mAh.

•

Naprava se lahko uporablja samo na ravni površini z zašèito 4X. Samo za
notranjost.

NAVODILO
Električna priključitev mora biti izvedena po opisanih metodah za razred I, 2. odstavek
(članek 501-4(b), po National Electric Code NFPA70).

STOP!
Za zunanji vir enosmerne napetosti 24 V uporabite samo preskušene enote
s prenapetostno (Umax = 30 V DC) in tokovno omejitvijo (I Â 8 A).
UL certifikat ne velja za delovanje v omrežnih sistemih z neozemljenim zvezdiščem
(IT sistemi).
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Namestitev
Prostor, potreben za namestitev

4

Prostor, potreben za namestitev
•

Debelina montažne plošče: 1,5 – 7,5 mm (0,06 – 0,3")

•

Prostor, ki je potreben za vgradnjo uporabniškega terminala:
100 mm

4.3

100 mm
50 mm

100 mm

50 mm

63788AXX

STOP!
Odprtine v ohišju so predvidene za konvekcijsko hlajenje. Teh odprtin ni dovoljeno
zapreti.
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Namestitev
Postopek namestitve

4.4

4

Postopek namestitve
1. Razpakirajte dobavni komplet in ga preverite. Če opazite poškodbe, nemudoma
obvestite dobavitelja.

STOP!
Uporabniški terminal med vgradnjo namestite na stabilno podlago. Naprava se
v primeru padca lahko poškoduje.

2. Šablono namestite na mesto, kamor želite namestiti uporabniški terminal. Zarišite
zunanji rob odprtin in izrežite oznake.

63789AXX

3. Uporabniški terminal pritrdite na mesto s pomočjo vseh pritrdilnih izvrtin in priloženih
kotnikov in vijakov:

0.5 - 1.0 Nm

63827AXX

Sistemski priročnik – Uporabniški terminali DOP11B

63825AXX

29

4

Namestitev
Postopek namestitve

4. V označenem zaporedju priključite kabel.
[1]

[2]

[3]

[4]

DC 24 V

RS-422 / RS-485

RS-232

DC 24 V

[5]

Ethernet
63822AXX

[1]

Prepričajte se, da imata uporabniški terminal in krmilnik isto električno ozemljitev (vrednost
referenčne napetosti), ker v nasprotnem primeru lahko pride do motenj v komunikaciji.

[2]

Uporabite vijak M5 in zaščitni vodnik (čim krajši) z minimalnim prerezom 2,5 mm2.

[3]

Uporabite samo komunikacijske kable z oklopom.
Visokonapetostne kable napeljite ločeno od signalne in napajalne napeljave.

[4]

Uporabniški terminal se mora pred začetkom uporabe prilagoditi na temperaturo okolice. Če pride
do nastanka kondenzirane vode, poskrbite, da je uporabniški terminal suh pred priključitvijo na
napajalno napetost.
Zagotovite pravilno napetost in polariteto priključenega vira napetosti.

[5]

Stikalna omara

5. S prikazovalnega polja na uporabniškem terminalu previdno odstranite zaščitno
folijo, da ne pride do poškodb zaradi statične elektrike.
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Namestitev
Priključitev osnovne enote DOP11B-10 do DOP11B-60

4.5

Priključitev osnovne enote DOP11B-10 do DOP11B-60

4.5.1

Napajalna napetost

4

STOP!
Pazite na pravilno polariteto priključene napetosti. V primeru zamenjave polaritete se
naprava poškoduje.

NAVODILO
Prepričajte se, da imata uporabniški terminal in krmilnik isto električno ozemljitev
(vrednost referenčne napetosti). Drugače lahko pride do motenj v komunikaciji.

[1]

[2]

[3]
60059AXX

Slika 2: Napajalna napetost za DOP11B-10 do DOP11B-60
[1] Ozemljitev
[2] 0 V
[3] +24 V
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Namestitev
Priključitev na osebni računalnik

4
4.6

Priključitev na osebni računalnik

DOP11B
PCS11B
RS-232

RS-232

60060AXX

Slika 3: Priključitev na osebni računalnik

Uporabniški terminali se programirajo s pomočjo programa HMI-Builder.
Za programiranje uporabniških terminalov je potreben kabel PCS11B za programiranje.

NAVODILO
Poleg tega se uporabniški terminal lahko programira tudi prek ETHERNET-a.

STOP!
Možne poškodbe opreme!
Pri povezovanju enot odklopite dovod napajalne napetosti.
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Namestitev
Priključitev RS-485

4.7

4

Priključitev RS-485
Prek vmesnika RS-485 je možno na uporabniški terminal priključiti največ 31 enot
MOVIDRIVE®.
Enoto DOP11B lahko priključite na frekvenčni pretvornik tipa MOVIDRIVE® neposredno
prek vmesnika RS-485, prek 25-polnega DB vtiča.

4.7.1

Priključni načrt priključitve vmesnika RS-485

DOP11B-30

RS-485

60093AXX

Slika 4: Povezava RS-485

MOVITRAC ®

DOP11B
MOVIDRIVE®

S1

S2
ON

X44

OFF

Mostiček med 6 in 19 za
vključitev končnika vodila

Krmilna enota X13:
/Zapora krmilnika
Desno/zaustavitev*
Levo/zaustavitev*
Sprostitev/hitra zaustavitev*
n11/n21*
n12/n22*
Potencial X13:DIØØ...DIØ5
+24V izhod
Referenčni potencial binarnih signalov

RS-485 +
RS-485 –

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

RS-422 / RS-485
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

13
25

25-polna DB vtičnica
7

2 1
14

FSC11B
X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

Kovinski oklep oz.
sponka z oklopom

X45

Slika 5: Razporeditev kontaktov za DOP11B

60061ASL

NAVODILO
Uporablja se lahko tudi kabel PCS22A.
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Namestitev
Priključitev RS-485

4
Specifikacija
kabla

Uporabite 2 x dvožilni prepleteni bakreni kabel z oklopom (kabel za prenos podatkov
z oklopom iz bakrene pletenice). Kabel mora ustrezati naslednjim specifikacijam:
– Prerez žice 0,5 ... 0,75 mm2 (AWG 20 ... 18)
– Upornost kabla 100 ... 150 Ê pri 1 MHz
– Kapacitivnost na enoto dolžine Â 40 pF/m (12 pF/ft) pri 1 kHz.
Primeren je npr. naslednji kabel:
– Lappkabel, UNITRONIC® BUS CAN, 2 x 2 x 0,5 mm2.

Zaščitni oklop

Oklop povežite na obeh koncih na sponke z oklopom elektronike krmilnika ter vstavite
v ohišje 25-polnega DB vtiča uporabniškega terminala.

STOP!
V primeru kratkega stika EMC izolacije med elektroniko in ozemljitvijo lahko pride do
uničenja krmilnika vodila.
Konce oklopov v nobenem primeru ne povežite na DGND!

Dolžina kabla

Dovoljena skupna dolžina kabla je 200 m.

Zaključni upor

V krmilniku in vmesniškem pretvorniku UWS11A so vgrajeni dinamični zaključni upori.
V tem primeru ne priključite nobenih zunanjih zaključnih uporov!
Če je uporabniški terminal DOP11B povezan s frekvenčnimi pretvorniki prek RS-485,
vključite zaključni upor v 25-polnem DB vtiču enote DOP11B (prevezava med pinom 6 in
pinom 19), če je uporabniški terminal prva ali zadnja priključena enota.

STOP!
Med enotami, ki so povezane z RS-485, ne sme prihajati do potencialnih razlik. Za
preprečitev potencialnih razlik uporabite ločen vod in med sabo povežite mase
posameznih enot (GND), povezavo napajalne napetosti (24 V) itd.

34

Sistemski priročnik – Uporabniški terminali DOP11B

Namestitev
Priključitev RS-485 na enoto PCS21A

4.8

4

Priključitev RS-485 na enoto PCS21A

PCS21A

60062AXX

4.8.1

Zaščitni oklop
Oklop priključite z veliko površino na sponke z oklopom elektronike na krmilniku.
V ohišju 25-polnega DB vtiča enote PCS21A je oklop že priključen.

STOP!
V primeru kratkega stika EMC izolacije med elektroniko in ozemljitvijo lahko pride do
uničenja krmilnika vodila.
Konce oklopov v nobenem primeru ne povežite na DGND!

4.8.2

Zaključni upor
V krmilniku so dinamični zaključni upori že vgrajeni. V nobenem primeru ne priključite
zunanjih zaključnih uporov!
Zaključni upor v 25-polnem DB vtiču enote DOP11B je že vključen s povezavo med
pinom 6 in pinom 19.

STOP!
Med enotami, ki so povezane z RS-485, ne sme prihajati do potencialnih razlik.
Za preprečitev potencialnih razlik uporabite ločen vod in med sabo povežite mase
posameznih enot (GND), povezavo napajalne napetosti (24 V) itd.
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Namestitev
Priključitev RS-232 prek UWS11A

4
4.9

Priključitev RS-232 prek UWS11A
Priključitev enote DOP11B na frekvenčni pretvornik MOVIDRIVE® prek UWS11A.

UWS11A
UWS11A
RS-485
RS-232

63841AXX

Slika 6: Priključitev prek serijske povezave (UWS11A)

MOVIDRIVE®
Krmilna enota

S1

/Zapora krmilnika
Desno/zaustavitev*
Levo/zaustavitev*
Sprostitev/hitra zaustavitev*
n11/n21*
n12/n22*
Potencial X13:DIØØ...DIØ5
+24V izhod
Referenčni potencial binarnih
signalov
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
Kovinski oklep oz.
sponka z oklopom

X45

1

X2: RS-232

MOVITRAC ®

X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

58787ASL

Slika 7: Razporeditev priključkov UWS11A

NAVODILO
Za RS-232 povezavo lahko uporabite tudi 9-žilni kabel DB (glejte poglavje "Pribor in
opcije" na strani 24).

4.9.1

Priključitev RS-485
Za specifikacijo kabla glejte poglavje "Priključitev RS-485" na strani 33.
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Namestitev
Priključitev na ETHERNET

4.10

4

Priključitev na ETHERNET
Priključitev DOP11B na osebni računalnik z možnostjo programiranja in daljinskega
vzdrževanja prek ETHERNET-a in TCP/IP.
LAN
Switch /
Hub

Uplink

DOP11B

Slika 8: Priključitev na ETHERNET

60095AXX

4.10.1 Specifikacija kabla
Uporabite standardni ETHERNET kabel z oklopom in oklopljenimi vtiči RJ45 in kablom
po specifikaciji CAT5. Največja dolžina kabla je 100 m.
Primeren je npr. naslednji kabel:
– Lappkabel, UNITRONIC® LAN UTP BS zvijavi kabel 4 x 2 x 26 AWG

NAVODILO
Postopek določanja ETHERNET (MAC) naslova opcijske kartice je opisan v odseku
"Konfiguracijski način (SETUP)" na strani 49.
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Namestitev
Priključitev na ETHERNET

4

4.10.2 Vmesnik ETHERNET v DOP11B-20 do -60
Naprave DOP11B-20 do DOP11B-60 imajo serijsko vgrajen vmesnik ETHERNET.
V vtičnico RJ45 sta vgrajeni 2 svetleči diodi.
Svetleči diodi imata naslednje funkcije:
Zelena LED
Rumena LED

sveti

ETHERNET kabel je pravilno priključen.

utripa

Podatki se pošiljajo ali sprejemajo.

sveti

Nastavitev 100 Mbit, vključen je polni dupleks.

utripa

Nastavitev 100 Mbit, vključen je polovični dupleks.

4.10.3 Vmesnik ETHERNET PFE11B za DOP11B-10 do -15
Potreben prostor

35

23.5
63798AXX

Namestitev

1. Razpakirajte dobavni komplet in preverite, če je vsebina popolna in nepoškodovana.
Če opazite poškodbe, nemudoma obvestite dobavitelja.
Dobavni obseg:
•
•
•

Razširitveni modul
4 x M3x6
4 distančniki

STOP!
Terminal med vgradnjo namestite na stabilno podlago. Naprava se v primeru padca
lahko poškoduje.

2. Uporabniški terminal odklopite iz napajalne napetosti.
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Namestitev
Priključitev na ETHERNET

4

3. Z razširitvenega vmesnika odstranite plastičen pokrov.

63799AXX

4. S priloženimi vijaki pritrdite razširitveni modul.
5. Uporabniški terminal priključite na napajalno napetost.
Svetleče diode
na PFE11B

[1]

[2]
63810AXX

[1]

Zelena LED

[2]

Rumena LED

Razširitvena kartica ima 2 svetleči diodi (LED) z naslednjimi funkcijami:
Zelena LED

utripa

Podatki se pošiljajo ali sprejemajo.

Rumena LED

sveti

ETHERNET kabel (prepletena parica) je pravilno priključen.

TxD, RUMENA

Ta LED se vklopi ob prenosu prek ETHERNET-a.

RxD, RUMENA

Ta LED se vklopi ob sprejemu prek ETHERNET-a.

LINK, ZELENA

Ta LED se vklopi, ko je (prepletena parica) ETHERNET kabel pravilno priključen.

Sistemski priročnik – Uporabniški terminali DOP11B

39

Namestitev
Priključitev na krmilnik Siemens S7

4
Nastavitve
v konfiguracijskem
programu

4.11

Dvokliknite na imenik [Peripherals] v meniju Project manager konfiguracijskega
programa za uporabniški terminal. Z desno miškino tipko kliknite na [Expansion
interface] in izberite [EM-ETHERNET]. Zatem povlecite krmilnik s pripadajočim
gonilnikom oz. priključek TCP/IP na simbol za fieldbus. Za spreminjanje izbranega
gonilnika izberite [Properties] v meniju "Project". Dodatne informacije so na voljo
v dokumentaciji gonilnika.

Priključitev na krmilnik Siemens S7

4.11.1 RS-485

DOP11B

SIMATIC S7

63682AXX

Slika 9: Priključitev na krmilnik Siemens S7 prek MPI in RS-485

Uporabite gonilnik "S7 MPI Direct".
4.11.2 PCM11A

DOP11B

SIMATIC S7
PCM11A

MPI
RS-232

Slika 10: Priključitev na krmilnik Siemens S7 prek MPI in PCM11A

60096AXX

Uporabite gonilnik "S7 MPI (HMI adapter)".
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Namestitev
Priključitev na krmilnik Siemens S7

4

4.11.3 ETHERNET

LAN
Switch /
Hub

Uplink

DOP11B

SIMATIC S7
Slika 11: Priključitev na ETHERNET
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5

Zagon
Splošna navodila za zagon

0

5

Zagon
NEVARNOST!
Nevarnost poškodbe zaradi udara električnega toka.
Smrt ali težja poškodba!
•

5.1

Pri namestitvi obvezno upoštevajte varnostna navodila iz 2. poglavja.

Splošna navodila za zagon
Za uspešno izveden postopek zagona je potrebna pravilna električna priključitev
uporabniškega terminala.
V tem poglavju opisane funkcije so potrebne za prenos pripravljenega projekta
v uporabniški terminal ter za vzpostavitev komunikacijske povezave z enoto.

OPOZORILO!
Uporabniškega terminala DOP11B ne uporabljajte kot napravo za varnostne funkcije
v industrijskih aplikacijah.
Smrt ali težje telesne poškodbe.
•

42

Za zagotovitev varnosti strojev in osebno zaščito uporabite kontrolni opozorilni
sistem ali mehanske zaščitne pripomočke.
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Pripravljalna dela in pripomočki

I

5

0

5.2

Pripravljalna dela in pripomočki
•

Preverite napeljavo

•

Z ustreznimi ukrepi preprečite nenamerni zagon motorja s priključenim frekvenčnim
pretvornikom.
– Z enote MOVIDRIVE® odstranite signalni vhod X13.0/zapora krmilnika ali
– odklopite omrežno napetost (pomožna napetost 24 V mora biti še vedno
prisotna)
– Z enote MOVITRAC® snemite sponki "Vrtenje v desno" in "Sprostitev"
Poleg tega izvedite dodatne varnostne ukrepe za preprečitev poškodb oseb ali
okvare strojev. Vrste ukrepov so odvisne od aplikacije.

•

Z ustreznim kablom povežite uporabniški terminal z enoto MOVIDRIVE® ali
MOVITRAC®.

DOP11B-30

RS-485

Slika 12: Povezava uporabniškega terminala z enoto MOVIDRIVE® MDX60B/61B

•

60093AXX

S kablom za programiranje PCS11B (RS-232) povežite uporabniški terminal
z osebnim računalnikom. Uporabniški terminal in osebni računalnik morata biti pri
povezovanju odklopljena, sicer lahko pride do nedoločenih stanj. Zatem vklopite
računalnik, namestite program za načrtovanje HMI-Builder (če še ni nameščen) ter
ga zaženite.

DOP11B
PCS11B
RS-232

RS-232

Slika 13: Povezava osebnega računalnika in uporabniškega terminala

Sistemski priročnik – Uporabniški terminali DOP11B

60060AXX

43

I

5

Zagon
Prvi vklop

0
•

Priklopite napajalno napetost (24 V) za uporabniški terminal in priključene
frekvenčne pretvornike.

NAVODILO
Poleg tega se enota DOP11B lahko programira tudi prek ETHERNET-a (glejte
stran 189) in prek USB (glejte stran 190).

5.3

Prvi vklop
NAVODILO
Naprave so dobavljene brez naloženega projekta.

Po prvem vklopu se na napravah prikaže naslednja informacija:

11597AXX

Slika 14: Prikaz na enoti DOP11B-20 v začetnem stanju

Slika 15: Prikaz na enoti DOP11B-50 v začetnem stanju
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Funkcije terminala
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5
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5.4

Funkcije terminala
Ta del opisuje posamezne načine delovanja terminala, tipkovnico in strani z navodili
v terminalu.

5.4.1

Tipkovnica na terminalu

[1]

[2]

[3]

60097AXX

[1] Vgrajene funkcijske tipke
[2] Smerne tipke
[3] Alfanumerične tipke

Alfanumerične
tipke

Prek alfanumerične tipkovnice je možno v načinu delovanja terminala vnesti naslednje
znake v dinamično besedilo in numerične objekte.
0-9
A-Z
a-z
!?<>()+/*=º%#:'@
Posebni znaki
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Funkcije terminala

0
Numerične vrednosti vnesete z enojnim pritiskom ustrezne tipke.
Za vnos velikih črk (A-Z) ustrezno tipko pritisnite od dva- do petkrat.
Za vnos malih črk (a-z) ustrezno tipko pritisnite od šest- do devetkrat.
Časovne presledke med pritiski na tipke je možno nastaviti. Če tipke ne pritisnete
v predvidenem času, se kurzor pomakne na naslednje mesto.
Z dva- do devetkratnim pritiskom tipke <2> (C1-C4) lahko vnesete različne posebne
nacionalne znake. Tako so dostopni tudi znaki, ki niso v standardnem naboru znakov
alfanumerične tipkovnice terminala.

NAVODILO
V programu HMI-Builder lahko uporabite vse znake izbranega nabora znakov –
z izjemo rezerviranih znakov statičnega besedila. Za vnos želenih znakov zadržite
kombinacijo tipk <ALT>+<0> (ničla) na tipkovnici osebnega računalnika in nazadnje
vnesite še kodo znakov. Izbor uporabljenih naborov znakov se izvede s programom
HMI-Builder.
Rezervirani znaki

ASCII znaki 0-32 (hex 0-1F) in 127 so rezervirani za notranje funkcije terminala in jih ni
dovoljeno uporabiti niti v projektih, niti v datotekah terminala. Uporabljeni so kot krmilni
znaki.

Smerne tipke

S smernimi tipkami pomikate kurzor po meniju ali v pogovornem oknu.

Vgrajene
funkcijske tipke

Vse tipke niso na voljo na vseh terminalih.
Tipka

Opis

Tipka Enter

S tipko Enter potrdite izvedeno nastavitev in se pomaknete v naslednjo vrstico ali na
naslednji nivo.

<PREV>

S to tipko se pomaknete v predhodni blok.

<NEXT>

S to tipko se pomaknete v naslednji blok.

<ALARM>

S to tipko prikličete seznam opozoril.

<ACK>

S to tipko potrdite opozorilo v seznamu opozoril.

<HOME>

S to tipko skočite v načinu delovanja v blok 0.

<Ä>

S to tipko izbrišete znak na levi strani kurzorja.

NAVODILO
Ko se prikaže glavni blok (blok številka 0), tipka <PREV> ne deluje več, ker se po
dosegu glavnega bloka izbriše potek blokov.
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5.4.2

Stikala na terminalih DOP11B
Uporabniški terminali DOP11B imajo na zadnji strani stikala za izbiro 4 načinov
delovanja (DIP stikala).

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

Razporeditev DIP stikal je naslednja:
1 = ON, 0 = OFF
Za posamičen način delovanja enot DOP11B prekinite napajalno napetost do terminala.
DIP stikalo ob strani oz. na zadnji strani terminala nato zasučite v položaj po spodnji
razpredelnici. Zatem ponovno priključite napajalno napetost.
Položaj stikala
1234

Funkcija

0000

Način delovanja (RUN, normalno delovanje)

0010

Ponastavitev sistema (začetno stanje)

0100

Sysload

1000

Konfiguracijski način (SETUP)

1100

Brez funkcije (RUN)

1110

Vključitev funkcije samodejnega testiranja

XXX1

Popoln reset
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5.4.3

Meni Service
Za priklic menija Service nastavite stikala za način delovanja na uporabniškem
terminalu na vrednost "1000". Podrobne informacije o stikalih za način delovanja so
opisane v poglavju "Stikala na terminalih DOP11B" na strani 47.
Meni Service vsebuje naslednje opcije:

Network settings

To opcijo izberite za priklic menija Network.

Meni Network

Opcije v meniju Network ustrezajo izbiri v [Settings] / [Network] v programu HMI-Builder.
Vključeni so naslednji vnosi:
Menijski vnos

Opis

TCP/IP settings

Omrežna komunikacija prek ETHERNET-a (glejte stran 263).

Accounts

Omrežni računi (glejte stran 302).

Services

Omrežne storitve (glejte stran 271).

Erase project
memory

Ta opcija omogoča brisanje projektnega pomnilnika.

Load project from
memory card

Prazen uporabniški terminal se lahko zažene z uporabo prisotnega projekta
"Information designer", ki se uporablja v drugem terminalu. V ta namen najprej
s pomočjo funkcije "Save project to memory card" (npr. s funkcijsko tipko) kopirajte
projekt na pomnilniško kartico Compact Flash ali na USB ključ.
Pomnilniško kartico vstavite pred zagonom v uporabniški terminal. Zatem v meniju
Service izberite ukaz "Load project from memory card" in sledite navodilom.

48

Enter transfer
mode

Omogoča ročen priklic načina prenosa, ki je potreben za prenos projektov prek GSM
modema. Dodatne informacije so opisane v poglavju "Prenos prek GSM modema" na
strani 194.

Enter run mode

Omogoča ročen priklic načina delovanja. Dodatne informacije so opisane v poglavju
"Prenos prek GSM modema" na strani 194.

Update system
program from
memory card

Vstavite pomnilniško kartico Compact Flash ali USB ključ z novim sistemskim
programom in sledite navodilom. Sistemski program se prav tako lahko posodobi
s konfiguracijskim programom za uporabniške terminale.

Calibrate touch
screen

Za umerjanje zaslona na dotik sledite navodilom na zaslonu.
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5.4.4

Načina delovanja RUN in SETUP
Uporabniški terminal uporablja 2 načina delovanja.

Konfiguracijski
način (SETUP)

•

Konfiguracijski način (SETUP): V tem načinu se izvedejo vse osnovne nastavitve,
npr. izbira krmilnika in jezika v menijih.

•

Način delovanja (RUN): V tem načinu se izvaja aplikacija.

V tem poglavju so opisane funkcije, ki jih ni možno izvajati s programom HMI-Builder.
Brisanje pomnilnika
V meniju [Setup] v terminalu je funkcija [Erase Memory]. Funkcija omogoča brisanje
uporabniškega dela pomnilnika v terminalu. Funkcija vključuje vse bloke: definicijo
opozoril, časovnih kanalov, funkcijskih tipk in sistemskih signalov.
Parameter

Opis

Tipka Enter

Pomnilnik se zbriše. Po zaključenem postopku brisanja se samodejno
pojavi konfiguracijski meni.

<PREV>

Prikliče predhodni nivo brez brisanja pomnilnika.

NAVODILO
Pri brisanju pomnilnika se izgubijo vsi podatki, zapisani v terminalu. Parameter za
izbiro jezika se ne izbriše. Vsi ostali parametri se zbrišejo ali se postavijo na osnovne
nastavitve.
Način delovanja
(RUN)

V načinu delovanja se izvaja aplikacija. Pri prehodu v način delovanja se na zaslonu
samodejno prikaže blok 0.
Označevanje in spreminjanje vrednosti načina delovanja se na terminalu izvede
z vgrajeno tipkovnico.
Če pride do motnje v komunikaciji med terminalom in krmilnikom, se na zaslonu izpiše
sporočilo o napaki. Ko je komunikacija ponovno vzpostavljena, se terminal samodejno
zažene. Če ob prisotni motnji v komunikaciji vnesete I/O kombinacijo tipk, se le ta shrani
v vmesni pomnilnik terminala ter ob ponovni vzpostavitvi komunikacije prenese
v krmilnik.
Za vključitev nadzorne funkcije lahko časovna ura terminala neprestano pošilja podatke
v register krmilnika. S to nadzorno funkcijo lahko krmilnik prepozna pojav napake
v komunikaciji. Krmilnik preverja posodabljanje registra. Če se vrednost v registru ne
spremeni, lahko krmilnik generira opozorilo (alarm), ki opozarja na napako
v komunikaciji.
Način delovanja posameznih objektov in funkcij je razložen pri opisu teh objektov in
funkcij.
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5.4.5

Stran z navodili
V terminal je vključena stran z navodili. Stran prikličete s hkratnim pritiskom na tipki <Ä>
in <PREV> v načinu delovanja. Za priklic strani z navodili lahko uporabite oz.
konfigurirate tudi eno izmed funkcijskih ali drugih tipk.
Na zgornjem delu strani z navodili je prikazano ime terminala, verzija sistemskega
programa in verzija strojne opreme.
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Parameter

Opis

STARTS

Število vklopov terminala

RUN

Število obratovalnih ur terminala

CFL

Število ur z vključeno osvetlitvijo ozadja

32°C MIN: 21 MAX: 38
(primer)

Trenutna obratovalna temperatura, najnižja in najvišja izmerjena temperatura

DYNAMIC MEMORY

Prosti pomnilnik RAM (delovni pomnilnik) v bajtih

FLASH MEM PROJ

Prosti pomnilnik Flash (pomnilnik projekta) v bajtih

FLASH MEM BACK

Rezerviran

FLASH CACHEHITS

Odstotek blokov / dodeljeni predpomnilnik z zadetki v podatkovnem sistemu

FLASH ALLOCS

Največji odstotek uporabljene oz. aktivne dodelitve na blok v podatkovnem
sistemu

DRIVER 1

Trenutno uporabljeni gonilnik in verzija gonilnika

DIGITAL I/Os

Število digitalnih signalov, ki so vezani na krmilnik 1 in so stalno pod nadzorom
(STATIC), oz. število v trenutnem bloku (MONITOR).

ANALOG I/Os

Število analognih signalov, ki so vezani na krmilnik 1 in so stalno pod nadzorom
(STATIC), oz. število v trenutnem bloku (MONITOR).

I/O POLL

Čas med dvema odčitavanjema istega signala v krmilniku 1 v ms

PKTS

Število signalov vsakega paketa, ki se prenese iz terminala v krmilnik 1.

TOUT1

Število prekinitev pri komunikaciji s krmilnikom 1

CSUM1

Število napak kontrolne vsote pri komunikaciji s krmilnikom 1

BYER

Število napačnih bajtov v komunikaciji

DRIVER 2

Trenutno uporabljeni gonilnik in verzija gonilnika. Parametri za driver 2
(gonilnik 2) se prikažejo samo, če je v projektu definiran krmilnik 2.

DIGITAL I/Os

Število digitalnih signalov, ki so vezani na krmilnik 2 in so stalno pod nadzorom
(STATIC), oz. število v trenutnem bloku (MONITOR).

ANALOG I/Os

Število analognih signalov, ki so vezani na krmilnik 2 in so stalno pod nadzorom
(STATIC), oz. število v trenutnem bloku (MONITOR).

I/O POLL

Čas med dvema odčitavanjema istega signala v krmilniku 2 v ms.

PKTS

Število signalov vsakega paketa, ki se prenese iz terminala v krmilnik 2.

TOUT2

Število prekinitev pri komunikaciji s krmilnikom 2

CSUM2

Število napak kontrolne vsote pri komunikaciji s krmilnikom 2

1/2/3

Trenutna vrata za FRAME, OVERRUN in PARITY.
1 = vrata RS-422, 2 = vrata RS-232 in 3 = vrata RS-485.

FRAME

Število napak okvirja na ustreznih vratih

OVERRUN

Število napak prekrivanja na ustreznih vratih.

PARITY

Število napak parnosti na ustreznih vratih.
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5.4.6

Funkcija Joystick
Velja samo za DOP11B-20 in DOP11B-40.
Funkcija omogoča uporabo smernih tipk za funkcijske tipke. V ukazno vrstico programa
v oknu [system signals] vnesite ukaz "AK" in naslov. Primer: "AKH1" (ukaz AK in
pomnilniška celica H1).

Slika 16: Sistemski signali

11486AEN

Pomnilniška celica H1 ima funkcijo signala za vključitev, v naslednjih štirih pomnilniških
celicah pa so funkcije, ki so opisane v naslednjem krmilnem bloku:

Pomnilniška celica

Opis

Hn0

Vključena = funkcija Joystick. Izključena = normalno delovanje.

Hn1

PUŠČICA LEVO

Hn2

PUŠČICA DOL

Hn3

PUŠČICA GOR

Hn4

PUŠČICA DESNO

Ob pritisku na smerno tipko ob prisotnem signalu za vključitev se vključi pomnilniška
celica, ki ustreza pritisnjeni tipki. Če signal za vključitev ni prisoten, smerne tipke ne
opravljajo svojih normalnih funkcij.
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Primer

V naslednjem primeru je opisan preklop med funkcijo Joystick in normalnim načinom
delovanja.
Preklop izvedite na sledeč način:
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•

Uporabite gonilnik SEW-MOVILINK (serijski).

•

V okno [System signals] / [Commands] vnesite besedilo "AKH1".

•

Pripravite besedilni blok.

•

Vpišite statično besedilo "JOYSTICK".

•

Pripravite objekt z naslednjimi nastavitvami:
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•

Pripravite naslednje 4 objekte za opazovanje vsebine spominov H2, H3, H4 in H5.

Prikaz besedilnega bloka glede na nastavitve primera:
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Delovanje in servisiranje

6.1

Prenos projekta z osebnim računalnikom in programom HMI-Builder
Za zagon uporabniškega terminala z osebnim računalnikom potrebujete program
HMI-Builder.
1. Zaženite program HMI-Builder.
2. V izbirnem polju [Settings] / [Menu language] izberite želen jezik.

11487AEN

11244AEN
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3. S funkcijo [File] / [Open] odprite tiste projektne podatke, ki jih želite uporabiti na
uporabniškem terminalu.

11488AEN

4. V izbirnem polju [Transfer] / [Communication properties] izberite komunikacijsko
povezavo [Use serial transfer] in označite potrebne parametre:

11489AEN
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Serijski prenos podatkov z uporabo kabla za programiranje PCS11B.
Nastavite naslednje podatke:
•
•
•
•

Komunikacijska vrata na osebnem računalniku (npr. Com1)
Hitrost prenosa podatkov (privzeta: 152000)
Interval prekinitve (poljubna izbira, privzeto: 10000 ms)
Število novih poskusov ob motnjah v komunikaciji (privzeto: 3)

11490AEN

5. Prek izbirnega polja [Transfer] / [Project] lahko sedaj prenesete projekt v uporabniški
terminal.
Spodaj naštete funkcije so standardno vključene. Vključene morajo biti tudi pri
opisani nastavitvi:
•
•
•
•

56

Test project on send
Send complete project
Automatic terminal RUN/TRANSFER switching
Check terminal version
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Po pritisku na polje [Send] se izvede prenos podatkov.

11247AEN

Zdaj se drug za drugim izvedejo naslednji koraki:
•
•
•
•

Preklop uporabniškega terminala v način prenosa (TRANSFER)
Prenos komunikacijskega gonilnika za pretvornik in PLC
Prenos projektnih podatkov
Preklop uporabniškega terminala v način RUN

Na zaslonu uporabniškega terminala se med prenosom prikazujejo posamezni
koraki.
Po zaključenem prenosu zapustite pogovorno okno s pritiskom na polje [Exit] in
zaprite program HMI-Builder.
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6.2

Prikaz delovanja pri zagonu naprave

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

11592AXX
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[1]

Firmware verzija uporabniškega terminala

[2]

Stanje zagonskega (boot) postopka, npr.:
Initializing hardware
Loading comm. drivers
Init alarms
IP address: 192.168.1.1

[3]

Komunikacijski gonilnik naložen v krmilnik 1
npr.:
SEW_MOVILINK_(serial)
SEW_SMLP_(TCP/IP)
DEMO
...

[4]

Komunikacijski gonilnik naložen v krmilnik 2
npr.:
SEW_MOVILINK_(serial)
SEW_SMLP_(TCP/IP)
DEMO
...

[5]

Stanje komunikacije krmilnika 1
npr.:
NO CONNECTION
MOVIPLC
MOVITRAC B
MOVIDRIVE B
...

[6]

Stanje komunikacije krmilnika 2
npr.:
NO CONNECTION
MOVIPLC
MOVITRAC B
MOVIDRIVE B
...
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6.3

Sporočila o napakah
Napake, do katerih pride v načinu RUN, se prikazujejo v zgornjem levem delu zaslona
kot sporočilo o napaki.
Ločimo 2 skupini napak:

6.3.1

•

Zagonska napaka (pretvornika ni možno najti)

•

Napake delovanja – Comm Errors (seznam napak)

Zagonska napaka (pretvornika ni možno najti)
Zagonska napaka "1: Comm Error 254", pomeni: komunikacija s priključenim
pretvornikom ni možna.

[1]

1: Comm Error 254

[2]
[3]

53590AXX

[1]

Krmilnik, pri katerem se je pojavila napaka.
npr. 1 ali 2

[2]

Tip napake
npr. napaka delovanja – Comm Error

[3]

Z naslovom:
npr.
01 – 99
254 (= Point to Point!)
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Napake delovanja – Comm errors (seznam napak)

Sporočilo iz
uporabniškega
terminala

Koda
napake

Opis

no error

00 00

Ni napake

invalid parameter

00 10

Nedovoljen indeks parametrov

fct. not implement

00 11

Funkcija / parameter ni izvedljiv;
• Parameter, ki ga naslavlja uporabniški terminal, v krmilniku ni poznan. Preverite pravilno
izbiro gonilnika MOVILINK®. Posamezni parametri krmilnikov MOVITRAC® 07,
MOVIDRIVE® A in MOVIDRIVE® B se malenkostno razlikujejo.
• Naslednji vzrok za napako je lahko firmware krmilnika. Parametrov, ki so se na novo pojavili,
starejše firmware verzije ne prepoznajo.

read only access

00 12

Dovoljeno samo za branje
• V naslavljani parameter pisanje ni možno. V projektu uporabniškega terminala izključite
funkcijo [Activate input].

param. lock active

00 13

Vključena zapora parametrov
• V naslavljanem krmilniku je vključena funkcija [Parameter block] s pomočjo parametrov
P803. S pomočjo pripadajoče ročne tipkovnice krmilnika ali s programom MOVITOOLS®
nastavite parameter P803 na "OFF", da izključite zaporo parametrov.

fact. set active

00 14

Vključena je tovarniška nastavitev
• Krmilnik občasno izvaja postopek povrnitve na tovarniško nastavitev. Zato je za nekaj
sekund zaprta možnost spreminjanja parametrov. Po zaključenem postopku povrnitve
tovarniških nastavitev se komunikacija samodejno vzpostavi.

value too large

00 15

Prevelika vrednost parametra
• Uporabniški terminal poskuša v parameter vpisati vrednost izven dovoljenega območja
vrednosti. V projekt uporabniškega terminala vpišite v območje [Access] najmanjše in
največje vrednosti. Ustrezne mejne vrednosti najdete v Seznamu parametrov za krmilnik.

value too small

00 16

Premajhna vrednost parametra
• Uporabniški terminal poskuša v parameter vpisati vrednost izven dovoljenega območja
vrednosti. V projekt uporabniškega terminala vpišite v območje [Access] najmanjše in
največje vrednosti. Ustrezne mejne vrednosti najdete v Seznamu parametrov za krmilnik.

option missing

00 17

Manjka opcijska kartica, ki je potrebna za funkcijo / parameter.

system error

00 18

Napaka v sistemskem programu krmilnika
• Obvestite servisno službo podjetja SEW.

no RS485 access

00 19

Dostop do parametrov je možen samo preko procesnega vmesnika RS-485 na X13

no RS485 access

00 1A

Dostop do parametrov je možen samo preko diagnostičnega vmesnika RS-485

access protected

00 1B

Parameter je zaščiten pred dostopom
• Tega parametra ni možno brati in prepisovati. Tako ni primeren za uporabo v uporabniškem
terminalu.

inhibit required

00 1C

Potrebna je zapora krmilnika
• Naslavljani parameter je možno spremeniti samo pri blokiranem krmilniku. Vključite stanje
zapore krmilnika: snemite sponko X13.0 ali prek vmesnika fieldbus (krmilna beseda 1/2
osnovni blok = 01hex).

incorrect value

00 1D

Nedovoljena vrednost
• Nekatere parametre lahko programirate samo z določeno vrednostjo. Ustrezne mejne
vrednosti najdete v Seznamu parametrov za krmilnik.

fact set activated

00 1E

Vključena je bila tovarniška nastavitev.

not saved in EEPRO

00 1F

Parameter ni bil shranjen v EEPROM
• Okvara pomnilnika za varno shranjevanje podatkov ob izpadu napetosti.

inhibit required

00 20

Parametra ni možno spremeniti pri sproščeni končni stopnji
• Naslavljani parameter je možno spremeniti samo pri blokiranem pretvorniku. Vključite stanje
zapore krmilnika: snemite sponko X13.0 ali prek vmesnika fieldbus (krmilna beseda 1/2
osnovni blok = 01hex).
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Servisna služba SEW, oddelek za elektroniko

6.4.1

Pošiljanje v popravilo
Če napake ni mogoče odpraviti, se obrnite na servisno službo podjetja SEW, oddelek
za elektroniko.
Pri kontaktih s servisno službo podjetja SEW vedno navedite oznako tipa enote, ker vam
naša služba lahko učinkoviteje pomaga.
Pri pošiljanju naprave v popravilo so potrebni naslednji podatki:
•

Serijska številka (Æ imenska tablica)

•

Oznaka tipa

•

Kratek opis aplikacije

•

Vrsta napake

•

Okoliščine

•

Predvidevanja

•

Vsi nenavadni dogodki, ki so se zgodili pred napako itd.
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Programiranje

7.1

Priprava projekta

7.1.1

Osnovna navodila
V poglavju so opisana osnovna navodila za namestitev in upravljanje terminala.
Poglavje vsebuje splošna pravila in objektne parametre ter skupne splošne funkcije,
veljavne za terminale.

Postopki pri programiranju projekta
Z grafičnim načinom pripravljanja aplikacij za terminal ima uporabnik na voljo
uporabniško prijazno orodje za nadzor. Pri tem je pomembno skrbno načrtovanje
sistema in vseh potrebnih funkcij. Najprej začnite z glavnim nivojem in se šele nato
ukvarjajte s podrobnostmi. Pri programiranju projekta se opirajte na funkcije, ki so zajete
v vašem sistemu. Glede na kompleksnost potemtakem vsaka funkcija ustreza enemu
ali večjemu številu blokov. V projekt so lahko vključeni grafični in besedilni bloki.
V vsakem bloku so lahko statični ali dinamični objekti. V smislu strukturirane aplikacije
morajo biti bloki hierarhično razporejeni, kar omogoča upravljalcu stroja intuitiven način
dela. Aplikacija lahko uporablja tudi zaporeden način krmiljenja.
Pred zagonom je možno testiranje celotne ali delne aplikacije.

Block 0

Block 0

Block n

Block m

Block 10

Block 20

Block 11
Block 12
Block 13
Block 14

Slika 17: Blokovna struktura
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Učinkovita
komunikacija

Za zagotovitev hitre in učinkovite komunikacije med terminalom in krmilnikom preberite
naslednje nasvete za prenos signalov in optimizacijo.
Signali, ki vplivajo na čas trajanja komunikacije
Vseskozi se prebirajo samo signali za objekte iz trenutnega bloka. Sem spadajo tudi
dinamični objektni signali. Signali za objekte v drugih blokih se ne berejo. Število blokov
torej ne vpliva na čas trajanja komunikacije.
Terminal poleg signalov za objekte iz trenutnega bloka stalno sprejema tudi naslednje
signale iz krmilnika:
•

Signale prikaza (v glavi bloka)

•

Signale tiskanja (v glavi bloka)

•

Register svetlečih diod

•

Opozorilne signale

•

Signale zunanjih potrditev za opozorila in skupine opozoril

•

Signal login (geslo)

•

Signal logout (geslo)

•

Register krivulje trendov

•

Register okvirnih objektov, kadar so uporabljeni min. / maks. indikatorji

•

Novi register prikaza

•

Register vsote

•

Signal osvetlitve ozadja

•

Blok krmiljenja kurzorja

•

Krmilni blok receptov

•

Indeksni register knjižnice

•

Indeksni register

•

Register za uro krmilnika PLC, kadar je le-ta uporabljen v terminalu

•

Signal ob brisanju seznamov (opozorilne nastavitve)

•

Krmilni register načina brez protokola

•

Signal delovanja brez protokola

Signali, ki ne vplivajo na čas trajanja komunikacije
Naslednji signali vplivajo na čas trajanja komunikacije:
•

Signali za funkcijske tipke

•

Časovni kanali

•

Objekti v opozorilnih besedilih
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Optimizacija komunikacije
Združevanje signalov krmilnika
Signali iz krmilnika (glejte seznam na strani 63) se najhitreje preberejo, če so združeni
v skupino, npr.: če je definirano 100 signalov, dosežete pri združevanju v skupino
(npr. H0-H99) največjo hitrost branja. V primeru razdeljenega prenosa signalov
(npr. P104, H17, H45 itd.), posodabljanje poteka počasneje.
Učinkovita sprememba blokov
Optimalna sprememba blokov se doseže s pomočjo funkcije preskoka blokov na
funkcijski tipki ali s preskokom objekta. Signal prikaza v glavi bloka se lahko uporabi
samo v primeru, ko mora krmilnik izvesti izsiljen klic drugega bloka. Za menjavo prikaza
s krmilnikom mora biti nastavljen tudi novi register prikaza. To na komunikacijo vpliva
v manjši meri kot velika količina signalov prikaza.
Paketi signalov
Prenos signalov med terminalom in krmilnikom se ne izvaja za vse podatke istočasno.
Informacije so razdeljene v pakete, ki vsebujejo po več signalov. Število signalov
v posameznem paketu je odvisno od uporabljenega gonilnika.
Za čim hitrejši potek komunikacije je priporočljivo doseči čim manjše število paketov.
Združeni signali potrebujejo majhno število paketov. Takšen način programiranja pa ni
možen v vseh primerih. V teh primerih pride do vmesnega prostora med 2 signaloma.
Vmesni prostor predstavlja največji razmik med 2 signaloma v istem paketu. Velikost
vmesnega prostora je odvisna od uporabljenega gonilnika.

Signal

1

2

Uporaba

X

X

3

4

5

6

7

8

9

X

X

X

10

Vmesni prostor
53572ASL

Uporabniški vmesnik
Za uporabniški vmesnik uporabite grafične bloke.
Besedilni bloki so v prvi vrsti predvideni za izpis poročil. So počasnejši in zasedejo več
pomnilnika kot grafični bloki.
Za bolj prijazne uporabniške vmesnike lahko uporabite 3D učinke.
S kombinacijo objektov z okviri in 3D pravokotnikov lahko dosežete optično oblikovanje
visoke kakovosti. Pri tem se simulira vpad svetlobe z leve zgornje strani. Zaradi tega je
dosežen učinek senčenja na spodnji in desni strani povišanih objektov ter na zgornji in
levi strani znižanih objektov.
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Struktura menijev

Terminal ima na voljo 2 načina delovanja: konfiguracijski način in način delovanja.
V vsakem načinu je, v odvisnosti od funkcije, na voljo različno število nivojev. Na
vsakem nivoju je meni, s katerim lahko določite možnosti ali izberete parametre za
premikanje med posameznimi nivoji (meniji).
Aplikacijo sestavljajo bloki, grafični bloki in / ali besedilni bloki (namenjeni v glavnem za
izpis poročil). V blokih se prikazujejo in spreminjajo vrednosti krmilnika. Pred začetkom
programiranja je vsakemu bloku dodeljena številka med 0 in 989. Bloki 990-999 so
rezervirani za določene funkcije. To so tako imenovani sistemski bloki. Terminal je
objektno usmerjen. To pomeni, da lahko en blok vsebuje vse krmilne in nadzorne
signale, ki so povezani z določenim objektom (npr. s črpalko).

Konfiguracijski način

Način delovanja

Sistemski signali
Indeksni register
Jezik
Izbira krmilnika

Nivo 1

Blok 0

Nivo 2
Blok n

Nivo 3

Slika 18: Konfiguracijski način in način delovanja

Sistemski priročnik – Uporabniški terminali DOP11B

53376ASL

65

I

7

Programiranje
Priprava projekta

0
Bloki

Za vsak blok je definirana glava bloka. V glavi so številka in tip bloka, beseda stanja itd.
Kot bloki se lahko odprejo tudi naslednje funkcije:
•

Alarm

•

Časovni kanali

•

Nadzor sistema

•

E-pošta (E-mail)

•

Nastavitve kontrasta

Ti bloki so sistemski. Določite lahko do 990 blokov.

NAVODILO
Tipa definiranega bloka ni možno spremeniti.

Zapis (format)
signalov

66

Za vsak objekt so na voljo naslednji formati signalov, če predpostavimo, da izbran
gonilnik ta format podpira.

Format

Območje

Predznačeni 16-bitni

–32768 ... +32767

16-bitni brez
predznaka

0 ... +65535

Predznačeni 32-bitni

–2147483648 ... +2147483647

32-bitni brez
predznaka

0 ... +4294967295

Število s plavajočo
vejico z eksponentom, 32-bitni

±3,4E38; število, večje od 1000000 se prikaže z eksponentom (ne pri gonilniku
MOVILINK®).

Število s plavajočo
vejico brez
eksponenta, 32-bitni

Položaj parametrov (vključno z decimalno vejico ali drugim znakom) ter decimalna
mesta označujejo razpoložljivo območje. Tako dobimo npr. 8 pozicij in 3 decimalna
mesta ±999.999 (ne pri gonilniku MOVILINK®).

BCD število
s plavajočo vejico

0 ... 9999.9999 (ne pri gonilniku MOVILINK®)

BCD 16-bitni

0 ... 9999 (ne pri gonilniku MOVILINK®)

BCD 32-bitni

0 ... 99999999 (ne pri gonilniku MOVILINK®)

HEX 16-bitni

0 ... FFFF

HEX 32-bitni

0 ... FFFF FFFF

Sekunde, 16-bitni

Analogni numerični objekt, ki je lahko prikazan v časovnem zapisu.
Sintaksa: <ure:minute:sekunde> (ne pri gonilniku MOVILINK®).

Sekunde, 32-bitni

Analogni numerični objekt, ki je lahko prikazan v časovnem zapisu.
Sintaksa: <ure:minute:sekunde> (ne pri gonilniku MOVILINK®).

Niz znakov

Niz znakov, ki se lahko uporablja pri funkciji [Dinamika grafičnih objektov] pri
modelih DOP11B-20 do DOP11B-50.
Primer:
V objektnem statičnem simbolu, digitalnem simbolu in večkratnem simbolu je
lahko dinamičen značilni simbol povezan z registrom, ki mu je dodeljen format
niza znakov.

16-bitno polje

Tabelarični format, ki se lahko uporablja za doseganje dinamične funkcije grafičnih
objektov pri modelih DOP11B-20 do DOP11B-50.
Primer:
Skupina registrov ima dodeljene različne vrednosti, če je vnesena vrednost 99.
Zato je prva vrednost v polju vrednosti v registru D21 vnesena v polje signal.
Če je vrednost polja ustrezna <1,2,3,4>, se v naslednji register (D22) vnese druga
vrednost itd..
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Namestitev programa HMI-Builder

Program za
programiranje

S pomočjo programa HMI-Builder se sestavljajo projekti za uporabniški terminal serije
DOP11B. Funkcije programa HMI-Builder so odvisne od izbranega terminala.
Za vnos podatkov v program priporočamo uporabo miške. Za kombinacije tipk si oglejte
uporabniški priročnik operacijskega sistema Windows.
S programom se izdela projekt z grafičnimi in besedilnimi bloki. Izdelan projekt se
prenese v uporabniški terminal.
Za vse funkcije je na voljo pomoč v programu. Za priklic pomoči za posamezno funkcijo
pritisnite tipko <F1>. S pritiskom na območje pomoči v vrstici s simboli in z naknadnim
klikom na funkcijo se prikažejo informacije o izbrani funkciji.

Sistemske
zahteve

Konfiguracijski program za delovanje potrebuje osebni računalnik z najmanj 100 MB
prostega pomnilnika ter operacijski sistem Microsoft Windows 2000 / XP Professional.
Program lahko uporabljate na barvnem ali črnobelem zaslonu. Na računalniku mora biti
nameščen Microsoft Internet Explorer, verzije 5.0 ali višje.

Namestitev
programa
HMI-Builder

Program se dobavlja na zgoščenki (CD). Po vstavitvi zgoščenke v pogon CD-ROM se
namestitev samodejno zažene. Če se namestitev ne zažene, v meniju Start izberite
možnost [RUN] in napišite ukaz D:/setup.exe (pri čemer je z D: označen pogon
CD-ROM). Za namestitev programa kliknite na njegovo ime in sledite navodilom.
Ob namestitvi se v programsko skupino programov za programiranje namesti simbol
programa za programiranje. Program za programiranje zaženete s klikom na [Start] in
izbiro [Programi] / [Drive Operator Panels DOP] / [HMI-Builder]. Priročnik lahko berete
neposredno z zgoščenke (CD), ko izberete možnost [Manuals].
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Meni

Menijska vrstica vsebuje več spustnih menijev.
Meni

Opis

File

Vsebuje funkcije, ki vplivajo na celoten projekt.

Edit

Tukaj so med drugim naslednje funkcije:
• Cut
• Copy
• Paste

View

Vrstica stanja

Odpreti je možno naslednje menije:
• Block manager
• Alarm management
• Symbol manager

Funktions

V tem meniju se nastavijo funkcijske tipke, svetleče diode, gesla in makro ukazi.
Vnesejo se tudi opozorilna besedila in določijo skupine opozoril.

Setup

Tukaj se izvede osnovna konfiguracija terminala.

Object

Dostopen je samo v menijih Manager. Vsebuje vse objekte. Objekti se poleg tega
nahajajo tudi v meniju Toolbox.

Layout

Na voljo je samo v meniju graphic block manager in vsebuje funkcije za pozicioniranje
objektov v grafičnih blokih.

Block manager

Nastavitve za prikaz v meniju block manager.

Transfer

S pomočjo funkcij iz tega menija se prenašajo projektni podatki med programom in
terminalom.

Window

Vsebuje splošne funkcije Windows okolja. Poleg tega je možno definirati nastavitve
mreže in določiti bližnjice do zunanjih programov (npr. Paintbrush (Slikar)).

Help

Vsebuje funkcije pomoči za program.

Vrstica stanja je na spodnjem robu programskega okna programa HMI-Builder. V meniju
[View] je funkcija, s katero lahko vklopite / izklopite prikaz vrstice stanja.
V levem delu vrstice stanja je informacija o funkciji, ki je označena v meniju. Za funkcije
v vrstici s simboli se pri prehodu kurzorja čez simbol izpiše kratek opis.
V desnem delu vrstice stanja se izpiše tip vključenih tipk:
OVR Pretipkavanje (tipka za vstavljanje)
CAP Caps Lock
NUM Num Lock
Poleg tega se v meniju block manager prikažejo tudi koordinate (vrstica in stolpec).

Slika 19: Vrstica stanja
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7.2

Komunikacija z MOVIDRIVE® in MOVITRAC®
V tem poglavju je opisana komunikacija med uporabniškim terminalom in pretvorniki
MOVIDRIVE® ter MOVITRAC®.
Poleg tega je opisano, kako lahko naslavljate in preberete parametre ter spremenljivke.
Opisani so tudi primeri, ko je prek RS-485 priključenih več pretvornikov.

7.2.1

Serijska povezava uporabniškega terminala in pretvornika
Pretvornik povežite z uporabniškim terminalom, kot je opisano v 4. poglavju.
Za povezavo osebnega računalnika in uporabniškega terminala uporabite kabel
PCS11B. Uporabniški terminal se programira prek tega kabla.

Kabel za
programiranje
PCS11B

Kabel za povezavo med uporabniškim terminalom in osebnim računalnikom za
programiranje uporabniških terminalov.
Konstantna dolžina 3 m.

DOP11B
PCS11B
RS-232

Slika 20: Kabel za programiranje PCS11B
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Komunikacijske nastavitve v programu HMI-Builder

Nastavitev komunikacije med uporabniškim terminalom in pretvornikom
Komunikacijske nastavitve med uporabniškim terminalom in pretvornikom se izvajajo
s programom HMI-Builder v meniju [Setup] / [Peripherals].

Slika 21: Komunikacijske nastavitve

12077AEN

Za spremembo komunikacijskih vrat izberite [Controller 1] (ali [Controller 2]) in
s pritisnjeno levo miškino tipko povlecite izbran controller (krmilnik) na druga komunikacijska vrata.
Za vnos komunikacijskega parametra pritisnite desno miškino tipko.

NAVODILO
Nastavitve morajo ustrezati dejanskemu sestavu.
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Gonilnik MOVILINK® / SMLP (serijski / ETHERNET)
Settings

Slika 22: Lastnosti za gonilnik MOVILINK® / SMLP, Settings

12068AXX

Parameter

Opis

Communication
mode

Določa obstoječo komunikacijo: serijsko oz. prek ETHERNET-a.

Default station

Ta naslov se uporabi vedno, ko pri definicijah komunikacijskih objektov ni določen
drug naslov.
Pomen pri uporabi komunikacijskega načina "ETHERNET/SMLP":
V komunikacijskem načinu ETHERNET se ta številka nanaša na IP-naslove, ki so
določeni pod "Stations". V izogib napakam v komunikaciji uporabljajte samo enote,
ki so že definirane.
Pomen pri uporabi komunikacijskega načina "Serial/MOVILINK":
0 – 99

Naslovi posameznih pretvornikov

100 – 199

Naslovi skupin

254

Komunikacija od točke do točke
Ta naslov se ne sme uporabiti, kadar je z uporabniškim terminalom
povezanih več pretvornikov.

255

Naslov broadcast (oddajanje)
Vsi pretvorniki, ki so priključeni na vodilo RS-485, sprejemajo podatke,
vendar ne pošiljajo odgovorov v uporabniški terminal.

Model

Definira tip priključenega pretvornika.

Data exchange
mode

Uporablja se za izbiro ciklične ali aciklične komunikacije za PDU tip.
Ta funkcija je na voljo samo v komunikacijskem načinu "Serial/MOVILINK".

Number of
process data
words

Definicija dolžine sporočila.
8-bajtni kanal parametrov in 0 – 3 podatkovne besede procesa.
Ta funkcija je na voljo samo v komunikacijskem načinu "Serial/MOVILINK".
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Standardne nastavitve pri uporabi komunikacijskega načina "Serial/MOVILINK":
Parameter

Opis

Port

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

Baud

9600

Data bits

8

Stop bits

1

Parity

Soda (even)

Stations

Slika 23: Lastnosti za gonilnik MOVILINK® / SMLP, Stations
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Parameter

Opis

Station

Številka enote, prek katere je možno enostavno naslavljanje TCP/IP-naslovov.

IP address

IP-naslov
Uporabniški terminal med zagonom vzpostavi povezavo z vsemi tukaj vpisanimi
IP-naslovi.

Sub ch 1

Vključi usmerjanje na tukaj določen sistem vodila, npr. iz prehoda (gateway) fieldbus
DFE33B / UOH11B na SBus.
Informacije o sistemih vodila, ki so na voljo, so opisane v dokumentaciji ustrezne
naprave (gateway).

Sub add 1

Naslov pretvornikov v določenem sistemu vodila.
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Standardne nastavitve pri uporabi komunikacijskega načina "Serial/MOVILINK":
Parameter

Opis

Port

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

Baud

9600

Data bits

8

Stop bits

1

Parity

Soda (even)

Advanced

Slika 24: Lastnosti za gonilnik MOVILINK® / SMLP, Advanced

Parameter

Opis

Timeout

Čas v [ms] za ponovno pošiljanje.

12070AXX

Retries

Število ponovnih pošiljanj do prikaza komunikacijske napake.

Retry time

Čas čakanja [s] do reseta ob komunikacijski napaki. Po izteku tega časa se
komunikacija ponovno vzpostavi.

Command line
options

Brez funkcije.
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Standardne nastavitve pri uporabi komunikacijskega načina "Serial/MOVILINK":
Parameter

Opis

Port

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

Baud

9600

Data bits

8

Stop bits

1

Parity

Soda (even)

Transparent mode

Slika 25: Lastnosti za gonilnik MOVILINK® / SMLP, Transparent mode

12071AXX

Gonilnik podpira poseben, edinstven transparenten način za gonilnik SEW.
Če je gonilnik konfiguriran za serijsko komunikacijo, vrata transparentnega načina pa za
ETHERNET priključek s TCP in številko vrat 300, se vključi poseben način
usmerjevanja. To omogoča, da MOVITOOLS® MotionStudio uporabi poizvedbo prek
ETHERNET-a ne uporabi samo za zaznavanje enot DOP11B, temveč tudi za SEW
enote, ki so povezane prek serijskega priključka na enotah DOP11B.
Te naprave se v MOVITOOLS® MotionStudio lahko naslavljajo prek ETHERNET-a,
enota DOP11B pa kot prehod (gateway) ETHERNET.
Transparenten način ne deluje v nobeni drugi konfiguraciji.
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7.2.3

Naslavljanje parametrov in spremenljivk

Naslavljanje

Gonilnik MOVILINK® pozna naslednje formate podatkov:
P

Za parametre (neobstojno pisanje)

NVP

Za parametre (obstojno pisanje)

X

Za indeks (neobstojno pisanje)

NVX

Za indeks (obstojno pisanje)

H

Za spremenljivke IPOS (neobstojno pisanje)

NVH

Za spremenljivke IPOS (obstojno pisanje)

Podatki brez predpone NV so zapisani v RAM-u pretvornika in se po izklopu pretvornika
izgubijo.

NAVODILO
Za obstojno shranjevanje v pomnilnik je potrebna predpona NV (non-volatile). Podatki
se v tem primeru shranijo v EEPROM pretvornika. Upoštevajte omejeno število
zapisovanj v EEPROM. Zaradi tega previdno uporabljajte predpono NV.
Digitalni podatki
(bitni dostop)

Device

Minimum address

Maximum address

Comment

P rr . bb

P0.0

P999.31

Bit bb v registru rr

NVP rr . bb

NVP0.0

NVP999.31

Bit bb v registru

X rr . bb

X8192.0

X24575.31

Bit bb v registru rr

NVX rr . bb

NVX8192.0

NVX24575.31

Bit bb v registru rr
®

H rr . bb

H0.0

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

NVH rr . bb

NVH0.0

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

Bit bb v registru rr
Bit bb v registru rr

Analogni signali
Device

Minimum address

Maximum address

Comment

P rr

P0

P999

Register rr

NVP rr

NVP0

NVP999

Register rr

X rr

X8192

X24575

Register rr

NVX rr

NVX8192

NVX24575

Register rr

H rr

H0

H511 (H1023 za
MOVIDRIVE® B)

Register rr

NVH rr

NVH0

NVH511 (NVH1023 za
MOVIDRIVE® B)

Register rr

NAVODILO
Vsi parametri, spremenljivke in indeksi so 32-bitne vrednosti.
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Analogni signali
(delni dostop)

Subindex

V nekaterih parametrih pretvornika je shranjenih več informacij. Parametri P10, P11 in
P12 so kodirani prek indeksa 8310. Za delno vrednotenje teh parametrov lahko
uporabite naslednje oznake:
•

H100. 0-15

Spodnji del besede (low word) spremenljivke IPOS H100

•

H100.16-32

Zgornji del besede (high word) spremenljivke IPOS H100

Device

Minimum address

Maximum address

Comment

P rr . a-b

P0.0-1

P999.0-31

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

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
za MOVIDRIVE® B)

NVH rr . a-b

NVH0.0-1

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

Primer
H 100 . 7-14
Preberejo se podatki od bita 7 do
vključno bita 14.

Subindeks se lahko uporablja samo v povezavi z indeksom (X in NVX).
Oznaka je zapisana na naslednji način: X8192/1, pri čemer 1 prikazuje dostop do
subindeksa 1.
Dodatni primeri:
2:X8192/23.31 naslov 2, indeks 8192, subindeks 23, bit 31
7:X8192/9.0-15 naslov 7, indeks 8192, subindeks 9, bit 0 do bit 15

Komunikacija s pretvornikom, priključenim prek RS-485
Naslednjo oznako uporabite za naslavljanje pretvornikov z določenim naslovom RS-485:
Primer
Default station RS-485 naslov 254 (od točke do točke). Uporabi se samo v primeru, ko
je samo en pretvornik priključen na uporabniški terminal.
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P100

Komunikacija s parametrom P100.
Za komunikacijski naslov je uporabljen naslov, ki je bil vpisan v vnosno polje [Default station]
ob konfiguraciji gonilnika.

2:P100

Komunikacija s parametrom P100 pretvornika z naslovom 2

4:H102

Komunikacija s spremenljivko IPOS H102 pretvornika z naslovom 4
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Komunikacija s pretvornikom, priključenim prek ETHERNET-a
Med zagonom uporabniškega terminala se vzpostavi komunikacija z vsemi TCP/IPnaslovi, ki so vpisani v konfiguracijo gonilnika.
Naslov v vrstici 0 se uporabi tudi v primerih, ko ni določen drug naslov.
Naslednjo oznako uporabite za naslavljanje pretvornikov z določenim TCP/IPnaslovom:
Primer:
TCP/IP-naslov v 0. vrstici je 10.12.234.4, vrata 300.
TCP/IP-naslov v 1. vrstici je 10.12.234.5, vrata 300.
TCP/IP-naslov v 2. vrstici je 10.12.234.6, vrata 300.
TCP/IP-naslov v 3. vrstici je 10.12.234.7, vrata 300.

P100

Komunikacija s parametrom P100.
Za komunikacijski naslov je uporabljen naslov, ki je bil vpisan v vnosno polje [1] ob
konfiguraciji gonilnika (10.12.234.4).

1:P100

Komunikacija s parametrom P100 pretvornika z naslovom 2 (10.12.234.5).

3:H102

Komunikacija s spremenljivko IPOS H102 pretvornika z naslovom 4 (10.12.234.7).
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Podatki procesa

Gonilnik MOVILINK® lahko upravlja z 1 do 3 podatki procesa na pretvornik, odvisno od
nastavitev.
Ob tem se razlikuje med process output data (PO podatki iz krmilnika PLC v pretvornik)
in process input data (PI podatki iz pretvornika v PLC).
Število podatkov procesa se nastavi v oknu Dialog gonilnika MOVILINK®. Parameter
pretvornika P90 PD konfiguracija mora imeti enako vrednost.
Bitni dostop do podatkov procesa
Device

Minimum address

Maximum address

Comment

PO rr . bb

PO1.0

PO3.15

Bit bb v registru rr

PI1 rr . bb

PI1.0

PI3.15

Bit bb v registru

Dostop do podatkov procesa v zaporednih besedah (16 bitni)
Device

Minimum address

Maximum address

Comment

PO rr

PO1

PO3

Register rr

PI rr

PI1

PI3

Register rr

NAVODILO
Komunikacijski način "ETHERNET/SMLP" ne podpira podatkov procesa.
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Indeksirana komunikacija s pretvorniki, priključenimi prek RS-485
Poleg neposrednega vnosa naslova RS-485 se komunikacija lahko izvede tudi
s pomočjo indeksiranja. To pomeni, da je naslov RS-485 shranjen v spremenljivko
v uporabniškem terminalu in ga lahko uporabnik nastavi.
Ta funkcija je na voljo tudi z gonilnikom SMLP. Namesto naslova RS-485 se naslavlja
IP enota.
Primer
Nastavljen je projekt, v katerega lahko uporabnik vnese naslov RS-485 pretvornika.
Prednost tega je, da pri nastavitvi projekta DOP ni potrebno poznati dejanskega naslova
pretvornika. Uporabnik lahko vnese in določi naslov med delovanjem sistema.
Trenutno število vrtljajev pogona se prebere prek indeksa. Prikaže se v parametru
P000.
1. V programu HMI-Builder, v oknu [View] / [Name list] določite register D4096 (notranje
spremenljivke), v katerega bo shranjen naslov RS-485 naslavljanega pretvornika in
določite parameter P000, kot oznako trenutnega števila vrtljajev:

11494AEN
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2. V oknu [Setup] / [Index registers] povežite kazalec indeksnega registra 1
s spremenljivko D4096:

11495AEN

3. Zatem določite analogni numerični objekt
in omogočite uporabniku vnos
naslova RS-485. Ta objekt povežite s spremenljivko D4096 in v potrditvenem polju
[Access] izberite Enable operator.

11496AEN
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Pri tem upoštevajte minimalne in maksimalne vrednosti vnosa.
4. Zatem za prikaz trenutnega števila vrtljajev doloèite naslednji analogni numerièni
objekt
. Ta objekt povežite s parametrom P000 in vnesite potrebno normiranje
(v tem primeru 0.001). Kazalec I1 je zdaj doloèen kot prednastavljen naslov RS-485:
I1:P000.
To pomeni, da bo naslovljen naslov pretvornika, ki je shranjen v cilju kazalca I1.
Za prikaz trenutnega števila vrtljajev v enoti [1/min] vnesite ojačanje (Gain) 0.001.

11498AEN
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7.3

Notranje spremenljivke
Notranje spremenljivke se izbirajo in uporabijo na enak način kot gonilnik. Na voljo je
serija neobstojnih in obstojnih uporabniško določenih spremenljivk. Pri spreminjanju
vrednosti se obstojne spremenljivke shranijo v pomnilnik Flash. Pri naslednjem zagonu
jih lahko ponovno preberete. Sistemskih spremenljivk ni možno spreminjati.
Uporabljene so za prikaz intervalov povpraševanja in za preklop funkcij. Za odpiranje
naslednjega okna kliknite na [Properties & Help] v brskalniku I/O ali izberite [Functions]
/ [I/O configuration] / [Internal variables].

11605AEN
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Tip spremenljivke

Naslovno področje, v bitih

Naslovno področje, pomnilniška celica

Neobstojna

M0 ... M4095

D0 ... D4095

Obstojna

M4096 ... M8191

D4096 ... D8191

Sistemska

M8192 ... M8199

D8192 ... D8199
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Dodelitev sistemskih spremenljivk:
Bit

Opis

M8192

Vedno vključena

M8193

Vsako sekundo preklopi med vključeno in izključeno

M8194

Vsakih 500 ms preklopi med vključeno in izključeno

M8195

Vsakih 200 ms preklopi med vključeno in izključeno

M8196

Bit komunikacijske napake za gonilnik 1. Vrednost "0" signalizira
komunikacijsko napako. Ne velja za pomožne gonilnike.

M8197

Bit komunikacijske napake za gonilnik 2. Vrednost "0" signalizira
komunikacijsko napako. Ne velja za pomožne gonilnike.

M8198 – M8199

Ni določen.

Pomnilniška celica

Opis

D8192

Interval povpraševanja gonilnika 1 (ms)

D8193

Interval povpraševanja gonilnika 2 (ms)

D8195 ... D8199

Se ne uporablja

7.4

Programiranje s programom

7.4.1

Zagon programa HMI-Builder
Pritisnite [Start] / [Programi] / [Drive Operator Panels DOP] / [HMI-Builder] / [HMI-Builder].
Pri zagonu programa HMI-Builder so brez nalaganja projekta na voljo naslednji meniji:
•

File

•

View

•

Settings

•

Help

Po pripravi projekta so na voljo vsi meniji.

11499AEN

7.4.2

Izbira jezika
V oknu [Settings] / [Menu language] izberite jezik uporabniškega vmesnika (vključno
z besedili v menijih, imeni objektov itd.). V priročniku predvidevamo, da ste izbrali
angleški jezik (English).
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7.4.3

Priprava projekta
Za pripravo novega projekta izberite [File] / [New]. V pogovornem oknu [Project
properties] lahko izberete [Operator terminal], [Controller systems] in [Color scheme].
Vse opcije na vseh terminalih niso na voljo. Za izdelavo novega projekta pritisnite [OK].

Slika 26: Lastnosti projekta

Terminal

12072AEN

Kliknite gumb [Change].

12073AEN

Slika 27: Izbira uporabniškega terminala

Izberite terminal in verzijo (sistemskega programa) za izbrano vrsto terminala.
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Controller
(krmilnik)

Tukaj določite krmilnik (controller), s katerim bo povezan uporabniški terminal.
S pritiskom na gumb [Change] se odpre naslednje pogovorno okno. Na seznamu so
prikazani vsi nameščeni gonilniki. Izberite [Brand name] in [Protocol]. Izbiro potrdite
s pritiskom gumba [OK]. Izbiro prekličite s pritiskom gumba [Cancel].

Slika 28: Controller (krmilnik)

12074AEN

V enem projektu (terminalu) lahko uporabite 2 gonilnika. Gonilnik drugega krmilnika
izberete enako kot gonilnik prvega krmilnika.
Podrobne informacije za uporabo dveh gonilnikov v enem terminalu so opisane
v poglavju "Komunikacija z 2 krmilnikoma (dva gonilnika)" na strani 250.
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Posodobitev gonilnikov

Prek spletne
strani

Za posodobitev gonilnikov na zadnjo verzijo ali za namestitev novega gonilnika
uporabite funkcijo [File] / [Update terminal driver] / [Internet].
Pred uporabo te funkcije je potrebno zapreti vse projekte. Računalnik mora imeti dostop
do interneta. Spletni brskalnik ni potreben. Po vzpostavljeni povezavi se prikaže seznam
vseh gonilnikov, ki jih je možno prenesti s spletne strani.

Slika 29: Prenos gonilnika s spletne strani

11503AEN

Na seznamu so prikazane verzije razpoložljivih in že nameščenih gonilnikov. Izberite
gonilnik oz. gonilnike, ki jih želite namestiti v program HMI-Builder. Funkcija [Mark
newer] označi vse novejše verzije gonilnikov, ki še niso nameščeni. Zatem pritisnite
gumb [Download]. Datoteke posameznih gonilnikov so velike približno 500 kB in so
pripravljene za uporabo takoj po prenosu.
Iz diskete

Za posodobitev gonilnikov na zadnjo verzijo ali za namestitev novega gonilnika iz
datoteke uporabite funkcijo iz programa HMI-Builder [File] / [Update terminal driver] /
[From data medium]. Pred uporabo te funkcije je potrebno zapreti vse projekte.
V imeniku gonilnikov odprite razpakirano datoteko MPD. Odpre se seznam z vsemi
gonilniki, ki jih je možno namestiti.
Na seznamu so prikazane verzije razpoložljivih in že nameščenih gonilnikov. Izberite
gonilnik oz. gonilnike, ki jih želite namestiti v program HMI-Builder. Za nadaljevanje
kliknite na gumb [Install]. Za povratek v program HMI-Builder po zaključeni namestitvi
gonilnikov kliknite na [Close].
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Spreminjanje projektnih nastavitev
Izbran terminal ali krmilnik za projekt je možno spremeniti. V meniju izberite [Project] /
[Properties...] in poleg parametra Terminal in/ali Controller kliknite na [Change].

Zamenjava
terminala

Pri posodabljanju sistemskega programa v terminalu je potrebno v meniju [Project
properties] nastaviti tudi ustrezno verzijo terminala. V nasprotnem primeru funkcije nove
verzije terminala ne bodo na voljo.

Zamenjava
krmilnika

Če v projektu menjate krmilnik s krmilnikom, ki ima drugačna imena signalov, je
potrebno zamenjati tudi te signale. V ta namen uporabite interni seznam imen. Glejte
odsek "Seznam imen" na strani 116.
1. V meniju izberite [View] / [Name list].
2. Za dodajanje vseh v projektu uporabljenih vhodov/izhodov (I/O) na seznam imen
pritisnite gumb [Undefined].
3. Za izvoz seznama imen v obliki besedilne datoteke pritisnite [Export]. Vpišite ime in
pritisnite gumb [Save]. Določite ločilo za besedilno datoteko.
4. Datoteko odprite z urejevalnikom besedil, npr. WordPad.
5. Vse vhode/izhode (I/O) spremenite v signale, ki bodo uporabljeni v novem krmilniku.
Datoteko shranite kot besedilo.
6. V pogovornem oknu [Name list] pritisnite gumb [Import] in na vprašanje, če želite
izbrisati vse neveljavne I/O-je, odgovorite z [No].
7. Za posodobitev vseh novih I/O-jev v projektu z novimi imeni pritisnite [Reconnect].
8. V meniju izberite [Project] / [Properties...] in kliknite [Change].
9. Izberite nov krmilnik in ga potrdite z dvojnim klikom na [OK].
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Project manager

Takoj ko odprete projekt, se odpre program Project manager z vsemi razpoložljivimi
bloki in komponentami. Za odpiranje imenikov kliknite na znak + v vozliščnih točkah
imenika.

Slika 30: Project manager
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Priprava blokov v programu Block manager
Z dvojnim klikom na imenik [Blocks] se odpre program Block manager. V programu
Block manager je pregled vseh blokov projekta.

Slika 31: Priprava blokov

10408AEN

Ko se odpre program Block manager, so označene orodne vrstice programa Block
manager in funkcija Zoom (povečava).

NAVODILO
V modelu DOP11B-20 ni bloka [System monitor].
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Definiranje
blokov

Po dodajanju bloka se odpre naslednje pogovorno okno. V oknu je prikazana
poenostavljena predstavitev celotne glave bloka. S klikom na [OK] odprete in prikažete
izdelan blok.

11505AEN

Slika 32: Izdelava novega bloka

90

Parameter

Opis

Block name

V to polje lahko vnesete ime bloka. Ime bloka se prikaže v programu Block manager in
v seznamu blokov.

Block
number

V tem polju je vpisana številka bloka. Če blok z vpisano številko že obstaja, se samodejno
prikažejo definirane vrednosti. Ob zagonu programa se samodejno ustvari blok 0, ki mora
biti prisoten v vsakem projektu.

Block type

Izberite vrsto bloka: grafični ali besedilni blok.

Block width

Določite velikost pisave za besedilni blok. Velikosti pisave definiranega bloka ni možno
spremeniti.
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Lastnosti bloka

V meniju [Block properties] so osnovni parametri, ki veljajo za vse posamezne bloke.
Izgled glave bloka je odvisen od izbranega tipa bloka. Za določitev popolnih informacij
o bloku v programu Project manager ali Block manager z desno miškino tipko kliknite na
blok in izberite [Properties].

Slika 33: Lastnosti bloka

11506AEN

Za vnos podrobnih informacij o bloku v programu Project manager ali Block manager
z desno miškino tipko kliknite na blok in izberite [Properties].
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Spodaj so razloženi uporabljeni izrazi.
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Kartica

Ime

Opis

General information

Block no

V tem polju je vpisana številka bloka. Če blok z vpisano številko že obstaja, se
samodejno prikažejo definirane vrednosti. Ob zagonu programa se samodejno
ustvari blok številka 0, ki mora biti prisoten v vsakem projektu.

Block name

V to polje lahko vnesete ime bloka. Ime bloka se prikaže v programih Block
manager in Project manager ter v seznamu blokov.

Display signal

Digitalni signal, ki prikaže izbran blok na zaslonu terminala. Za čim hitrejšo
menjavo blokov uporabite zaporeden prikaz signalov (display signals in
series). Vnos v to polje ni potreben v primeru uporabe druge metode menjave
blokov.

Recipe directory

Izberite imenik "Recipe directory" za shranjevanje vseh receptov, ustvarjenih
v bloku. Glejte poglavje "Upravljanje receptov" na strani 210.

Background block

Velja samo za grafične bloke. Za blok ozadja lahko izberete drug blok v
primeru, ko npr. želite imeti enako barvo ozadja za več blokov. Pri vključeni
funkciji graphic block manager lahko s funkcijo [View] / [Options] / [Show
background block] določite, ali naj bo blok ozadja med urejanjem izbranega
bloka prikazan.

Cursor color

Velja samo za grafične bloke. Določa barvo kurzorja v uporabniškem
terminalu.

Cursor thickness

Velja samo za grafične bloke. Določa velikost kurzorja v uporabniškem
terminalu.

Block type

Tip bloka je določen pri izdelavi bloka in ga ne morete več spremeniti.

Status

S klikom na gumb [Status] se odpre pogovorno okno [Block options].
Prikazuje naslednje karakteristike stanja zaslona uporabniškega terminala.
Te karakteristike nimajo učinka na sistemske bloke.
Parameter

Opis

Cursor off

Velja samo za besedilne bloke. Določa
vidnost kurzorja v bloku v načinu delovanja.

Place cursor on first manual
object

Velja samo za besedilne bloke. Določa, ali
naj bo kurzor postavljen na prvi premični
objekt v bloku namesto v zgornji levi vogal.

Deactivate <MAIN> key

Izključi tipko <MAIN>, ko je trenutni blok
prikazan na zaslonu.

Deactivate <LIST> key

Izključi tipko <LIST>, ko je trenutni blok
prikazan na zaslonu.

Additional notes

Velja samo za besedilne bloke. Določi, ali
naj se na spodnjem ali zgornjem desnem
delu zaslona prikaže znak [+], kadar blok
vsebuje več znakov, kot jih je možno
prikazati na zaslonu.

Automatic data entry

Kurzor po vnosu podatkov samodejno
premakne na naslednji premični objekt.
Kurzor lahko v tem načinu kaže samo na
premične objekte.

Deactivate the <PREV>
function key

Izključi tipko <PREV> in funkcijo [Return to
previous block], ko je trenutni blok prikazan
na zaslonu.

Deactivate the <ENTER>
function key

Velja samo za digitalne objekte. Izključi
tipko <ENTER>, ko je trenutni blok prikazan
na zaslonu.
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Kartica

Ime

Appearance

Na kartici [Appearance] lahko izberete barve in barvno senčenje.

Printout

Print signal

Digitalni signal, ki pošlje blok do priključenega tiskalnika. Signala display in
print sta lahko identična. Za čim hitrejše tiskanje uporabite zaporedne signale
za tiskanje (print signals in series).

End signal

Digitalni signal, ki ga uporabniški terminal pošlje ob zaključenem tiskanju.
Signal je tovarniško vključen. Z izbiro možnosti [Reset] ponastavite (resetirate)
signal po zaključenem postopku tiskanja.

E-mail

Opis

Kartica [E-mail] je na voljo samo za besedilne bloke.
Send e-mail signal

Ko je določen digitalni signal vključen, se besedilni blok pošlje prek
elektronske pošte. Ime bloka ustreza zadevi v elektronski pošti.
Prek elektronske pošte lahko pošljete samo besedilne bloke.

E-mail end signal

Digitalni signal, ki ga uporabniški terminal pošlje po poslanem elektronskem
sporočilu. Signal je tovarniško vključen. Z izbiro možnosti [Reset] ponastavite
(resetirate) signal po zaključenem pošiljanju sporočila.

Send e-mail to address

V to polje se vpiše elektronski naslov prejemnika. S klikom na polje [...]
omogočite izbiro do 8 prejemnikov iz seznama. Seznam elektronskih naslovov
se pripravi v meniju [Setup] / [Network] / [Services] / [SMTP client]. Glejte
poglavje "SMTP odjemalec" na strani 281.

Append file

Vnesite ime ustrezne datoteke, ki jo želite pripeti vaši elektronski pošti.
Če imata datoteki trendov in receptov enaki imeni, bo pripeta datoteka
trendov.

Access

Security level

Določite raven varnosti (0-8) za besedilni blok. Če je raven varnosti večja
od "0", se mora uporabnik prijaviti z geslom, ki ustreza določenemu nivoju
varnosti ali višjemu.

Local function keys

Na kartici [Local function keys] lahko določite krajevne funkcijske tipke za blok. Dodatne informacije so
opisane v poglavju "Funkcijske tipke" na strani 238.
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7.4.7

Knjižnica
Knjižnica obsega serijo katalogov z različnimi objekti simbolov. Definirate lahko tudi
uporabniško pripravljene kataloge. V ta namen kliknite z desno miškino tipko na
knjižnico in izberite [Directory] / [New].

11507AEN

Slika 34: Knjižnica (library)

Združeni objekti in simboli se lahko shranijo v knjižnico ali druge projekte. Objekti in
simboli, ki so shranjeni v knjižnici, so na voljo tudi za kasnejše projekte. Z desno miškino
tipko kliknite na združen objekt ali simbol v delovnem območju, izberite [Copy], z desno
miškino tipko kliknite na knjižnico ter izberite [Paste]. Objekte, ki so v knjižnici, lahko
povlečete iz knjižnice v delovno območje.
S klikom z desno miškino tipko na knjižnico lahko prilagodite način prikaza. Katalog
knjižnice zaprete tako, da z desno miškino tipko kliknete na katalog in izberete
[Directory] / [Close].
Knjižnico lahko skrijete z izbiro [View] / [Toolbar] / [Library].
Objekti simbolov, ki so uporabljeni v projektu, so shranjeni v projektnem imeniku.
Ti simboli se lahko definirajo tudi z uporabo pogovornega okna [Select symbol].
Shranjevanje simbolov v knjižnico
S kurzorjem izberite enega ali več objektov (združenih ali nezdruženih) v delovnem
območju. Z desno miškino tipko kliknite na izbiro ter izberite [Copy]. V knjižnici kliknite
na desno miškino tipko in izberite [Paste].
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Prikaz terminala okoli delovnega območja
V terminalu je prisoten meni [View] / [Options] / [Show terminal]. Z izbiro te možnosti se
prikaže predstavitev trenutnega terminala okoli delovnega območja aktivnega bloka.
Kliknete lahko na funkcijske tipke, svetleče diode (LED) in besedilna polja na
predstavljenem terminalu.

Definiranje
funkcijskih tipk

Z dvojnim klikom funkcijske tipke lahko izberete, ali želite definirati krajevne ali globalne
funkcijske tipke. Prikaže se program manager za izbrano funkcijo. Podrobnejše
informacije za definiranje funkcijskih tipk so opisane v poglavju "Funkcijske tipke" na
strani 238.

Definiranje LED

Z dvojnim klikom na svetlečo diodo (LED) se odpre manager za definiranje funkcije LED.
Podrobnejše informacije za definiranje svetlečih diod so opisane v poglavju "Svetleče
diode" na strani 238.

Priprava
besedilnih nizov

Z dvojnim klikom na polje z besedilnim nizom se odpre pogovorno okno, kjer lahko
vnesete besedilo ter določite usmeritev besedila in tip pisave. Funkcija omogoča
določanje besedilnih nizov in njihov izpis.
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7.4.9

I/O browser
Pri oblikovanju krajevnega seznama imen v vašem projektu lahko pri definiranju
objektov iz tega seznama izberete I/O signale.
V ta namen pritisnite gumb [I/O]. Gumb [I/O] je na voljo v vseh poljih, kjer je možen vnos
naslova. [I/O browser] ima na voljo inkrementalni algoritem iskanja. To pomeni, da se
iskanje začne z vnosom znakov v polje za ime oz. signal. Seznam I/O je razvrščen po
signalih oz. imenih.

Slika 35: [I/O browser]
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7.4.10 Programiranje blokov
Z dvojnim klikom izberite blok v programu Block manager. Odpre se delovno območje
za blok in orodje (toolbox). Delovno območje prikazuje urejevalnik (manager) grafičnega
ali besedilnega bloka glede na tip bloka, ki ga želite odpreti. Toolbox vsebuje vse
objekte, ki jih je možno ustvariti v bloku.
S klikom v meniju toolbox izberite želen objekt ter kurzor premaknite do položaja na
delovnem območju, kamor želite postaviti objekt. S klikom odprete pogovorno okno
izbranega objekta. V okno vnesite parametre in kliknite [OK]. Objekt se tako prikaže
v delovnem območju. Statično besedilo ali grafika se prikaže neposredno na delovnem
območju.
Splošni parametri objekta so opisani v poglavju "Osnovna navodila" na strani 62.
Grafični in besedilni objekti so razloženi v poglavjih "Grafični prikaz in krmiljenje"
(stran 135) in "Prikaz besedila in krmiljenje" (stran 180).

Slika 36: Programiranje blokov
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7.4.11 Graphic block manager
V tem odseku je opisan "graphic block manager" v programu HMI-Builder. Način
delovanja in izgled sta osnovana na standardih operacijskega sistema Windows.
Graphic block manager omogoča ustvarjanje grafičnih blokov s pomočjo statičnih in
dinamičnih grafičnih elementov.
Odpiranje menija
graphic block
manager

Meni [Graphic block manager] odprete z dvojnim klikom definiranega grafičnega bloka
v oknu [Block manager] ali [Block list].

Miška, tipke in
kurzor

V poglavju je razložena uporaba miške in tipk v meniju graphic block manager. Opisane
so tudi različne oblike kurzorjev.
Z miško lahko izvajate naslednje postopke:
•

V meniju toolbox lahko izberete objekte

•

S klikom označite objekte

•

Označite lahko več objektov (kliknite poleg objekta, levo miškino tipko zadržite
pritisnjeno in okoli želenih objektov zarišite pravokotnik).

•

Objekte lahko premikate (ko je kurzor nad objektom pritisnite in zadržite pritisnjeno
levo miškino tipko in premaknite miško).

•

Spreminjate lahko velikost objektov

•

Odprete lahko pogovorno okno parametrov (z dvojnim klikom na objekt).

Spodnja slika prikazuje izgled izbranega objekta.

Slika 37: Označen objekt
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S tipkami lahko izvajate naslednje postopke:
•

Ustvarjanje objektov z uporabo menija [Object]

•

Premikanje kurzorja s smernimi tipkami

•

Premikanje kurzorja po točkah (s pritiskom kombinacije <Ctrl> + smerne tipke)

•

Označevanje objekta oz. razveljavitev označitve (kurzor postavite nad objekt in
pritisnite tipko za presledek.)

•

Označevanje več objektov (v meniju izberite [Object] / [Pointer] in okoli objekta
narišite okvir s pomočjo tipke za presledek in smernih tipk.)

•

Premikanje objekta (kurzor postavite nad objekt, zadržite pritisnjeno tipko za
presledek in uporabite smerne tipke.)

•

Spreminjanje velikosti objekta (kurzor postavite nad prijemališče objekta, zadržite
pritisnjeno tipko za presledek in uporabite smerne tipke.)

•

Odpiranje pogovornega okna izbranega objekta (s pritiskom tipke Enter).

Kurzor
Kurzor ima lahko 4 različne oblike:

Znotraj objekta

Velikost objekta se lahko spreminja

V grafičnem delovnem območju

Pri izbiri funkcije iz menija ali toolbox-a
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Izdelava objektov

Kliknite na želen objekt v orodju toolbox, kurzor premaknite do položaja na delovnem
območju, kamor želite postaviti objekt. Kliknite za postavitev objekta.
Statične grafike se prikažejo ob kliku na delovno območje. Pri dinamičnih objektih se
odpre pogovorno okno trenutnega objekta. Ob kliku na [OK] v pogovornem oknu se
objekt prikaže na zaslonu.
Objekt se po prikazu označi s prijemališči, vključi se način izbiranja.
Statična grafika
Statični grafični objekti so:
•

Črta

•

Krivulja

•

Polilinija

•

Elipsa

•

Pravokotnik

•

Simbol

•

Besedilo

Uporabljajo se za risanje grafičnih predmetov ozadja. Statične grafične objekte lahko
pretvorite v dinamične objekte tako, da jih povežete z objekti v oknu [Dynamic signals].
Dinamični objekti
Dinamični objekti so povezani s signali, da se med drugim generirajo krmilne in
nadzorne funkcije. Podrobne informacije za definiranje objektov so opisane v poglavju
"Grafični prikaz in krmiljenje" na strani 135.
Označevanje
več objektov

100

Za označevanje več objektov v programu graphic block manager sta možna dva načina.
•

Pritisnite levo miškino tipko in jo zadržite pritisnjeno ter narišite pravokotnik okoli
izbranih objektov. Zadnji izdelan objekt bo prikazan z izpolnjenimi prijemališči.

•

V orodju toolbox izberite kazalec. Za označevanje želenih objektov zadržite
pritisnjeno preklopno tipko (Shift). Zadnji označen objekt se prikaže z izpolnjenimi
prijemališči.
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Pozicioniranje
objektov

V meniju [Layout] so na voljo številne funkcije za enostavno pozicioniranje objektov:
•

Align

•

Make same size

•

Space evenly

•

Tile

Te funkcije lahko pokličete tudi iz ločenega orodja toolbox.
Te funkcije lahko kličete, če sta izbrana najmanj 2 objekta. Funkcije izvajajo izračune
položajev na osnovi enega ali dveh referenčnih objektov.
Funkcije [Align], [Make same size] in [Tile] se nanašajo na objekt, ki je zadnji izbran oz.
izdelan kot referenčni objekt. Glejte odsek "Označevanje več objektov" na strani 100.
Pri funkciji [Space evenly] je kot referenčni objekt izbran objekt, ki se nahaja na najbolj
oddaljeni točki na robu (povsem spodaj, zgoraj oz. levo ali desno). Funkcije nimajo
učinka na referenčni objekt.

Slika 38: Meni [Layout]
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Poravnava
Funkcija [Align] ima na voljo 6 menijskih opcij za navpično oz. vodoravno poravnavo
objektov.
Left

Označene objekte poravna z levim robom referenčnega objekta.

Right

Označene objekte poravna z desnim robom referenčnega objekta.

Top

Označene objekte poravna z zgornjim robom referenčnega objekta.

Bottom

Označene objekte poravna s spodnjim robom referenčnega objekta.

Vertical center

Označene objekte postavi na sredino v navpični smeri glede na referenčni objekt.

Horizontal center

Označene objekte postavi na sredino v vodoravni smeri glede na referenčni objekt.

Make same size
Funkcija [Make same size] ima na voljo 3 funkcije za izbiro označenih objektov enake
velikosti.
Width

Prilagoditev širine označenih objektov glede na referenčni objekt.

Height

Prilagoditev višine označenih objektov glede na referenčni objekt.

Both

Prilagoditev velikosti označenih objektov glede na referenčni objekt.

Space evenly
Funkcija [Space evenly] ponuja 2 možnosti za spreminjanje razmika med izbranima
objektoma.
Vertical

Prilagoditev položaja označenih objektov na enakomeren navpični razmik.
Zgornji in spodnji objekt se ne premakneta. Označeni morajo biti vsaj 3 objekti.

Horizontal

Prilagoditev položaja označenih objektov na enakomeren vodoravni razmik.
Levi in desni objekt se ne premakneta. Označeni morajo biti vsaj 3 objekti.

Tile
Funkcija [Tile] ponuja 2 možnosti za postavitev dveh objektov drug poleg drugega.

102

Vertical

Spreminjanje navpičnega položaja označenih objektov, tako da se dotikajo
referenčnega objekta.

Horizontal

Spreminjanje vodoravnega položaja označenih objektov, tako da se dotikajo
referenčnega objekta.
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Združevanje
objektov

Meni [Layout] vsebuje funkcije za združevanje več objektov. Označite želen objekt in
v meniju izberite [Layout] / [Group]. Skupina objektov se zatem obravnava kot en sam
objekt, ki mu lahko spreminjate velikost. Barvo in vrsto pisave lahko še vedno določite
ločeno za vsak objekt znotraj skupine. S klikom objekta v skupini se odpre pogovorno
okno za urejanje ustreznega objekta.

Slika 39: Združevanje objektov
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S funkcijo [Layout] / [Group] lahko skupino razcepite na posamezne objekte.
Shranjevanje in nalaganje združenih objektov
Združene objekte lahko shranite ali naložite s klikom na gumb [Library] v orodju Toolbox
programa graphic block manager.
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Izdelava
razpredelnic

V grafičnem bloku lahko izdelate razpredelnice objektov po naslednjem postopku:
1. Najprej izdelajte 2 vrstici oz. stolpca z istim objektom.

Slika 40: Razpredelnice objektov
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2. Označite objekte in v meniju izberite možnost [Object] / [Create series of].

10417AEN

Odpre se pogovorno okno.
3. Določite število vrstic in stolpcev ter smer, v katero želite razširiti razpredelnico.
S klikom gumba [OK] program pripravi razpredelnico z vpisanim številom vrstic in
stolpcev.

NAVODILO
Objekt alarm banner (simbol alarma) ne more biti vključen v razpredelnico.
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Simboli

Simbole lahko uvozite v projekt. Kot vir se lahko uporablja knjižnica bitnih grafik, ki
vsebuje številne gumbe, simbole črpalke itd., ali grafične datoteke na osebnem
računalniku.
Iz drugih Windows aplikacij (npr. Slikar) lahko v knjižnico simbolov uvozite slikovne
datoteke v naslednjih formatih:
•

bmp

•

jpg

•

gif

•

wmf

Imena simbolov ne smejo preseči dolžine 30 znakov. Preglasi niso dovoljeni.
Dodajanje statičnega simbola v blok
Kliknite na [Symbol] v orodju Toolbox in kurzor premaknite čez blok na delovnem
območju, v katerega želite postaviti simbol. Zatem kliknite z miško. S klikom na
delovnem območju se odpre pogovorno okno [Static symbol].

11473AEN

Vnesite ime simbola, ki ga želite dodati, oz. kliknite na [Select], da se odpre pogovorno
okno [Select symbol].
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Za uvoz statičnega simbola iz knjižnice bitnih slik kliknite na [Library]. Lahko pa s klikom
na [Browse] zaženete prenos grafične datoteke iz poljubnega pomnilniškega mesta na
osebnem računalniku.
Izbrani simbol se prikaže v oknu [Preview]. Simboli v formatu BMP se v oknu za
predogled prikažejo kot sličice.
Za izbiro simbola kliknite na [Open] in zatem še na [OK]. Simbol se prikaže
v pogovornem oknu [Static symbol].

11475AEN
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Kartica [General]
Parameter

Opis

Symbol

Ime izbranega simbola.

Select

Polje za izbiranje simbolov iz knjižnice ali zunanjih slikovnih datotek.

Transparent

Ozadje simbola postane prozorno. Barva zgornje leve slikovne pike je določena kot
prozorna.

Stretch

Pri vključeni opciji lahko spreminjate x oz. y velikost objekta.

Ostale kartice [Dynamics]
Funkcije kartice [Dynamics] so opisane v poglavju "Splošni parametri" na strani 135.
Kopiranje grafike iz aplikacije
Izvedite naslednje korake:
1. Objekt iz druge aplikacije [npr. iz Slikarja] kopirajte v odložišče.
2. Odprite program graphic block manager in izberite ukaz [Paste].
3. Vnesite ime simbola. Ime ne sme preseči dolžine 30 znakov.
4. Simbol se zatem pod vpisanim imenom shrani v knjižnico simbolov.
V programu HMI-Builder lahko s funkcijama [Copy] in [Paste] kopirate grafike in simbole
iz enega bloka v drugega ter med posameznimi projekti.
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7.4.12 Text block manager
V urejevalniku text block manager se izdelajo pogovorna okna in poročila. Besedilni blok
lahko vsebuje statične in dinamične objekte. Statično besedilo se med izvajanjem
programa ne spreminja. Dinamični objekti pa so povezani s signali krmilnika.
Na voljo je 8 tipov dinamičnih objektov:
•

Digitalno besedilo

•

Izbira med več možnostmi

•

Sporočilo

•

ASCII

•

Analogna vrednost

•

Stolpčni diagram

•

Digitalna ura

•

Skok

Odpiranje
menija text
block manager

Urejevalnik text block manager odprete z dvojnim klikom besedilnega bloka v programu
block manager ali v seznamu blokov (block list). V seznamu blokov izberite definiran
blok ali izdelajte nov besedilni blok.

Miška in tipke

Kliknite na začetek označenega besedila in z miškinim kazalcem povlecite prek
besedila. Za izbiro besedila prek tipkovnice zadržite pritisnjeno preklopno tipko (Shift) in
s pomočjo smernih tipk izberite besedilo.
Izbrano besedilo izbrišete z ukazom [Cut].
Lastnosti objekta si lahko ogledate z dvojnim klikom na objekt ali s pritiskom na tipko
<F4>.
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Toolbox

Urejevalnik text block manager vsebuje orodja Toolbox z naslednjimi funkcijami:
•

Maximize

•

Minimize

•

OEM mark

Vse funkcije so dosegljive tudi prek menijske vrstice. Dodatne informacije za definiranje
in uporabo različnih objektov in besedilnih blokov so opisane v poglavju "Prikaz besedila
in krmiljenje" na strani 180.
Povečanje

Pomanjšanje

Izbirni seznam ASCII. Uporablja se za izbiro znakov, ki jih ni
možno vnesti direktno prek tipkovnice.

Definiranje
besedilnih blokov

Statično besedilo
Text block manager se uporablja kot urejevalnik za vnos statičnega besedila.
Za kopiranje in lepljenje besedila med posameznimi bloki ali posameznimi programi
(npr. Microsoft Word) lahko uporabite standardni funkciji operacijskega programa
Windows – [Copy] (Kopiraj) in [Paste] (Prilepi). Na ta način je možno enostavno
dokumentiranje posamezne aplikacije.
Dinamični objekti
Dinamične objekte lahko definirate na poljubnem položaju besedila. Tip objekta izberite
v orodju Toolbox ali v meniju [Object]. Odpre se pogovorno okno, v katerem lahko
definirate objekt.
Dinamični objekt je označen z znakom (#), ki mu sledi eden ali več vezajev (-), odvisno
od položaja. Podrobne informacije za definiranje dinamičnih objektov so opisane
v poglavju "Prikaz besedila in krmiljenje" na strani 180.

Sistemski priročnik – Uporabniški terminali DOP11B

109

7

I

Programiranje
Programiranje s programom

0
7.4.13 I/O sprememba
Funkcija [I/O change] omogoča spreminjanje I/O-jev (vhodov/izhodov) oz. pomikanje
celotnega območja I/O. Spreminjanje I/O je možno za celoten projekt ali samo za
izbrane objekte.
Funkcijo lahko uporabite v naslednjih območjih:
•

Bloki v seznamih blokov

•

Objekti v grafičnih in besedilnih blokih

•

Vrstice v seznamu opozoril

•

Vrstice v urejevalniku funkcijskih tipk

•

Vrstice v urejevalniku LED manager

•

Vrstice v seznamu sklicevanja

V meniju izberite [Edit] / [I/O change].

Slika 41: I/O change
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Parameter

Opis

Change I/O in

Določite, ali je I/O-je potrebno spremeniti za celoten projekt ali samo za izbrane
objekte.

Change

Izberite, ali naj se izvede posamezna sprememba I/O, ali naj se premakne celotno
območje I/O.

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

Vnesite I/O, ki ga je potrebno spremeniti, ter določite območje, kamor želite
premakniti I/O-je.

Confirm each
change

To potrditveno polje vključite, če želite potrditi vsako I/O spremembo za objekt.
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7.4.14 BDTP station change
Ta funkcija omogoča spreminjanje številčenja indeksov za projekt BDTP client
(odjemalec) v omrežju BDTP, npr. iz postaje 1 v postajo 3. V meniju izberite [Edit] /
[BDTP station change].

Slika 42: Sprememba postaje BDTP
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Parameter

Opis

Change station
in

Določite, ali je številčenje indeksov potrebno spremeniti za celoten projekt ali samo za
označene objekte.

From station,
To station

Določite številko indeksa, ki ga želite spremeniti, ter ciljno številko indeksa postaje
BDTP.

Confirm each
change

To potrditveno polje vključite, če želite potrditi vsako spremembo postaje BDTP za
objekt.

7.4.15 [I/O cross reference]
Funkcija [I/O cross reference] se uporablja za pregledno dokumentiranje I/O-jev.
Funkcijo izberite prek [View] / [I/O cross reference].

Slika 43: [I/O cross reference]
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V odprta pogovorna okna vnesite vrednosti za [Start I/O] in [End I/O]. Če v polje [Start
I/O] ne vnesete vrednosti, so vključeni vsi I/O-ji do vrednosti v polju [End I/O]. Če v polje
[End I/O] ne vnesete vrednosti, so vključeni vsi I/O-ji od vrednosti v polju [Start I/O].
Če obe polji pustite prazni, bodo vključeni vsi I/O-ji s seznama.
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Prikaz

Rezultati te funkcije se prikažejo v seznamu v dveh nivojih. V prvem nivoju so prikazani
obstoječi I/O-ji in število objektov, ki pripadajo posameznemu I/O-ju. Drugi nivo prikličite
s klikom na znak plus na levi strani poleg I/O. V drugem nivoju so prikazani vsi objekti
v izbranem I/O-ju. Znak plus se ob tem spremeni v znak minus.

Slika 44: Prikaz [I/O cross reference]
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V seznamu lahko izberete vrstico in jo kopirate v odložišče. Zatem jo lahko prilepite
(npr.) v dokument programa Microsoft Word.
7.4.16 Ostali urejevalniki
V programu HMI-Builder so na voljo tudi urejevalniki za:
•

Funkcijske tipke

•

Svetleče diode

•

Opozorila

•

Skupine opozoril

•

Gesla

•

Časovne kanale

•

Knjižnico sporočil

•

Makro ukaze

•

Izmenjavo podatkov

•

Seznam imen

Urejevalnike lahko odprete v meniju [Functions] in jih uporabljate na enak način.
Parametri posameznih urejevalnikov so opisani v ustreznih odsekih.
Definicije za funkcijske tipke, svetleče diode, opozorila, skupine opozoril, časovne
kanale, makro ukaze, knjižnico sporočil, makro ukaze in izmenjavo podatkov so
predstavljene v posameznih urejevalnikih. Nove definicije vstavite s funkcijama
[Append] oz. [Insert].
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Za spreminjanje definicij označite želeno definicijo, izvedite spremembo in kliknite
[Update]. Za enostavno spreminjanje več definicij kliknite [Update] oz. [Append] samo
prvič in zatem vsako spremembo potrdite s tipko Enter.
Funkciji [Append] in [Update] sta vključeni do klica druge funkcije. S pomočjo funkcije
[Delete] zbrišete izbrano definicijo. Urejevalnik zaprete s klikom na [Close]. Naslednji
primer prikazuje primer urejevalnika opozoril (alarm manager).
7.4.17 Meni [File]
V meniju [File] so na voljo funkcije za izdelavo, odpiranje, shranjevanje in zapiranje
projektov. Te funkcije so na voljo tudi v standardni orodni vrstici. V tem meniju lahko
prikličete tudi možnosti tiskanja. Za prenos gonilnikov s spletne strani ali za namestitev
z diskete uporabite funkcijo [Update driver].

Slika 45: Meni [File]
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7.4.18 Meni [Edit]
Meni [Edit] vsebuje naslednje funkcije:
•

Cut

•

Copy

•

Paste

•

Undo

•

Select all

Za urejanje besedil v različnih jezikih je na voljo funkcija [Find]. V meniju so na voljo tudi
funkcije [I/O change], [BDTP station change], [Default controller] in [Font templates].

Slika 46: Meni [Edit]
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7.4.19 Meni [View]
Meni [View] vsebuje:
•

Block manager

•

I/O cross reference

•

Name list

•

Project manager

Vključene so tudi funkcije za nastavitev različnih načinov prikazovanja v programu.
Nekatere funkcije se pojavijo kot standardne Windows aplikacije, druge so specifične za
program HMI-Builder. Tukaj so opisane specifične funkcije za program HMI-Builder.

11516AEN

Seznam blokov

V meniju [Block list] so prikazani bloki, ki pripadajo aplikaciji. Za izdelavo novega bloka
kliknite na [New] v seznamu blokov. Predhodno definiran blok odprete s klikom na
[Open]. S pritiskom na gumb [New] se odpre pogovorno okno [Create new block]. Tukaj
lahko določite osnovne parametre bloka. Za odpiranje pogovornega okna [Create new
block] za blok, označen v seznamu, kliknite na gumb [Properties]. Za brisanje
označenega bloka kliknite na [Delete].

11517AEN
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Block manager

V meniju [Block manager] so grafično predstavljeni vsi bloki v aplikaciji. Meni omogoča
izdelavo novih blokov, določanje glave bloka ter določanje skokov s funkcijami v orodju
Toolbox.

Navzkrižno
sklicevanje I/O

Meni [I/O cross reference] omogoča pregled I/O-jev.

Name list

Meni [Name list] omogoča definiranje lokalnega seznama imen za uporabljene signale.
Na seznam imen lahko s funkcijo [Undefined] vnesete signale iz projekta, ki so brez
imena. Vnašate lahko nove signale oz. urejate ali posodabljate obstoječe signale.
S funkcijo [Update] lahko projekt posodobite s spremembami, ki ste jih izvedli na
seznamu imen.
Seznam imen lahko izvozite v besedilno datoteko. Besedilno datoteko lahko v seznam
imen tudi uvozite. Za vsebino datoteke lahko kot ločilo uporabite tabulator, podpičje,
vejico ali presledek. Notranji seznam imen lahko razvrstite. Besedilna datoteka ne sme
vsebovati posebnih znakov, npr. Č, Š in Ž.

11494AEN
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Orodna vrstice

V meniju [Toolbars] lahko prikažete oz. skrijete orodne vrstice programa HMI-Builder.

Parameter

Opis

Standard layout

Z izbiro te opcije se vse orodne vrstice ponastavijo na standardne nastavitve.

Standard

Status bar

Vrstica stanja (status bar) je na spodnjem robu okna konfiguracijskega programa. V levem delu vrstice stanja je
opis izbranega menija ali kratek opis objekta, na katerega kaže kurzor v orodni vrstici. Poleg tega se v meniju block
manager prikažejo tudi koordinate (vrstica in stolpec).
V desnem delu vrstice stanja so prikazani model terminala in verzija gonilnika trenutnega projekta ter razpoložljiv
pomnilnik terminala po prenosu projekta. OVR prikazuje, da je bila pritisnjena tipka za vstavljanje (vključen način
pretipkavanja).
Block manager

Glejte poglavje "Meni [View]" na strani 115.

Object

Objekte izberete tako, da v jih poiščete v seznamu objektov in jih nato premaknete v delovno območje. Kliknite na
objekt, če želite priklicati pogovorno okno z lastnostmi objekta. Vpišite parametre in kliknite [OK]. Objekt se tako
prikaže v delovnem območju. Statično besedilo ali grafika se prikaže neposredno v delovnem območju.
Za risanje grafičnih predmetov ozadja se uporabljajo statični grafični objekti črta, krivulja, elipsa, pravokotnik,
simbol in besedilo. Statične grafične objekte lahko pretvorite v dinamične objekte tako, da jih povežete z objekti
v oknu [Dynamic]. Dinamični objekti so povezani s signali, da se med drugim generirajo krmilne in nadzorne
funkcije.
Splošni parametri objekta so opisani v poglavju "Osnovna navodila" (stran 62). Grafični in besedilni objekti so
razloženi v poglavjih "Grafični prikaz in krmiljenje" (stran 135) in "Prikaz besedila in krmiljenje" (stran 180).
Poleg objektov je na voljo tudi gumb za izbiro simbolov in kazalec (povsem levo v orodni vrstici). Glejte tudi odsek
"Statični / dinamični grafični objekti" (stran 144).
Font

Orodna vrstica Font se uporablja za izbiro predhodno določenega sloga besedila oz. za pripravo uporabniško
določenega sloga. Slog besedila se določi za izbran objekt. Z izbiro drugega tipa pisave (fonta) ali velikosti pisave
oz. drugega sloga besedila za objekt se ustvari nov slog besedila in prikaže na levi strani v polju s seznamom.
Controller
Gonilnik trenutnega projekta se lahko izbere s pomočjo orodne vrstice Controller. S klikom na simbol
izberete notranje spremenljivke.

lahko

Language

Alignment

Orodna vrstica Alignment olajša poravnavo objektov na zaslonu. Objekti se lahko poravnajo navpično ali
vodoravno ter se prilagodijo po velikosti glede na zadnji izbran oz. ustvarjen objekt (referenčni objekt). Gumbe
v orodni vrstici lahko uporabite tudi za enakomerno porazdelitev objektov na zaslonu oz. razvrstitev drug poleg
drugega. Ko kurzor premaknete nad gumb v orodni vrstici, se prikaže kratek opis gumba. Istočasno se vrstici
stanja (levo spodaj) prikaže podroben opis.
Line width

V orodni vrstici lahko izberete debelino za ravne črte, krivulje, mnogokotnike, pravokotnike in kroge. Debelino črte
lahko določite tudi v pogovornem oknu Properties (lastnosti) za objekt.
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Parameter

Opis

Color

V orodni vrstici Color so prikazane barve ospredja in ozadja trenutnega objekta ter barva bloka. S klikom na gumb
lahko izberete drugo barvo iz palete.
Layout

Z gumbi v orodni vrstici Layout lahko objekte premaknete pred ali za druge objekte ter vklopite ali izklopite mrežo.
Zoom

Gumba v orodni vrstici Zoom se uporabljata za povečanje oz. pomanjšanje delovnega območja ali programa Block
manager.
Library

Glejte poglavje "Knjižnica" (stran 94).
Execute

S pomočjo simulatorja lahko projekt zaženete na osebnem računalniku. Shranite projekt in izberite [Project] /
[Execute]. Odpre se okno, ki se uporablja kot navidezni uporabniški terminal. Z <ESC> lahko zaprete simulator
in ponovno prikličete konfiguracijski program.

Opcije
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Parameter

Opis

Show terminal

Opcija prikaže terminal okoli delovnega območja v urejevalniku graphic
manager.
Prek predstavitve terminala lahko odprete urejevalnike za svetleče
diode, funkcijske tipke in besedilne nize.
Dvojni klik funkcije (npr. funkcijske tipke) odpre ustrezno pogovorno okno
urejevalnika.

Show background block

Velja samo za grafične bloke.
Ta opcija omogoča prikaz blokov za ozadje pri delu v urejevalniku
graphic block manager.

Show language index

Velja samo v primeru večjezikovne podpore.
Prikaže številko indeksa za besedilo v aplikaciji.

Quick info

Prikaže hitro informacijo za funkcijo, na kateri se nahaja kurzor.

Use terminal font

Omogoča izbiro prikaza vstavljenega besedila v pogovornih oknih
v pisavi terminala.

Choose Unicode font

V pogovornem oknu izberite univerzalne znake Unicode. Pisava se
uporablja v programu za večjezično podporo.
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7.4.20 Meni [Functions]
V meniju [Functions] so naslednji urejevalniki:

11518AEN

Funkcija

Opis

Function keys

Tukaj določite globalne in krajevne funkcijske tipke za blok.
Glejte poglavje "Funkcijske tipke" na strani 238.

LED

Tu določite funkcije svetlečih diod.
Glejte poglavje "Svetleče diode" na strani 238.

Alarm groups

Tu lahko združujete opozorila (npr. po pomembnosti) za učinkovito
prepoznavanje in odpravljanje vzrokov.
Glejte poglavje "Upravljanje opozoril" na strani 201.

Alarms

Tu lahko določite opozorilna sporočila in signale, ki sprožijo opozorila.
Glejte poglavje "Upravljanje opozoril" na strani 201.

Time channels

Tukaj določite časovne kanale, ki nadzirajo dogodke v določenih časovnih
trenutkih procesa.
Glejte poglavje "Časovno krmiljenje" na strani 229.

Passwords

Tu določite gesla za različne nivoje varnosti v aplikaciji.
Glejte poglavje "Gesla" na strani 222.

Message library

Tu pripravite razpredelnico sporočil, kjer so vrednosti med 0 in 65535 povezane
z besedili.
Glejte poglavje "Knjižnica sporočil" na strani 199.

Macros

Tu pripravite dogodke, ki učinkujejo na vse funkcije in tipke na dotik.
Glejte poglavje "Makro ukazi" na strani 246.

Data exchange

Tu določite pogoje za izmenjavo podatkov med izbranimi krmilniki.

Data logger

Podatki se lahko zabeležijo in shranijo v datoteko. Shranjevanje poteka
v določenih časovnih intervalih ali pri spremembi vrednosti.

I/O configuration

Z izbiro [I/O configuration] se lahko prikažejo lastnosti gonilnika krmilnika in
notranje spremenljivke.
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7.4.21 Meni [Setup]
V meniju [Setup] so na voljo funkcije za konfiguracijo terminala.

11519AEN

System signals

S to možnostjo lahko določite signale za usklajevanje (handshake) med terminalom in
krmilnikom.
Register current display
Podatkovni register v krmilniku, ki vsebuje številko bloka, prikazanega na zaslonu.
Podatkovni register se pri menjavi bloka samodejno posodobi. Register nima vpliva na
izbiro bloka.
Register new display
Podatkovni register v krmilniku, ki določa blok za prikaz na zaslonu.
Buzzer register
Vrednost tega registra določa zvok brnača. Toni in lestvice so podani v spodnji
razpredelnici. Pri vrednosti 0 je brnač izključen. Vrednosti v razpredelnici so podane
v Hz.
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C

D

E

F

G

A

H

Mala oktava

–

–

–

–

–

220

247

Prva oktava

262

294

330

349

392

440

494

Druga oktava

523

587

659

698

784

880

988

Tretja oktava

1046

1174

1318

1397

1568

1760

1975

Četrta oktava

2093

2348

2636

2794

3136

3520

3950

Peta oktava

4186

–

–

–

–

–

–
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Signal osvetlitve ozadja
Digitalni signal, ki vključi oz. izključi osvetlitev ozadja.
Blok za krmiljenje kurzorja
V terminalu je določen začetni register bloka za krmiljenje, v katerega je zapisan trenutni
položaj kurzorja v grafičnem bloku podatkovnega registra krmilnika.
Register

Opis

0

Trenutni položaj kurzorja v grafičnem bloku v smeri X (v točkah): 0-239 za
DOP11B-20 in 0-319 za DOP11B-40.

1

Trenutni položaj kurzorja v grafičnem bloku v smeri Y (v točkah): 0-63 za
DOP11B-20 in 0-239 za DOP11B-40.

2

Register stanja
0

Normalno

1

Uporabnik poskuša premakniti kurzor navzdol, vendar na izbranem
položaju ni nobenega objekta.

2

Uporabnik poskuša premakniti kurzor navzgor, vendar na izbranem
položaju ni nobenega objekta.

3

Uporabnik poskuša premakniti kurzor levo, vendar na izbranem položaju ni
nobenega objekta.

4

Uporabnik poskuša premakniti kurzor desno, vendar na izbranem položaju
ni nobenega objekta.

Naslednja razpredelnica velja samo za modele z zaslonom na dotik.
Blok za krmiljenje kurzorja je začetni register v bloku za krmiljenje, v katerega je zapisan
trenutni položaj kazalca v grafičnem bloku podatkovnega registra krmilnika.
Register

Opis

0

X koordinata (v točkah): 0-319

1

Y koordinata (v točkah): 0-239

2

Register stanja: 0 ni pritisnjeno, 1 pritisnjeno

Register premikanja kurzorja
Položaj kurzorja v grafičnem bloku se lahko krmili prek registra. Vrednosti registra imajo
spodaj opisan pomen. Registru je potrebno med enakimi ukazi za premikanje določiti
vrednost 0. Za optimiranje funkcije priporočamo uporabo skupaj s funkcijo [Cursor
control block].
Vrednost registra

Opis

1

Premakne kurzor do prvega objekta, ki ga je možno premikati.

2

Premakne kurzor do naslednjega objekta, ki ga je možno premikati.

3

Premakne kurzor za en korak navzgor.

4

Premakne kurzor za en korak navzdol.

5

Premakne kurzor za en korak v levo.

6

Premakne kurzor za en korak v desno.
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Register stanja tiskalnika
Za serijo DOP11B ni pomemben.
Register indeksa knjižnice
Register se uporablja za indeksiranje knjižnice sporočil. Številka knjižnice, iz katere se
kličejo besedila, je označena v sporočilnem objektu.
Pri določanju indeksnega registra se njegova vsebina doda številki, ki je določena
v objektu. To pomeni, da register lahko nadzira, iz katere knjižnice se kličejo besedila.
Ukazi
V ukazno vrstico lahko vnesete enega ali več izmed naslednjih ukazov. Ukazi so ločeni
s presledki. Vsi ukazi so napisani z veliko začetnico.

122

Ukaz

Opis

ABUPx

Omogoča shranjevanje opozoril na zunanjo pomnilniško kartico z določitvijo bita
naprave "x".

AKx

Vključi funkcijo Joystick. Glejte poglavje "Funkcija Joystick" na strani 51.

AUCR

Register [AlwaysUpdateCurrentRecipe]. Pri shranjevanju recepta posodobi aktualni
register receptov. Recepta ni potrebno ponovno naložiti.

ALDR

Omogoča uporabo 2 vrstic z opozorili na opozorilo. Glejte poglavje "Opozorila
v uporabniškem terminalu" na strani 208.

ALOFx

AlarmListOverflow
V primeru brisanja aktivnih opozoril iz seznama opozoril, se le-to prikaže z bitom
naprave "x".

AMBn

Omogoča shranjevanje več datotek za varnostno shranjevanje opozoril na zunanjo
pomnilniško kartico.
"n" pomeni število datotek za varnostno shranjevanje, ki se lahko shranijo.

AUCR

Register "AlwaysUpdateCurrentRecipe".
Pri shranjevanju recepta posodobi aktualni register receptov. Recepta ni potrebno
ponovno naložiti.

BCTO

Sporočilo o napaki "BDTP comm. Error" se prikaže samo prvič, ko odjemalec BDTP
vzpostavi povezavo s strežnikom BDTP.

BFF

Block Form Feed. Med tiskanjem doda prelom strani po vsakem bloku.

BTIMx

Prekinitev odgovora BDTP, pri čemer "x" predstavlja število sekund. Za podrobne
informacije si oglejte poglavje "BDTP" na strani 272.

DBAF

Izključi vprašanje za izdelavo strukture podatkov za varnostno shranjevanje, ko je
priključen pogon USB Flash.

DBKL

Deblokira tipkovnico in zaslon na dotik, ko je potrebna zamenjava osvetlitve ozadja.
Privzeta nastavitev blokira tipkovnico in zaslon na dotik, če osvetlitev ozadja ni vključena.

DD

Disable Delete. Izključi brisanje opozoril iz seznama opozoril. Pri vključenem ukazu
brisanje neaktivnih oz. potrjenih opozoril iz seznama opozoril ni možno.

DGP

Iz izpisa opozoril odstrani skupino opozoril.

DNBW

Izključi opozorilo "No block x". V nasprotnem primeru se za trenutek prikaže opozorilo:
ob nastavljenem skoku bloka na neobstoječo številko bloka oz. pri uporabi funkcije
[New display register] prek podatkovnega registra v krmilniku, katerega blok naj bi se
prikazal na zaslonu.
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Indeksni register

Ukaz

Opis

FLIP

Zavrti prikaz na zaslonu v ležečem ali pokončnem formatu za 180°, kar omogoča reverzno
montažo.

FTNO

Pri uporabi protokola FTP odstrani vrstico z oznakami OFF v datoteki trendov.

LOBx

Vključi digitalni signal x, ko je potrebno zamenjati baterijo za uro realnega časa.
Primer: LOBM0 nastavi M0, ko je potrebno zamenjati baterijo.

MCIx

MemCardInserted
Vključi digitalni signal x, ko je vstavljena pomnilniška kartica.

MCRD#

Omogoča shranjevanje posameznih receptov na zunanjo pomnilniško kartico. Glejte
poglavje "Shranjevanje posameznih receptov na zunanjo pomnilniško kartico med
delovanjem" na strani 221.

NHD

Ta ukaz omogoča tiskanje grafičnih blokov brez glave bloka (ki vsebuje ime bloka, številko
bloka, datum in čas) na laserskem tiskalniku.

NMAN

Pri uporabniških terminalih z zaslonom na dotik vključi opozorilo "Not maneuverable".

NTx

Prekinitev v x ms za sporočilo v načinu brez protokola.

Rx

Največje število poskusov pošiljanja, x = število poskusov. Velja za komunikacijo
s krmilnikom. Primer: R5@2 velja za krmilnik 2.

Tx

Globalna prekinitev v x ms. Velja za komunikacijo s krmilnikom. Primer: T10000@1 velja
za prekinitev za krmilnik 1.

PDxxxxxxxx

Geslo za zaščito dostopa do menija [Transfer]. Dodatne informacije so opisane v poglavju
"Gesla" na strani 222.

PSxxxxxxxx

Geslo, ki ima prioriteto nad vsemi ostalimi nivoji gesel. Uporablja se npr. za podporo in
vzdrževalna dela. Dodatne informacije so opisane v poglavju "Gesla" na strani 222.

PSCE

Omogoča izračun velikosti projekta ter prikaže rezultat na diagnostični strani in datoteko
info.txt. Uporaba ukaza v projektih s številnimi krivuljami trendov občutno upočasni
postopek nalaganja ter uporabo funkcij FTP. Glejte tudi poglavje "FTP strežnik" na
strani 276.

PWDF

Vključi uporabo gesla za pogon USB Flash.

SCRR

Število znakov za imena receptov in imenike receptov, ki se lahko shranijo v krmilnik,
omeji na 8. Glejte tudi poglavje "Omejitev dolžine imen in imenikov receptov, ki se lahko
shranijo v krmilnik" na strani 215.

SJAFx

Zgoraj desno prikaže besedilo "Remote access", ko je VNC odjemalec povezan.
x = velikost znakov.

TBS

Po ukazu je potrebno vnesti znak, ki označuje, kateri trendi ali zapisi podatkov naj se
kopirajo na zunanjo pomnilniško kartico. Po vklopu signala "TBUP" se kopirajo samo
trendi ali zapisi podatkov, ki se začnejo s tem znakom. Glejte poglavje "Trendi" na
strani 242.

TBUP

Uporablja se za varnostno shranjevanje datotek trendov. Dodatne informacije so opisane
v poglavju "Izdelava varnostnih kopij datotek trendov" na strani 245.

TCFx

Vrednost za nastavitev temperaturne izravnave za kontrast terminala. Standardna
vrednost je nastavljena na osnovi testnih rezultatov. V okoljih z velikimi in pogostimi
temperaturnimi spremembami bo morda potrebna ustrezna prilagoditev. Za zmanjšanje
temperaturne izravnave povišajte vrednost "x". Če je vrednost nastavljena na "0", je
temperaturna izravnava izključena.

TESOSn

Shrani primer trenda. Glejte poglavje "Izdelava varnostnih kopij datotek trendov" na
strani 245.

TMBx

Trend Multi Backup. Glejte poglavje "Izdelava varnostnih kopij datotek trendov" na
strani 245.

VNCD

VNC Disconnect. Odklopi trenutno VNC sejo, ko je nastavljen bit naprave "x".

Indeksno naslavljanje dinamičnih objektov. Za podrobne informacije si oglejte poglavje
"Indeksno naslavljanje" (stran 195).
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Država / jezik

Nabor znakov
Izbran nabor znakov določa, katera razpredelnica znakov se uporablja v terminalu in
kateri posebni področni znaki so na voljo.
Sistemski jezik
Izbira menijskega jezika: britanska angleščina, nemščina, švedščina ali ameriška
angleščina. Privzeta nastavitev za jezik besedil menijev v terminalu je britanska
angleščina.

Večjezična
podpora

124

Meni

Opis

New language

Zažene pomočnika za izdelavo večjezičnih aplikacij.

Edit

Omogoča urejanje ali prevajanje besedil v aplikaciji.

Setup

Funkcija prikaže drevesno strukturo jezikov v aplikaciji.
Podrobne informacije o možnih nastavitvah so opisane v poglavju "Upravljanje z jeziki"
na strani 230.

Export

Funkcija izvozi jezike, uporabljene v projektni aplikaciji, v besedilno datoteko v formatu
Unicode. Funkcijo izberite, če želite izvoziti uporabniška besedila. Zatem se odpre
pogovorno okno [Export multi-language texts]. Vnesite mesto in format za shranjevanje
datoteke.

Import

Funkcija uvozi jezik za uporabo v terminalu. Funkcijo izberite, če želite uvoziti
uporabniška besedila. Zatem se odpre pogovorno okno [Import multi-language texts].
Vpišite ime besedilne datoteke, ki jo želite uvoziti.

Display index

Funkcija namesto besedil prikazuje indeks v objektih. Vnos besedila je možen tudi pri
uporabljenem indeksnem prikazu. Novo besedilo pridobi novo indeksno oznako.

Cross reference

Prikaže seznam navzkrižnega sklicevanja z indeksi za uporabniške bloke.

Reuse index

Če je funkcija vključena pri kopiranju objekta, se izdela nov objekt z istim indeksom.

Choose
Unicode font

Za programiranje v programu izberite univerzalni nabor znakov Unicode.
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Oblika zapisa
datuma/časa

Nastavitev oblike zapisa datuma in časa.
Meni

Opis

Date format

Možne so naslednje oblike zapisa datuma:
• LL-MM-DD
• LLMMDD
• DD.MM.LL
• DD/MM/LL
• MM/DD/LL
L=leto, M=mesec, D=dan

Time format

Možne so naslednje oblike zapisa časa:
• HH:MM:SS
• HH:MM
H=ure, M=minute, S=sekunde.

Activate clock

To potrditveno polje izberite za uporabo v terminal vgrajene ure. Če je izbran krmilnik 1
ali 2, se ura nanaša na čas v krmilniku 1 oz. 2.

Clock Æ
controller 1/2

To možnost izberite, če želite prenesti podatke časa terminala v podatkovni register
krmilnika 1 oz. 2.
Če ima krmilnik vključeno uro realnega časa in ura terminala pošilja podatke v isti
podatkovni register, ima prioriteto ura v krmilniku.

Update interval

Tukaj določite, kako pogosto naj terminal pošilja v krmilnik podatke o času. Vrednost
vnesite v sekundah. Priporočena vrednost je 60 sekund. Krajši interval osveževanja
upočasni komunikacijo med terminalom in krmilnikom.

Controller
register

V krmilnik vnesite začetni naslov za shranjevanje datuma in časa.
Pri uporabi te funkcije se ura terminala vpiše v 7 zaporednih registrov (glejte naslednjo
razpredelnico).

Daylight saving
time

Online properties

Controller register CR

Enota časa

CR

sekunde

CR+1

minute

CR+2

ure

CR+3

dan

CR+4

mesec

CR+5

leto

CR+6

dan v tednu (1 ... 7; 1 = nedelja)

Tu vpišite začetni in končni datum poletnega časa. Vnesite dan v tednu, teden
v mesecu, mesec, uro in nastavitev. Izbirate lahko med standardnimi evropskimi in
ameriškimi časi.
Funkcijo poletnega časa izključite tako, da obe polji za vpis mesecev pustite prazni.

Omogoča prilagoditev izbranih funkcij na uporabniškem terminalu.
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Možnosti
terminala

Slika 47: Možnosti terminala

126

11987AEN

Opcija

Opis

Background

Določi barvo ozadja za terminal.

Foreground

Določi barvo besedila za terminal.

Window

Določi barvo okna za terminal.

Screen saver time
(min)

Vnesite čas v minutah, po izteku katerega se vključi ohranjevalnik zaslona.
Privzeta nastavitev je 0. To pomeni, da je ohranjevalnik zaslona izključen.
Ohranjevalnik zaslona podaljšuje življenjsko dobo zaslona.

Key delay (ms)

Časovni interval v milisekundah med dvema udarcema iste tipke, preden se
kurzor samodejno premakne na naslednji položaj. Uporablja se za vnos ASCII
znakov (A-Z itd.).
Glejte odsek "Alfanumerične tipke" na strani 45.

Key beep

Določite, ali naj terminal ob pritisku tipke povzroči zvočni signal.

Key repeat

Določa, ali naj se funkcija ponavlja, dokler je tipka pritisnjena. Ponavljanje ne
velja za funkcijske tipke in vnos alfanumeričnih znakov (A-Z itd.).

Trend settings

V tem polju se izvedejo splošne nastavitve trendov.
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Nastavitve
pomnilniške kartice

Lastnosti
opozoril

Opcija

Opis

Store changed
samples

Shrani samo spremenjene vzorce v trendih, če se vrednost od zadnje meritve ni
spremenila.

Store all samples

Shrani vse vzorce v trendih, če se vrednost od zadnje meritve ni spremenila.
Parametri vplivajo na vse definirane trende.

FTP delimiter

Terminal lahko lokalno shrani prenesene datoteke. Dostop je možen prek
strežnika FTP ali zunanje pomnilniške kartice. Vsebina datotek receptov
ali trendov je lahko na primer ločena s tabulatorjem, podpičjem ali vejico.
V primeru spreminjanja FTP delimiterja (razmejevalnika) se preverijo in po
potrebi prilagodijo ločila vseh notranje shranjenih receptov. Dodatne informacije
so opisane v poglavju "FTP strežnik" na strani 276.

Tukaj lahko izvedete nastavitve za zunanji pomnilnik.
External

Priključite lahko kartico Compact Flash (samo DOP11B-50) ali zunanji pogon USB Flash.
Zunanji pomnilnik lahko uporabite za varnostno shranjevanje projektov, za datoteke
receptov itd. Zunanjega pomnilnika pa ni možno uporabiti za razširitev projektnega
pomnilnika. Istočasna uporaba 2 pomnilniških naprav v enoti DOP11B-50 ni podprta.
Če sta priključeni 2 pomnilniški napravi, ima kartica Compact Flash prioriteto pred
pogonom USB.

Internal

Velja samo za DOP11B-50.
Če je za razširitev projektnega pomnilnika vstavljena pomnilniška kartica Compact Flash,
je na tem mestu potrebno vpisati njeno velikost.

Splošne lastnosti upravljanja opozoril. Za podrobne informacije si oglejte poglavje
"Upravljanje opozoril" na strani 201.
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Zunanje naprave

Vse komunikacijske nastavitve se izvedejo v meniju [Setup] / [Peripherals] ali z dvojnim
klikom v imeniku [Peripherals] v programu Project manager. Naprave lahko premikate
z miško.

11491AEN

Lastnosti vrat

S klikom z desno miškino tipko na priključek lahko prikažete ali spremenite trenutno
konfiguracijo.

COM2:RS-232C

Izberite vrata COM2 [RS-232C] in kliknite na desno miškino tipko. Odpre se naslednje
pogovorno okno.
Za vrata določite naslednje parametre:
•

Baud rate (hitrost prenosa)

•

Parity (parnost)

•

Data bits (podatkovni biti)

•

Stop bits (končni biti)

10481AEN
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COM1:RS-485 /
RS-422

Izberite vrata COM1 [RS-485 / RS-422] in kliknite na desno miškino tipko. Odpre se
naslednje pogovorno okno.
Za vrata določite naslednje parametre:
•

Baud rate (hitrost prenosa)

•

Parity (parnost)

•

Data bits (podatkovni biti)

•

Stop bits (končni biti)

10482AEN

Za komunikacijo z enoto MOVIDRIVE® izberite: 9600, RS-485, even, 8, 1.
USB

Zunanje naprave, npr. USB koncentrator, Flash pogon, miška ali tipkovnica, se lahko
povežejo na priključek USB koncentratorja.

ETHERNET

Uporabniški terminal ima priključek za ETHERNET za povezavo s TCP/IP omrežjem.

Printer

S klikom z desno miškino tipko na [Printer] se odpre pogovorno okno za nastavitev
lastnosti tiskalnika. Dodatne informacije so opisane v poglavju "Tiskanje poročil" na
strani 225.
Parameter

Opis

No protocol mode

Način no protocol mode je opisan v poglavju "Komunikacija" (stran 250).

Controller and controller 2

Z desno miškino tipko kliknite na [Controller 1] ali [Controller 2] in izberite
[Properties] za spreminjanje izbranega protokola.

TCP/IP connection and
TCP/IP connection 2

Za izvajanje nastavitev TCP/IP kliknite z desno miškino tipko na [TCP/IP
connection 1] ali [TCP/IP connection 2] in izberite [Properties].

Modem

Informacije so opisane v poglavju "Komunikacija" na strani 250.

Transparent mode

Informacije so opisane v poglavju "Transparentni način" na strani 252.
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Network

Lastnosti omrežja so razložene v naslednjih poglavjih:
•

"Omrežne storitve" (stran 271)

•

"Omrežni računi" (stran 302)

•

"Omrežna komunikacija prek ETHERNET-a (TCP/IP povezave)" (stran 263)

Recipe

Tukaj določite lastnosti za upravljanje receptov. Glejte poglavje "Upravljanje receptov"
(stran 210).

I/O query groups

Funkcija I/O query interval groups določa intervale povpraševanja za skupine signalov
v ms. Določite lahko vrednosti od 0 do 65535 ms. Če signalu ni določena funkcija I/O
query interval groups, sledi neprestano povpraševanje po signalu. Funkcija I/O query
interval group se določi signalu pri določanju objekta z gumbom I/O. Gumb I/O je na
voljo v vseh pogovornih oknih, kjer je možen vnos signala. Glejte poglavje "I/O browser"
(stran 96).

Runtime fonts

Runtime fonts omogoča nastavitev atributov in učinkov za menije (npr. sistemska
besedila) in pogovornih oken (navidezni modeli tipkovnice za zaslon na dotik)
uporabniškega terminala. Serija DOP11B ne omogoča obdelave formul.

7.4.22 Meni [Block manager]
Meni [Block manager] vključuje funkcije za programiranje blokov.

11594AEN
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Nastavitve
programa Block
manager

Prikaz v programu block manager se nastavi v oknu [Block manager] / [Settings].

10442AEN

Kartica

Opis

Block

Določa izgled podatkov za blok ter izgled bloka v urejevalniku block manager.

Reference

Tu nastavite izgled programa block manager.

Edit

Kartica vključuje posebne funkcije za predstavitve v programu block manager.
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7.4.23 Meni [Object]
V meniju [Object] so vsi objekti, ki so na voljo v programu. Število objektov je odvisno
od tipa terminala. Za opis objektov si oglejte poglavje "Grafični prikaz in krmiljenje"
(stran 135) in poglavje "Prikaz besedila in krmiljenje" (stran 180).

11520AEN
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7.4.24 Meni [Layout]
Meni [Layout] vsebuje funkcije za poravnavo in nastavitev objektov. Funkcije so opisane
v odseku "Pozicioniranje objektov" na strani 101.

11521AEN

7.4.25 Meni [Project]
V meniju [Project] so na voljo funkcije za preverjanje projektov, za spreminjanje lastnosti
projekta in za simulacijo projekta.

11601AEN

Simulator

S pomočjo simulatorja lahko projekt zaženete na osebnem računalniku. Shranite projekt
in izberite [Project] / [Execute]. Odpre se okno, ki se uporablja kot navidezni uporabniški
terminal. Z <Esc> lahko zaprete simulator in ponovno prikličete konfiguracijski program.
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7.4.26 Meni [Transfer]
V meniju [Transfer] so funkcije za prenos projektov, izbranih blokov in komunikacijskih
nastavitev za prenos med osebnim računalnikom in terminalom. Glejte poglavje "Prenos
projekta" na strani 185.

11522AEN

NAVODILO
Komunikacijske nastavitve v programu se morajo ujemati z nastavitvami terminala.

7.4.27 Meni [Window]
Tukaj določite izgled programskega okna konfiguracijskega programa.

11523AEN

7.4.28 Meni [Help]
V meniju [Help] lahko prikličete omrežno pomoč za konfiguracijski program oz. krmilnik.
Poleg tega so v meniju podatki o številki verzije, omogoča pa tudi vklop oz. izklop
prikaza namiga dneva.

11524AEN
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7.5

Grafični prikaz in krmiljenje
V tem poglavju so v razpredelnicah predstavljeni in razloženi vsi grafični objekti.
Poglavje velja samo za terminale, ki podpirajo grafični prikaz.

7.5.1

Splošni parametri
Z dvojnim klikom na objekt se v delovnem območju odpre pogovorno okno [Properties]
ustreznega objekta.

Splošni podatki

Lastnosti, ki so prikazane na kartici [General], so specifične za objekt. Opisane so za
vsak posamezen objekt.
Vsi dinamični objekti so lahko priključeni na digitalni ali analogni signal.

Slika 48: Kartica [General]
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Normiranje tehničnih enot
Parametra offset in gain se uporabljata za normiranje vrednosti registra za prikaz
vrednosti v skladu z naslednjo enačbo.
Prikazana vrednost = offset + gain × vrednost registra
Če vrednost objekta spremenite prek terminala, se prikazana vrednost normira v skladu
z naslednjo enačbo:
Vrednost registra = (prikazana vrednost – offset) / gain
Normiranje ne vpliva na definirane maksimalne oz. minimalne vrednosti, niti na število
decimalnih mest.

NAVODILO
Funkcije za povečavo in pomanjšanje vplivajo na vrednost registra za premični objekt,
ne vplivajo pa na prikazano vrednost.

Izračun tehničnih enot
Funkcija [Offset/gain calculation] se uporablja za izračun parametrov offset in gain.
Vrednosti objekta za offset in gain vnesite v kartico [General] in kliknite na [Calculate].
Odpre se naslednje pogovorno okno:

10591AEN

V tem oknu vnesite vrednost intervala za krmilnik in območje vrednosti za terminal.
Funkcija izračuna pravilne vrednosti parametrov offset in gain.
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Videz

Lastnosti kartice [Appearance] so specifične za objekt.

11602AEN

Uporabniški terminali z barvnim zaslonom podpirajo objekte in bitne slike v 65536 barvah.
DOP11B-25 podpira 16 stopenj sivine. DOP11B-20 ima črnobel zaslon.
Uporaba barv omogoča izdelavo realistično prikazanih objektov s 3D učinki in
senčenjem. Poleg barv ospredja in ozadja bloka lahko izberete tudi barvno senčenje
objektov. Poleg tega lahko izberete tudi barve lestvic, krivulj idr. v grafičnih objektih.
Za priklic barvne palete, v kateri lahko določite lastne barve, kliknite na polji [Start] in
[End]. S klikom na gumb <-> se trenutni barvni prikaz obrne. Poskusno lahko kliknete
na več gumbov barvnega senčenja, dokler ne najdete želenega stila.
Rezultat se prikaže v oknu [Preview].
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Font

11525AEN
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Parameter

Opis

Font

V poljih s seznami izberite tip in velikost pisave. Kliknete lahko tudi na polje [...]
in iz pogovornega okna sistema Windows izberete želeno pisavo.

Style

Besedilo je lahko prikazano tudi s poševno, podčrtano ali krepko pisavo. Če ni
označeno nobeno izmed potrditvenih polj, je besedilo prikazano z normalno
pisavo.

3D effect

Tu lahko besedilom dodate 3D učinke.

Shadow

Besedila lahko prikažete osenčeno.
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Access

11526AEN

V kartici [Access] določite možnost premikanja objekta. Vpišite [Minimum input value]
ter [Maximum input value] za objekt (in dostop). Za objekt lahko določite tudi nivoje
varnosti. Nivoje varnosti določite v polju [Functions] / [Passwords].
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Dynamics
(dinamika)

V tem delu so opisane funkcije na kartici [Dynamics].
Lastnost

11527AEN

Na kartici [Properties] določite signal, ki krmili posamezno lastnost. Izbirate lahko med
digitalnim in analognim krmiljenjem.
•

Na seznamu izberite lastnost, ki jo želite krmiliti s krmilnikom. Lastnost lahko za vsak
objekt / signal uporabite samo enkrat.

•

Uporabljena lastnost je označena z rdečo barvo.

•

Vnesite signal ali ga izberite z I/O brskalnikom s klikom na gumb [I/O].

Za digitalne signale sta dovoljeni vrednosti "OFF" in "ON". Če vrednosti za OFF oz. ON
ne vpišete, je privzeta vrednost za OFF nastavljena na 0, za ON pa na 1.
Za analogne signale v formatu "Character string" lahko izberete dolžino.

NAVODILO
Servomotor priključite izključno po naslednjem priključnem načrtu, ki je tudi priložen
servomotorju.
Če je za lastnost izbrano analogno krmiljenje, ki lahko prevzame samo vrednosti OFF in
ON, ostane lastnost vključena (ON), dokler vrednost signala ne zavzame vrednosti 0.
Za možnost vpliva na Offset / gain v objektu, Offset / gain za objekt ne sme biti določen
na drugo vrednost kot 0 ali 1.
Lastnost Visible ne sme biti uporabljena skupaj z lastnostjo Positions.
Dinamična besedila se ne pretvorijo v format Unicode. Namesto tega se izpišejo znaki
vprašaja.
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Velikost

11528AEN

V kartici [Size] določite vrednosti za [Width], [Height] in [Origin]. Določite 2 analogna
signala, katerih vrednosti določajo velikost objekta v smislu koordinate X (širina – width)
oz. koordinate Y (višina – height).

NAVODILO
Če vpišete neveljavno vrednost, npr. vrednost, pri kateri objekt ne more biti prikazan
na zaslonu, se vrednost ne upošteva.

Parameter

Opis

Signal

Vnesite analogni signal.

Value min. width /
height

Vnesite minimalno vrednost analognega signala.

Value max. width /
height

Vnesite najvišjo vrednost analognega signala.

Min. width / height

Vnesite najmanjšo vrednost za širino / višino (width / height) objekta v točkah,
pri katerih najnižja vrednost ustreza definirani vrednosti.

Max. width / height

Vnesite najvišjo vrednost za širino / višino (width / height) objekta v točkah,
pri katerih najvišja vrednost ustreza definirani vrednosti.

Origin

Izberite izhodiščni položaj objekta za prikaz na zaslonu.
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Premik

11529AEN

V kartici [Move] vnesite dva analogna signala, katerih vrednosti določata koordinati
X (širino) in Y (višino) objekta.

NAVODILO
Če vpišete neveljavno vrednost, npr. vrednost, pri kateri objekt ne more biti prikazan
na zaslonu, se vrednost ne upošteva.

Parameter

142

Opis

Signal

Vnesite analogni signal.

Value from

Vnesite minimalno vrednost analognega signala.

Value to

Vnesite najvišjo vrednost analognega signala.

From X / Y position

Vnesite koordinate X oz. Y objekta, to je vrednosti v točkah na zaslonu, pri katerih
vrednost parametra ustreza vrednosti od definirane vrednosti.

To X / Y position

Vnesite koordinate X oz. Y objekta, to je vrednosti v točkah na zaslonu, pri katerih
vrednost parametra ustreza vrednosti do definirane vrednosti.
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Dogodek

11530AEN

V kartici [Event] lahko določite spodaj opisane parametre. S klikom ustreznih gumbov
v pogovornem oknu lahko posodobite obstoječe dogodke, dodate nove dogodke ali jih
izbrišete.

Parameter

Opis

Event name

Vnesite ime dogodka ali izberite vnos s seznama.

Condition

S seznama izberite pogoj. Izbirate lahko med 4 pogoji:
Equal to

Signal sporoči dogodek, če se vrednost objekta ujema z vrednostjo
parametra. Vrednost mora vnesti uporabnik.

Not equal to

Signal sporoči dogodek, če se vrednost objekta ne ujema z vrednostjo
parametra. Vrednost mora vnesti uporabnik.

Greater
than

Signal sporoči dogodek, če je vrednost objekta večja od vrednosti
parametra. Vrednost mora vnesti uporabnik.

Lower than

Signal sporoči dogodek, če je vrednost objekta manjša od vrednosti
parametra. Vrednost mora vnesti uporabnik.

Action

Izberite eno izmed naslednjih možnosti:
• Digital signal
• Analog signal
• Macro

Signal

Izberite signal, na katerega se vpliva ob izpolnjenem pogoju.

Value

Vnesite vrednost, katero ob izpolnjenem pogoju prevzame signal, na katerega se
vpliva.
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7.5.2

Grafični objekti

Statični / dinamični grafični objekti
Statični grafični objekti se uporabljajo pri izdelavi grafike. V kartici [Dynamics] lahko
grafičnim objektom določite dinamične lastnosti.

NAVODILO
Statični objekti se ob prikazu vedno postavijo za dinamične.

Simbol

Objekt
Črta

Krivulja

Pravokotnik

Simbol

Statično besedilo

Elipsa

Tipkovnica, objekt

Poligonska črta

Tipka na dotik
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Dinamično
upravljanje bitnih
slik

Z vključitvijo potrditvenega polja [Use dynamic bitmaps] za statični simbol objekta
prikliče terminal določeno datoteko bitnih slik (namn.bmp) iz knjižnice [IMAGES]
v podatkovni sistem terminala. Bitna grafika se v načinu delovanja prikaže na zaslonu
terminala. Grafika za prikaz se mora s protokolom FTP prenesti v knjižnico [IMAGES].
FTP omogoča dodajanje, izmenjavo ali brisanje dinamičnih bitnih slik. BMP datoteke
v knjižnici [IMAGES] lahko prepisujete, shranjujete ali brišete. Slika dinamičnega
bitnega grafičnega objekta se na terminalu prikaže samo v načinu delovanja. Bitna
grafika iz knjižnice se ne prikaže v programu, oz. tam ni prisotna.

Dinamični
digitalni
grafični objekti

Digitalni grafični objekti so povezani s signali v krmilniku.
Simbol

Objekt

Opis

Digitalno besedilo

Zamenja med dvema besediloma v odvisnosti od stanja digitalnega
signala.

Digitalni simbol

Zamenja med dvema simboloma v odvisnosti od stanja digitalnega
signala.

Digitalno polnilo

Uporablja se za polnjenje izbranega območja z eno izmed 2 barv.
Barva je odvisna od stanja digitalnega signala.

Sistemski priročnik – Uporabniški terminali DOP11B

145

7

I

Programiranje
Grafični prikaz in krmiljenje

0
Dinamični
analogni
grafični objekti
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Analogni grafični objekti so povezani z registri v krmilniku.
Simbol

Objekt

Opis

Analog numeric

Vnos in prikaz numeričnih vrednosti.

Bar

Prikaže vrednost v obliki stolpčnega diagrama.

Diagram

Uporablja se za risanje X / Y diagrama, ki ustreza vsebini podatkovnega
registra.

VU-meter

Izdela grafični VU-meter na zaslonu.

ASCII

Krmili niz znakov ASCII formata v grafičnih blokih.

Slider

Omogoča zvišanje in znižanje vrednosti analognega signala.

Trend

Vrednosti, zajete iz podatkovnih registrov, prikaže v obliki krivulje.

Speedometer

Izdela grafični merilnik hitrosti na zaslonu.

Analog fill

Uporablja se za polnjenje izbranega območja z eno izmed 16 barv.
Barva je odvisna od vrednosti v registru.

Multiple symbol

Prikaže enega od 8 simbolov. Simbol je odvisen od vrednosti
v podatkovnem registru. Omogoča premikanje simbolov na zaslonu.

Multiple selection

Povezano je s podatkovnim registrom, ki lahko zavzema do 8 različnih
stanj. Vsakemu stanju je lahko dodeljeno besedilo z največ 30 znaki.

Message

Objekt, ki prikazuje besedila iz knjižnice sporočil.

Analog numeric
table

Ustvari razpredelnico z numeričnimi objekti.
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Ostali objekti
Simbol

Digital text

Objekt

Opis

Jump

Skok na drug blok.

Alarm banner

Uporablja se za prikaz vrstice iz seznama opozoril.

Analog clock

Objekt za prikaz analogne ure.

Digital clock

Objekt za prikaz digitalne ure.

TCP/IP command
entry

Objekt za prenos TCP/IP ukaza na druge enote. Velja samo za
terminale, ki so povezane v TCP/IP omrežje.

Besedilni objekt, ki se uporablja za zamenjavo med dvema vpisanima besediloma
v odvisnosti od stanja digitalnega signala. Besedilo ima lahko največ 30 znakov.

11531AEN
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Kartica [General]
Parameter

Opis

Digital signal

Naslov digitalnega signala.

Text Off

Besedilo za prikaz, ko je stanje signala 0.

Text On

Besedilo za prikaz, ko je stanje signala 1.

Alignment

Določite, ali želite besedilo poravnati na levo stran, na sredino ali na desno stran.

Border style

Izberite, ali želite objekt prikazati v okviru.

Text

Določite barvo besedila za objekt.

Background

Določite barvo ozadja objekta.

Ostale kartice
Funkcije kartic [Appearance], [Font], [Access] in [Dynamics] so razložene v poglavju
"Splošni parametri" na strani 135.

Digital symbol

Objekt, ki se uporablja za zamenjavo med dvema izbranima simboloma v odvisnosti od
stanja digitalnega signala.

11532AEN
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Kartica [General]
Parameter

Opis

Digital signal

Naslov signala.

Symbol OFF

Izberite simbol za prikaz, ko je stanje signala 0.

Symbol ON

Izberite simbol za prikaz, ko je stanje signala 1.

Transparent

Z izbiro te možnosti postane simbol prozoren. Barva zgornje leve slikovne pike je
določena kot prozorna.

Stretch

Izbira te možnosti omogoča prilagoditev X in Y dimenzij objekta na X in Y polja oz.
prilagoditev s pomikanjem kurzorja v delovnem območju.

Ostale kartice
Funkcije kartic [Appearance], [Access] in [Dynamics] so razložene v poglavju "Splošni
parametri" na strani 135.
Digital fill

Objekt se uporablja za polnjenje izbranega območja s poljubno barvo.

11533AEN

NAVODILO
Polnjenje območij neenakomernih oblik lahko pripelje do sistemskih napak med
delovanjem. Postopek polnjenja v določenih primerih upočasni nalaganje slik.
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Kartica [General]
Parameter

Opis

Digital signal

Naslov digitalnega signala.

On

Določi barvo objekta, ko je vrednost signala 1.

Off

Določi barvo objekta, ko je vrednost signala 0.

Ostale kartice
Funkcije kartic [Access] in [Dynamics] so razložene v poglavju "Splošni parametri" na
strani 135.
Pozicioniranje objektov
Program izračuna območje za polnjenje. Objekt mora biti pravilno pozicioniran.
Nepravilno pozicionirani objekti lahko povzročijo uporabniške napake med delovanjem.
Območje za polnjenje je omejeno samo s statičnimi objekti in statičnimi deli dinamičnih
objektov. Napolnjeni objekti se lahko zamenjajo z objektom digitalnega simbola ali
večkratnega simbola. Tako dosežete večjo učinkovitost projekta.

X
TEXT

X

TEXT

53958AXX

X = Pozicioniranje objektov
Pravilno: Za večjo hitrost nalaganja slik
narišite okvir okoli besedila, ki se nahaja
v območju polnjenja.
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Nepravilno: Nalaganje slik je počasnejše, ker mora
program izvajati obsežnejše izračune za polnjenje
območja med črkami.
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Jump

Objekt se uporablja za skok na drug objekt. Omogoča izdelavo menijske strukture
v projektu. S pritiskom gumba <PREV> na terminalu se lahko vrnete na predhodni blok
(do 9 nivojev nazaj). Glejte poglavje "Funkcijske tipke" na strani 238.

Slika 49: Skok na drug blok.

11534AEN

Kartica [General]
Parameter

Opis

Current block

V tem polju je prikazana številka trenutnega bloka. Te številke ne morete spremeniti.

Jump to block

Vnesite številko ali ime bloka, kamor želite skočiti.

Text

Vnesite poljubno besedilo za prikaz v objektu.

Positions

Največje število položajev, ki jih lahko zajema besedilo.

Alignment

Določite, ali želite besedilo poravnati na levo stran, na sredino ali na desno stran.

Border style

Izberite, ali želite objekt prikazati v okviru.

Text

Določite barvo besedila v objektu.

Background

Določite barvo ozadja objekta.

NAVODILO
Če med delovanjem pride do ukaza za skok na neobstoječ blok, se pojavi sporočilo
o napaki.

Ostale kartice
Funkcije kartic [Appearance], [Font] in [Dynamics] so razložene v poglavju "Splošni
parametri" na strani 135.
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Analog numeric

Objekt za vnos in prikaz numeričnih vrednosti. Objekt se uporablja npr. za izdelavo
vnosnih polj.

11535AEN

Kartica [General]
Parameter

Opis

Analog signal

Naslov signala

Positions

Število položajev za prikaz vpisane vrednosti vključno z vejico in znakom minus.

Zero fill

Določite, ali želite prazne položaje zapolniti z ničlami.

Decimals

Število decimalnih mest za prikaz vpisane vrednosti.

Alignment

Določite, ali želite vnosno polje formatirati za poravnavo na desno stran ali na
sredino.

Border style

Izberite, ali želite objekt prikazati v okviru.

Engineering units
scaling

Polja se uporabljajo za normiranje vrednosti registra.
Glejte poglavje "Splošni parametri" na strani 135.

Text

Določite barvo besedila v objektu.

Background

Določite barvo ozadja objekta.

Ostale kartice
Funkcije kartic [Appearance], [Font], [Access] in [Dynamics] so razložene v poglavju
"Splošni parametri" na strani 135.
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Stolpčni diagram

Objekt, ki prikazuje cela števila ali števila s plavajočo vejico v obliki stolpčnih diagramov.

11536AEN

Kartica [General]
Parameter

Opis

Analog signal

Naslov signala

Scale division

Določite delitev lestvice, ki jo želite uporabiti.

Box

Določite, ali želite obrobo okoli diagrama.

Scale ticks

Določite razmik med prikazanimi črticami na lestvici.

Scale

Določite, ali želite prikaz lestvice na diagramu.

Minimum value

Določite najmanjšo vrednost signala.

Maximum value

Določite največjo vrednost signala.

Direction

Določite, ali želite, da se okvir pojavi zgoraj, spodaj, desno ali levo.

Pattern

Določite, ali želite polno ali pikčasto polnilo diagrama.

Border style

Izberite, ali želite objekt prikazati v okviru.

Indicators

Določite, ali želite, da je na osi označena najvišja in / ali najnižja vrednost signala.
Oznake se ponastavijo (resetirajo) ob zagonu uporabniškega terminala. Reset je
možno izvesti tudi v uporabniškem terminalu z izbiro vrstičnega diagrama in
pritiskom tipke <Enter>. (Z dotikom na diagram pri terminalih z zaslonom na dotik.)
Oznake podpirajo samo 16-bitne podatke (predznačene).

Engineering units
scaling

Uporablja se za normiranje vrednosti v registru.
Glejte poglavje "Splošni parametri" na strani 135.

Scale

Določite barvo lestvice v objektu.

Fill

Izberite barvo polnila.

Background

Določite barvo ozadja objekta.

Inner

Določite barvo neizpolnjenega diagrama.

Low

Izberite barvo prikaza za nizek nivo (low).

High

Izberite barvo prikaza za visok nivo (high).
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Ostale kartice
Funkcije kartic [Appearance], [Font], [Access] in [Dynamics] so razložene v poglavju
"Splošni parametri" na strani 135.
Diagram

Objekt se uporablja za izdelavo x / y diagrama, ki ustreza vsebini registra v krmilniku.
Opravka imamo s funkcijo v realnem času. Objekt se praviloma uporablja za časovno
neodvisne prikaze. Časovno neodvisna predstavitev s ciklusi obnavljanja < 1 s je
možna, če krmilnik zajema podatke. Vrednost v registru 0 v naslednjem primeru
predstavlja prvo koordinato x, vrednost v registru 10 pa prvo koordinato y. Število parov
registrov je 4. Primer ilustrirata naslednja razpredelnica in slika.
Koordinata x

Register

Vrednost

Koordinata y

Register

Vrednost

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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Kartica [General]
Parameter

Opis

Scale division

Razmik med številčnimi oznakami na lestvici na X in Y osi.

Scale ticks

Razmik med prikazanimi črticami na lestvici na X in Y osi.

Minimum value

Najmanjša vrednost za X in Y koordinato.

Maximum value

Največja vrednost za X in Y koordinato.

Border style

Izberite, ali želite objekt prikazati v okviru.

Grid (checkbox)

To potrditveno polje izberite za prikaz mreže v diagramu.

Scale

Določite barvo lestvice v diagramu.

Grid

Določite barvo mreže v diagramu.

Background

Določite barvo ozadja objekta.

Inner

Določite notranjo barvo objekta.

Kartica [Curves]

11538AEN

Parameter

Opis

Graph name

Vnesite ime ustrezne krivulje.

X analog signal

Podatkovni register, ki vsebuje prvo x koordinato ustrezne krivulje.

Y analog signal

Podatkovni register, ki vsebuje prvo y koordinato ustrezne krivulje.

Register pair count

Število parov registra predvideno za risanje (kot točke ali vrstični prikaz).
Skupaj je lahko uporabljenih 49 parov registrov.

Value form

V tem polju določite vrsto diagrama: vrstični ali črtni diagram. V stolpčnem
diagramu je za vsak par registra prikazana ena vrstica. V črtnem diagramu so
x / y koordinate prikazane kot točke, povezane s črto.

Curve

Določite barvo ustrezne krivulje.

Thickness

Določite debelino črte za krivuljo.
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Ostale kartice
Funkcije kartic [Appearance], [Font], [Access] in [Dynamics] so razložene v poglavju
"Splošni parametri" na strani 135.

VU-meter

Objekt se uporablja za izdelavo grafičnega VU-metra na zaslonu.

11539AEN

Kartica [General]
Parameter

Opis

Analog signal

Naslov signala

Scale division

Določite delitev lestvice, ki jo želite uporabiti.

Scale ticks

Določite razmik med prikazanimi črticami na lestvici.

Minimum value

Določite najmanjšo vrednost signala.

Maximum value

Določite največjo vrednost signala.

Border style

Izberite, ali želite objekt prikazati v okviru.

Engineering units
scaling

Uporablja se za normiranje vrednosti v registru.
Glejte poglavje "Splošni parametri" na strani 135.

Needle

Določite barvo konice kazalca v objektu.

Scale

Določite barvo lestvice v objektu.

Background

Določite barvo ozadja objekta.

Inner

Določite notranjo barvo objekta.

Ostale kartice
Funkcije kartic [Appearance], [Font], [Access] in [Dynamics] so razložene v odseku
"Splošni parametri" na strani 135.
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ASCII

Objekt ASCII obdela nize znakov ASCII. Prikaže se lahko besedilo, ki je shranjeno
v podatkovnem registru krmilnika. Besedila morajo biti na voljo v razširjenem IBM-ASCII
formatu. Besedila se lahko spreminjajo v uporabniškem terminalu v načinu delovanja.
Za spreminjanje odprite in zaprite vnosno polje: pritisnite tipko Enter.

11540AEN

Kartica [General]
Parameter

Opis

Analog signal

Določite podatkovni register za mesto shranjevanja besedila za prvi položaj.

Positions

Določite število možnih položajev besedila na zaslonu.

Alignment

Določite, ali želite besedilo poravnati na levo stran, na sredino ali na desno stran.

Border style

Izberite, ali želite objekt prikazati v okviru.

Text

Določite barvo besedila v objektu.

Background

Določite barvo ozadja objekta.

Ostale kartice
Funkcije kartic [Appearance], [Font], [Access] in [Dynamics] so razložene v poglavju
"Splošni parametri" na strani 135.
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Slider

Objekt, ki prikazuje vrednost analognega signala v drsniku ter omogoča višanje in
nižanje vrednosti analognega signala.

11541AEN

Kartica [General]
Parameter

Opis

Analog signal

Naslov signala

Scale division

Določite delitev lestvice, ki jo želite uporabiti.

Scale ticks

Določite razmik med prikazanimi črticami na lestvici.

Minimum value

Določite najmanjšo vrednost objekta.

Maximum value

Določite največjo vrednost objekta.

Direction

Določite, ali želite, da se objekt prikaže navpično ali vodoravno.

Border style

Izberite, ali želite objekt prikazati v okviru.

Engineering units
scaling

Polja se uporabljajo za normiranje vrednosti registra.
Glejte poglavje "Splošni parametri" na strani 135.

Scale

Določite barvo lestvice v objektu.

Button

Določite barvo prikazanega gumba v objektu.

Background

Določite barvo ozadja drsnika.

Inner

Določite notranjo barvo drsnika.

NAVODILO
Format podatkov BCD s plavajočo vejico brez eksponenta se ne more uporabiti za
komunikacijske gonilnike SEW.

Ostale kartice
Funkcije kartic [Appearance], [Font], [Access] in [Dynamics] so razložene v poglavju
"Splošni parametri" na strani 135.
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Trend

Objekti, ki prikazujejo vrednosti, zajete iz analognih signalov.
Za objekt trendov lahko definirate naslednje parametre. V oknu [Setup] / [Terminal
options] lahko določite, ali želite shraniti samo spremenjene ali vse trende.

11542AEN

Kartica [General]
Parameter

Opis

Name

Vnesite ime objekta trendov. Vsak objekt mora imeti enoznačno določeno
ime. Ime objekta ne sme presegati 8 znakov. Dovoljeni so znaki A ... Z, 0 ... 9
in _. Parameter mora biti vnešen.

Sample interval

Vnesite časovni interval med zajemanjem podatkov. Najmanjša vrednost je
1 s.

Sample count

Vnesite število vrednosti, ki jih želite shraniti. Največje število vrednosti je
65534.

Sample full limit

Vnesite število vzorcev, ko se omogoči "Sample full signal".

Sample full signal

Določite digitalni signal, ki se vključi, ko je doseženo število vzorcev pod
"Sample full limit".

Enable sampling signal

Vnesite digitalni signal, ki začne postopek zajemanja podatkov (kadar je
vključen). Reset signala zaključi zajemanje podatkov. Parametrov ni potrebno
določiti.

Erase samples signal

Določite digitalni signal, ki vključen zbriše vse podatke trendov preteklih
postopkov.
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Parameter

Opis

Y scale

Določite, ali želite, da je lestvica y skrita oz. se prikaže levo, desno ali na obeh
straneh.

Minimum value

Vnesite minimalno vrednost za y os. Ta vrednost se prikliče iz določenega
registra.

Maximum value

Vnesite največjo vrednost za y os. Ta vrednost se prebere iz registra
krmilnika.

Division

Določite delitev lestvice, ki se uporabi na y osi.

Ticks

Določite razmik med prikazanimi črticami na lestvici.

Time scale
Time range

Vnesite časovno območje za prikaz na diagramu trendov.

Division

Določite delitev lestvice, ki se uporabi na x osi.

Ticks

Določite razmik med prikazanimi črticami na lestvici.

Border style

Izberite, ali želite objekt prikazati v okviru.

Grid

Izberite, ali želite prikaz mreže v objektu.

Scale

Določite barvo lestvice v objektu.

Grid

Izberite ustrezno barvo mreže.

Background

Določite barvo ozadja objekta.

Kartica [Curves]

11543AEN

160

Parameter

Opis

Analog signal

Analogni signal, ki ga zajame objekt in katerega vrednosti se prikažejo.
Uporabljena so lahko le 16-bitna števila.

Color

Izberite barvo ustrezne krivulje.
Za DOP11B-20 lahko izberete Dotted (črtkano) ali Line (polna črta).

Offset and gain

Uporablja se za normiranje vrednosti v registru.
Glejte poglavje "Splošni parametri" na strani 135.
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Ostale kartice
Funkcije kartic [Appearance], [Font], [Access] in [Dynamics] so razložene v poglavju
"Splošni parametri" na strani 135.

NAVODILO
Če kopirate blok s podatki trendov, morate preimenovati objekt trendov. Ne uporabljajte
istega imena za dva objekta trendov.

Speedometer

Objekt se uporablja za izdelavo grafičnega merilnika hitrosti na zaslonu.

11544AEN
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Kartica [General]
Parameter

Opis

Analog signal

Naslov signala

Scale division

Določite delitev lestvice, ki jo želite uporabiti.

Scale ticks

Določite razmik med prikazanimi črticami na lestvici.

Minimum value

Vnesite najmanjšo vrednost, ki jo lahko prikazuje merilnik hitrosti.

Maximum value

Vnesite največjo vrednost, ki jo lahko prikazuje merilnik hitrosti.

Angle

Vnesite kot (delovno območje objekta) v obsegu 10 ... 360 stopinj.

Engineering units
scaling

Polja se uporabljajo za normiranje vrednosti registra.
Glejte poglavje "Splošni parametri" na strani 135.

Border style

Izberite, ali želite merilnik hitrosti prikazati z obrobo.

Needle

Določite barvo konice kazalca merilnika hitrosti.

Scale

Določite barvo lestvice.

Background

Določite barvo ozadja merilnika hitrosti.

Show bar

To potrditveno polje izberite za prikaz loka okoli merilnika hitrosti. Vključitev te
možnosti pomeni, da so omogočene pripadajoče konfiguracijske možnosti.

Indicator

Izberite Needle (konica), Arc (lok) ali Both (oboje).

Arc settings

Določite spodnjo in zgornjo vrednost ter barve za različna območja.

Ostale kartice
Funkcije kartic [Appearance], [Font], [Access] in [Dynamics] so razložene v poglavju
"Splošni parametri" na strani 135.
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Alarm banner

Objekt se uporablja za prikaz vrstice iz seznama opozoril.

11545AEN

Kartica [General]
Parameter

Opis

List line number

Iz seznama opozoril izberite številko vrstice, iz katere želite priklicati informacijo
(1 = prva vrstica, 2 = druga vrstica itd.), ko se določena skupina opozoril prikaže
v seznamu opozoril.

Positions

Vnesite število pozicij, ki jih želite prikazati. Največja skupna dolžina (datum, čas
in opozorilno besedilo) je 101 znak.

Alarm group

Določite skupino opozoril, ki jo želite prikazati. Objekt se prikaže v barvi, ki je
določena za skupino opozoril.

Show day of the week

Izberite, če želite prikaz dneva v tednu.

Show date

Izberite, če želite prikaz datuma.

Show time

Izberite, če želite prikaz časa.

Show symbol

Izberite, če želite prikaz simbolov opozoril.
Glejte poglavje "Upravljanje opozoril" na strani 201.

Show active alarms
only

Izberite, če želite v simbolu opozorila prikazati samo aktivna opozorila.
Alarm banner (simbol opozorila) ostane prazen, če se ne sproži nobeno
aktivno opozorilo. Opozorila ni potrebno potrditi, temveč ga samo izključite,
da se v simbolu opozorila lahko prikaže naslednje opozorilo.

Sort descending

Prikaz aktivnih opozoril v naraščajočem zaporedju, to pomeni, da se prikaže
zadnje aktivno opozorilo. Možno samo, če je izbrana možnost Display active
alarms only.

Show repeat count

Izberite, če želite prikazati števec ponovitev. Števec ponovitev prikaže pogostost
ponovitve opozorila.
Glejte poglavje "Upravljanje opozoril" na strani 201.

Border style

Izberite, ali želite simbol opozorila prikazati z obrobo.

Background

Določite barvo ozadja za simbol opozorila.
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NAVODILO
Za potrditev opozorila v simbolu opozorila označite potrditveno polje [Enable
acknowledge] na kartici [Access].
Barva ospredja za opozorilno besedilo je določeno z barvo skupine opozorila.
Ostale kartice
Funkcije kartic [Appearance], [Font], [Access] in [Dynamics] so določene v poglavju
"Splošni parametri" na strani 135.
Glejte tudi poglavje "Upravljanje opozoril" na strani 201.
Analog fill

Objekt analog fill (analogno polnilo) zapolni okvir z barvo. Barva je odvisna od vrednosti
registra (glejte naslednjo razpredelnico).

11546AEN

Parameter

Opis

Analog signal

Vnesite podatkovni register, čigar vsebina krmili barvo objekta. Glejte naslednjo
razpredelnico.

Vsebina registra

Barva

Vsebina registra

Barva

0

Črna

8

Siva

1

Modra

9

Svetlo modra

2

Zelena

10

Svetlo zelena

3

Cian

11

Svetla cian

4

Rdeča

12

Svetlo rdeča

5

Magenta

13

Svetla magenta

6

Rumena

14

Svetlo rumena

7

Svetlo siva

15

Bela

Za omejitve in informacije glede pozicioniranja objektov si oglejte odsek "Digitalno
polnilo" na strani 149.
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Analog clock

Časovni objekt za prikaz analogne ure.

11547AEN

Kartica [General]
Parameter

Opis

Border style

Določite, ali želite prikaz ure z obrobo.

Show seconds

Izberite, ali želite prikaz sekundnega kazalca.

Background

Določite barvo ozadja za uro.

Scale

Določite barvo lestvice v objektu.

Hand

Določite barvo kazalca v objektu.

NAVODILO
Za nastavitev ure v načinu delovanja morate definirati premični objekt datuma / časa
(digitalna ura).

Ostale kartice
Funkcije kartic [Appearance], [Font] in [Dynamics] so razložene v poglavju "Splošni
parametri" na strani .

NAVODILO
Druge možnosti nastavitve so na voljo pod [Setup] / [Date/time format].
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Digital clock

Časovni objekt za prikaz digitalne ure, dneva v tednu in datuma.

11548AEN

Kartica [General]
Parameter

Opis

Day of the week

Izberite, če želite prikaz dneva v tednu.

Date

Izberite, če želite prikaz datuma.

Time

Izberite, če želite prikaz časa.

Time format

Izberite, če želite prikaz časa v 12 ali 24 urnem časovnem zapisu.

Border style

Izberite, ali želite objekt prikazati v okviru.

Text

Določite barvo besedila v objektu.

Background

Izberite barvo ozadja.

NAVODILO
Za nastavitev ure v načinu delovanja morate definirati premični objekt datuma / časa
(digitalna ura).
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Ostale kartice
Funkcije kartic [Appearance], [Font], [Access] in [Dynamics] so razložene v poglavju
"Splošni parametri" na strani 135.

NAVODILO
Druge možnosti nastavitve so na voljo pod [Setup] / [Date/time format].

Multiple symbol

Objekt lahko prikaže od enega do 16 simbolov. Simbol je odvisen od vrednosti
v podatkovnem registru.

11549AEN

Kartica [General]
Parameter

Opis

Analog signal

Podatkovni register, ki krmili simbol za prikaz. Če je vrednost registra 1, se prikaže
simbol 1 itd.

Symbols 0 ... 15

Izberite simbol, ki ga želite prikazati. Če je vrednost registra 0, se prikaže simbol 0
itd.

Kartica [Dynamics]
Funkcije te kartice so razložene v poglavju "Splošni parametri" na strani 135.
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Multiple selection

Objekt lahko obstaja v več stanjih. Povezan je s podatkovnim registrom, ki lahko
zavzema do 8 različnih stanj. Vsakemu stanju je lahko dodeljeno besedilo z največ
30 znaki.

11550AEN

Kartica [General]
Parameter

Opis

Analog signal

Podatkovni register, ki krmili besedilo za prikaz. Če je vrednost registra 1, se prikaže
besedilo 1 itd.

Texts 0 ... 7

Vnesite besedila za prikaz pri določenih stanjih objekta.

Operator selectable

Z izbiro ustreznega potrditvenega polja se objekt v načinu delovanja lahko
premakne iz terminala v to stanje.

Alignment

Določite, ali želite besedilo poravnati na levo stran, na sredino ali na desno stran.

Border style

Izberite, ali želite objekt prikazati v okviru.

Text

Določite barvo besedila v objektu.

Background

Določite barvo ozadja objekta.

Ostale kartice
Funkcije kartic [Appearance], [Font], [Access] in [Dynamics] so razložene v poglavju
"Splošni parametri" na strani 135.
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Touch key

Velja samo za DOP11B-25, -30 in -50. Glejte poglavje "Uporaba zaslona na dotik" na
strani 177 in poglavje "Funkcijske tipke" na strani 238.
Objekt ustvari na dotik občutljivo površino, ki ustreza funkcijski tipki. Objekt se lahko
uporablja za spreminjanje prikaza, krmiljenje pomnilniških celic itd.

11551AEN

Kartica [General]
Parameter

Opis

I/O

Tip signala, na katerega vpliva objekt. Predhodno določene funkcije so opisane v poglavju
"Funkcijske tipke" na strani 238.

Event

Izberite, kako naj objekt vpliva na signal.
Signal se vključi pri sproženju objekta z možnostjo Set (nastavitev).

Set

S pritiskom tipke na dotik se signal postavi v visoko stanje.

Grouped

Resetirajo se vsi signali, ki pripadajo tipki na dotik s trenutno številko
skupine.
Številka skupine je določena v polju Group no.
Eni skupini pripada največ 8 tipk na dotik.

Decrease
analog

V tem polju se analogni signal, ki je povezan s funkcijsko tipko, zmanjša
za vrednost, ki je vpisana v value.

Momentary

Tukaj je signal vključen, dokler je tipka na dotik pritisnjena.

Reset

Signal se resetira ob sproženju objekta.

Specify analog

V tem polju se analognemu signalu, ki je povezan s funkcijsko tipko,
dodeli vrednost, ki je vpisana v value.

Toggle

Ob pritisku tipke na dotik se signal vključi oz. resetira.

Increase
analog

V tem polju se analogni signal, ki je povezan s funkcijsko tipko, poveča za
vrednost, ki je vpisana v value.

Set analog

Uporabi se lahko za vplivanje analognega objekta. Na zaslonu se prikaže
tipkovnica, ki omogoča vnos vrednosti.
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Parameter

Opis

Jump to
block

Ob pritisku tipke na dotik se izvede skok na drug blok. Vnesite številko ali ime bloka, kamor
želite skočiti.

Other
function

Funkcija je opisana v poglavju "Funkcijske tipke" na strani 238.

Macro

Funkcija je opisana v poglavju "Makro ukazi" na strani 246.

Button style

Izberite želen tip gumba: okrogel, pravokoten ali neviden.

Background

Določite barvo ozadja objekta.

Text

Vnesete lahko največ 5 vrstic besedila. Pozicioniranje besedila je možno nastaviti.
Velikost pisave se ohrani, tudi če se spremeni velikost tipke na dotik.

Symbol

Tipko na dotik lahko označite s simbolom. Pozicioniranje simbola je možno nastaviti.
Z vključitvijo možnosti Stretch na kartici [Symbol] se simbol raztegne čez celotno tipko
na dotik.

Za določitev področja, ki omogoča skok med bloki v skupnem prikazu (npr. za stroj),
lahko uporabite nevidno področje, občutljivo na dotik. Podrobni prikazi so povezani
z nevidnimi, na dotik občutljivimi področji, ki so pozicionirani na določenih delih stroja.
S pritiskom na eno izmed teh področij se prikaže ustrezen podroben pogled.
Ostale kartice
Funkcije kartic [Appearance], [Font], [Access] in [Dynamics] so razložene v poglavju
"Splošni parametri" na strani 135.
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Sporočilo

Objekt, ki prikazuje besedila iz knjižnice sporočil.

11552AEN

Kartica [General]
Parameter

Opis

Analog signal

Analogni signal, ki krmili, katero besedilo iz izbrane knjižnice sporočil se bo
prikazalo.

Library

Izberite številko želene knjižnice sporočil. Določite jo v [Functions] / [Message
library].

Positions

Določite število položajev za prikaz besedila; 0 = samodejna prilagoditev dolžine.

Alignment

Določite, ali želite besedilo poravnati na levo stran, na sredino ali na desno stran.

Border style

Določite, ali želite besedilo prikazati v okviru.

Text

Določite barvo besedila.

Background

Določite barvo ozadja objekta.

NAVODILO
Pri uporabi funkcije na indeksirani knjižnici sporočil število položajev ne sme biti enako
0, sicer samodejna prilagoditev dolžine ne deluje.
Za podrobne informacije si oglejte poglavje "Knjižnica sporočil" na strani 199.
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Kartica [Access]
Na kartici [Access] je nastavljeno želeno območje premikanja. V načinu delovanja je
možno premikati področje z največ 64 besedili. Vpišite številko prvega in zadnjega
besedila na področju.
Ostale kartice
Funkcije kartic [Appearance], [Font], [Access] in [Dynamics] so razložene v poglavju
"Splošni parametri" na strani 135.
Analog numeric
table

Objekt se uporablja za izdelavo razpredelnice z analognimi numeričnimi objekti.

11553AEN

Kartica [General]

172

Parameter

Opis

Analog signal

Prvi signal, ki se prikaže v razpredelnici. Podprti so samo 16-bitni registri.

X size

Določite število stolpcev v razpredelnici.

Zero fill

Določite, ali želite prazne položaje zapolniti z ničlami.

Y size

Določite število vrstic v razpredelnici.

Positions

Določite število položajev za prikaz vpisane vrednosti.

Decimals

Določite število decimalnih mest za prikaz vpisane vrednosti.
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Parameter

Opis

Alignment

Določite, ali želite vnosno polje formatirati za poravnavo na desno stran ali na
sredino.

Table border style

Izberite, ali želite razpredelnico prikazati z obrobo.

Item border style

Izberite, ali želite vse celice v razpredelnici prikazati z obrobo.

Text

Določite barvo besedila v objektu.

Background

Določite barvo ozadja razpredelnice.

Inner

Določite notranjo barvo razpredelnice.

Engineering units
scaling

Polja se uporabljajo za normiranje vrednosti registra.
Glejte poglavje "Splošni parametri" na strani 135.

Kartica [Access]
Na kartici [Access] določite orientacijo razpredelnice: Signali v razpredelnici se
izračunavajo v skladu z orientacijo razpredelnice.
Ostale kartice
Funkcije kartic [Appearance], [Font] in [Dynamics] so razložene v poglavju "Splošni
parametri" na strani 135.

NAVODILO
Najmanjše in največje vrednosti se uporabljajo samo za premične objekte.
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7.5.3

Upravljanje z grafičnimi bloki
Ne velja za DOP11B-25, -30 in -50.
Za menjavo med premičnimi objekti uporabite smerne tipke. Izbran objekt je označen
z utripajočim okvirom.

Izbira premičnih
objektov

Za menjavo med premičnimi objekti uporabite smerne tipke. Objekt izberete na
naslednji način:
Kurzor se nahaja na sredini križa. S pritiskom na desno smerno tipko izberite prvi objekt,
ki se nahaja v območju "A" (glejte sliko). Če sistem v ožjem območju na desni strani ne
najde objekta, nadaljuje iskanje v območju "a". S pritiskom na smerno tipko za navzdol
se iščejo objekti v področjih "B" in "b". S pritiskom na levo smerno tipko se izvede iskanje
v področjih "C" in "c". Po pritisku smerne tipke za pomik navzgor sistem išče objekte
v območjih "D" in "d".

x
c

D

C
b

d
A

B

a
53964AXX

x = položaj kurzorja

Digitalni objekti

Digitalni objekti, besedilni objekti, simbolni objekti in polni objekti zamenjajo stanje ob
pritisku tipke Enter. Če sta funkciji za višanje in nižanje povezani s funkcijskimi tipkami,
se signal, ki je povezan s temi tipkami, vključi oz. resetira.

Analogni objekti

Objekti ASCII
Kurzor premaknite nad objekt in pritisnite tipko Enter. Vnesite želeno besedilo ter vnos
potrdite s pritiskom tipke Enter.
Sporočilni objekti
Kurzor premaknite nad objekt in pritisnite tipko Enter. Odpre se izbirni seznam z vsemi
razpoložljivimi stanji. Izberite želeno stanje in pritisnite tipko Enter. Na ta način določite
analogni signal, ki je povezan z objektom.
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Objekti za izbiro med več možnostmi
Kurzor premaknite nad objekt in pritisnite tipko Enter. Odpre se izbirni seznam z vsemi
razpoložljivimi stanji. Izberite želeno stanje in pritisnite tipko Enter. Na ta način določite
analogni signal, ki je povezan z objektom.
Numerični objekti
Za krmiljenje numeričnega objekta vnesite vrednost in pritisnite tipko Enter. Če je
vpisana vrednost previsoka ali prenizka, se prikaže najmanjša oz. najvišja možna
vrednost za objekt. Ta informacija se prikaže tudi, če pritisnete tipko Enter med
premikanjem objekta.
Objekt numerična razpredelnica
Če je izbran objekt razpredelnica, pritisnite tipko Enter, da izberete prvo vrstico
razpredelnice. S smernimi tipkami lahko pomikate kurzor po celicah. Spremenite
vrednost izbrane celice in pritisnite tipko Enter.
Objekti slider (drsniki)
Objekt krmilite s smernimi tipkami, tako da kurzor premaknete nad objekt in pritisnete
tipko Enter. Zatem lahko s smernimi tipkami višate ali nižate vrednost. Vnos potrdite
s pritiskom na tipko Enter. Vrednost se viša oz. niža za število, ki ustreza nastavitvi
objekta v oknu scale ticks. Vnos potrdite s pritiskom na tipko Enter.
Objekt lahko krmilite tudi s funkcijami za višanje in nižanje. Objekt mora biti povezan
s funkcijskimi tipkami. Glejte poglavje "Funkcijske tipke" na strani 238.
Stolpčni objekti
Za spreminjanje (reset) indikatorjev najnižje in najvišje specifične vrednosti v stolpčnih
objektih pritisnite tipko Enter, ko je kurzor nad objektom.
Pri terminalih z zaslonom na dotik lahko indikatorje najnižje in najvišje vrednosti
resetirate s kazanjem na stolpec.
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Objekti trendov
Krivulje trendov lahko v načinu delovanja prikazujejo podatke preteklih dogodkov.
Izberite želen objekt trendov in pritisnite tipko Enter. Prikaže se pogovorno okno.
Izberite časovno območje in datum podatkov za prikaz. V spodnjem delu pogovornega
okna se izpiše "History". Za povratek v prikaz v realnem času ponovno pritisnite tipko
Enter. Podatki trendov se shranijo v datoteke. Ime določite pri definiciji objektov trendov.

10657AXX

Ostali objekti

Digital clock
Digitalno uro (uro realnega časa) nastavite z izbiro objekta in vpisom želenega časa.
Vnos potrdite s pritiskom na tipko Enter.

NAVODILO
Če uporabljate uro v krmilniku, morate čas nastaviti v načinu delovanja.

Objekti jump (skok)
Izberite želen objekt in pritisnite tipko Enter.
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7.5.4

Uporaba zaslona na dotik
Odsek se nanaša samo na modele DOP11B-25, -30 in -50.
Terminali z zaslonom na dotik nimajo vgrajene tipkovnice. Krmiljenje se v celoti izvaja
prek zaslona na dotik. Vedno se morate dotakniti samo enega mesta na delu zaslona,
občutljivega na dotik. Če se istočasno dotaknete dveh točk, se izbere točka na sredini
med točkama.

NAVODILO
Pri uporabi terminalov z zaslonom na dotik objektov v besedilnem bloku NI možno
krmiliti.
Če se dotaknete objekta, ki ni namenjen za premikanje, se izpiše sporočilo "Not
maneuverable". Če se dotaknete objekta, zaščitenega z geslom, se izpiše sporočilo
"Access denied".
Digitalni objekti

Digitalni objekti, besedilni objekti, objekti simbolov in polni objekti zamenjajo stanje, ko
se jih dotaknete s prstom.

Analogni objekti

Objekti ASCII
Pritisnite na objekt. Na zaslonu se prikaže alfanumerična tipkovnica. Želeno besedilo
vnesite s pritiskom na tipkovnico. Vnos potrdite s pritiskom na tipko Enter.
Objekti za izbiro med več možnostmi
Pritisnite na objekt. Odpre se izbirni seznam. Z dotikom izberite želen objekt na zaslonu.
Numerični objekti
Pritisnite na objekt. Odpre se numerični del tipkovnice. Želeno vrednost vnesite
s pritiskom na tipkovnico. Vnos potrdite s pritiskom na tipko Enter.
Objekt numerična razpredelnica
Pritisnite na celico v objektu razpredelnice. Prikaže se numerični del tipkovnice. Želeno
vrednost vnesite s pritiskom na tipkovnico. Vnos potrdite s pritiskom na tipko Enter.
Objekti slider (drsniki)
Objekt krmilite z dotikom in potegom gumbov.
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Objekti stolpčnih diagramov
S pritiskom na stolpec resetirajte indikatorje najnižje / najvišje vrednosti.
Objekti trendov
Krivulje trendov lahko v načinu delovanja prikazujejo podatke preteklih dogodkov.
Pritisnite na objekt. Odpre se vrstica z gumbi pod trendom.
Dvojne puščice

Premaknejo trend vodoravno za en zaslon

Enojne puščice

Premaknejo trend vodoravno za polovico zaslona

–

Poveča prikaz trendov

+

Zmanjša velikost prikaza trendov

^

Povratek na osnovno nastavitev

Za povratek v prikaz v realnem času ponovno pritisnite na objekt.

10658AXX

Ostali objekti

Digital clock
Pritisnite na objekt. Odpre se numerični del tipkovnice. Želeni čas vnesite s tipkanjem
na tipkovnici. Vnos potrdite s pritiskom na tipko Enter.
Objekti jump (skok)
Za izvedbo skoka se s prstom dotaknite objekta.
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Alfanumerična
tipkovnica

Alfanumerična tipkovnica se pojavi npr. pri krmiljenju objekta ASCII.

10659AXX

Tipka

Opis

A-Z

Tipke se uporabljajo za vnos želenega besedila.

ESC

Skrije tipkovnico in se vrne v predhodni meni.

Ä

Zbriše en znak v levo stran od trenutnega položaja.

CLR

Zbriše vse vnešene znake.

DEL

Zbriše znak na položaju kurzorja.
Potrdi opravljeno nastavitev in skrije tipkovnico.

@

Uporablja se za vnos znaka @.

>>

Premakne kurzor v desno.

<<

Premakne kurzor v levo.

a-z

Preklopi med malimi in velikimi črkami.

0-9

Preklopi med črkami, števili in posebnimi znaki.

SPC

Odpre izbirni seznam s posebnimi znaki.

MAIL

Odpre seznam z naslovi za elektronsko pošto.
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Izbirni seznami

Poleg alfanumerične tipkovnice in numeričnega dela tipkovnice se prikažejo izbirni
seznami.
Za ogled zgornjega ali spodnjega dela seznama uporabljajte puščico v izbirnem
seznamu. S pritiskom gumba [CANCEL] zaprete seznam brez izbire vnosa.

10660AXX

7.6

Prikaz besedila in krmiljenje
Besedilni bloki se uporabljajo samo za izpise in poročila. Z izjemo enote DOP11B-20
(katere besedilni bloki se lahko prikažejo) blokov ni možno prikazati z uporabniškim
terminalom serije DOP11B.
Prikaz besedila se uporablja za izdelavo različnih vrst izpisov poročil in elektronskih
sporočil. Pri tem gre lahko za dnevna poročila, poročila o stanju itd.
Poročila sestavljajo besedilni bloki, ki lahko vsebujejo statično in dinamično besedilo.
Zgradba besedila je opisana v poglavju "Tiskanje poročil" (stran 225).
V tem poglavju so predstavljeni besedilni objekti.

NAVODILO
Pri uporabi nabora znakov Unicode besedilni izpisi niso podprti.
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7.6.1

Splošni parametri

Scaling for technical units (normiranje tehničnih enot)
Parametra offset in gain se uporabljata za normiranje vrednosti registra za prikaz
vrednosti v skladu z naslednjo enačbo.
Prikazana vrednost = offset + gain × vrednost registra
Če vrednost objekta spremenite prek terminala, se prikazana vrednost normira v skladu
z naslednjo enačbo.
Vrednost registra = (prikazana vrednost – offset) / gain
Normiranje ne vpliva na definirane maksimalne in minimalne vrednosti, niti na število
decimalnih mest.

NAVODILO
Funkcije za povečavo in pomanjšanje vplivajo na vrednost registra za premični objekt,
ne vplivajo pa na prikazano vrednost.

Izračun tehničnih enot
Funkcija [Offset/gain calculation] se uporablja za izračun parametrov offset in gain.
Vrednosti objekta za offset in gain vnesite v kartico [General] in kliknite na [Calculate].
Odpre se naslednje pogovorno okno.

10591AEN

V tem oknu vnesite vrednost intervala za krmilnik in terminal. Funkcija izračuna pravilne
vrednosti parametrov offset in gain.
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Dostop

11526AEN

V kartici [Access] določite, če želite, da je projekt možno premikati. Vnesite tudi
minimalno in maksimalno vrednost. Za objekt lahko določite tudi nivoje varnosti. Nivoje
varnosti določite v polju [Functions] / [Passwords]. Glejte poglavje "Gesla" na strani 222.
Sporočilo

Pogovorno okno [Message] izgleda, kot je prikazano:

11555AEN

V [Input range] vpišite številko prvega in zadnjega besedila na področju. V načinu
delovanja je možno premikati področje z največ 64 besedili.
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7.6.2

Besedilni objekti

Dinamični besedilni objekti
Simbol

Objekt

Opis

Analog numeric

Prikaže vrednost v številčni obliki.

Digital clock

Nastavitev datuma in časa.

Digital text

Zamenja med dvema besediloma v odvisnosti od stanja digitalnega
signala.

Multiple selection

Povezano je s podatkovnim registrom, ki lahko zavzema 8 različnih
stanj. Vsakemu stanju je lahko dodeljeno besedilo z največ 30 znaki.

Jump

Skok na drug blok.

Bar chart

Prikaže vrednost v obliki stolpčnega diagrama.

ASCII

Krmili niz znakov ASCII formata.

Message

Objekt, ki prikazuje besedilo iz knjižnice sporočil.
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7.6.3

Upravljanje besedilnih blokov
Besedilni blok vsebuje vrstice besedila s statičnimi in dinamičnimi objekti. Dinamični
objekti prikazujejo trenutno stanje signalov, s katerimi so povezani objekti. Določene
dinamične objekte je možno premikati. Njihovo stanje je možno spreminjati v načinu
delovanja.
Za spreminjanje premičnega objekta uporabite smerne tipke in premaknite kurzor nad
objekt, ki ga želite spremeniti. Besedilne bloke lahko premikate v navpični smeri, ne pa
tudi vodoravno.

NAVODILO
Pri uporabi terminalov z zaslonom na dotik objektov v besedilnih blokih ni možno
krmiliti.

Digitalni objekti

Digitalne objekte upravljate z izbiro želenega objekta. Za spremembo stanja objekta
pritisnite tipko Enter.

Analogni objekti

Analogni objekti in objekti datuma / časa
Za upravljanje teh objektov premaknite kurzor nad objekt, ki ga želite spremeniti. Vpišite
novo vrednost. Vnos potrdite s pritiskom na tipko Enter. Vnos lahko prekličete pred
pritiskom na tipko Enter. Polje zapustite s tipkama [Å] ali [Ç]. Na ta način se ohrani
prvotna vrednost.
Besedilni objekti
Za upravljanje besedilnega objekta objekt najprej izberite in pritisnite tipko Enter. Odpre
se pogovorno okno. Pogovorno okno se pojavi v prvi ali zadnji vrstici, odvisno od
položaja objekta na zaslonu. Če je besedilo daljše od širine zaslona, je pogovorno okno
možno pomikati. Za potrditev vnosa pritisnite tipko Enter.
Sporočilni objekti
Za upravljanje sporočilnega objekta premaknite kurzor s smernimi tipkami na želen
objekt in pritisnite tipko Enter. Na zaslonu se odpre izbirni seznam z vsemi
razpoložljivimi stanji. Izberite želeno stanje in pritisnite tipko Enter. Analogni signal, ki je
povezan z objektom, se spremeni.
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Objekti za izbiro med več možnostmi
Za upravljanje objekta za izbiro med več možnostmi premaknite kurzor s smernimi
tipkami na želen objekt in pritisnite tipko Enter. Na zaslonu se odpre izbirni seznam
z vsemi razpoložljivimi stanji. Izberite želeno stanje in pritisnite tipko Enter. Analogni
signal, ki je povezan z objektom, se spremeni.
Objekti jump (skok)
Izberite želen objekt in pritisnite tipko Enter.
Stolpčni objekti
Indikatorje najnižje in najvišje vrednosti lahko nastavite na trenutno vrednost stolpčnega
objekta. V ta namen izberite objekt in pritisnite tipko Enter.

7.7

Prenos projektov
Pred uporabo projekta na uporabniškem terminalu je potrebno projekt prenesti iz
osebnega računalnika v terminal.
S kablom PCS11B povežite osebni računalnik s konfiguracijskim programom na
uporabniškem terminalu (glejte stran 32) ali prek ETHERNET-a (glejte stran 37).

7.7.1

Nastavitev terminala
Parametrov terminala običajno ni potrebno nastavljati. Prenos projekta nadzira program
HMI-Builder. Po potrebi lahko v terminalu nastavite parametre za prenos v konfiguracijskem načinu v oknu [Setup] / [Port parameters] / [HMI-Builder].

NAVODILO
Komunikacijske nastavitve v programu HMI-Builder se morajo ujemati z nastavitvami
terminala.
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7.7.2

Prenosne karakteristike
Prenos krmili program HMI-Builder. V programu HMI-Builder lahko nastavite parametre
prenosa v [Transfer] / [Project].

11247AEN

Parameter

186

Opis

Percent complete

Prikazuje trenuten odstotek prenešenega projekta.

Byte count (kB)

Prikazuje količino prenešenega projekta v kB.

Time elapsed

Prikazuje čas, ki je potekel od izvajanja funkcij za pošiljanje, sprejemanje ali preverjanje.

Status

Prikazuje stanje prenosa ter del projekta, ki se trenutno prenaša, npr. karakteristike, posamezne bloke,
skupine opozoril, posamezne simbole in funkcijske tipke.

Info

Prikazuje določen gonilnik, ki se prenaša v terminal.

Retries

V primeru težav program HMI-Builder večkrat ponovi poskus prenosa, preden se postopek prekine.

Terminal version

Po vzpostavljeni povezavi s terminalom se prikaže trenutni tip terminala in verzija sistemskega
programa.

Test project on send

Uporaba te možnosti samodejno preveri projekt pred pošiljanjem.

Automatic terminal
RUN / TRANSFER switching

Z izbiro tega potrditvenega polja se terminal samodejno preklopi v način prenosa. Po zaključenem
prenosu se terminal povrne v prejšnje stanje.

Check terminal version

S to možnostjo se primerja verzija sistemskega programa terminala s projektno verzijo, nastavljeno
v programu HMI-Builder.

Send complete project

Določite, ali želite poslati celoten projekt.
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Partial send options

Blocks

Delete

Download driver

None

V terminal se ne prenese noben blok.

All

V terminal se prenesejo vsi bloki.

From To

Določite zaporedje blokov za prenos v terminal.

Alarms

Določite, če želite, da se opozorila prenesejo v terminal.

Data loggers

Določite, če želite, da se podatkovni protokoli prenesejo v terminal.

Symbols

Določite, če želite, da se simboli prenesejo v terminal.

Time channels

Določite, če želite, da se časovni kanali prenesejo v terminal.

LEDs

Določite, če želite, da se svetleče diode prenesejo v terminal.

Macros

Določite, če želite, da se makro ukazi prenesejo v terminal.

Fonts

Določite, če želite, da se pisave prenesejo v terminal.

Message library

Določite, če želite, da se knjižnica sporočil prenese v terminal.

Setup

Določite, če želite, da se konfiguracije (pod Properties) prenesejo v terminal.

Function keys

Določite, če želite, da se funkcijske tipke prenesejo v terminal.

Passwords

Določite, če želite, da se gesla prenesejo v terminal.

Data exchange

Določite, če želite, da se izmenjava podatkov prenese v terminal.

Trend data

To možnost izberite, če želite, da se izbrišejo vsi podatki trendov, ki so
shranjeni v terminalu.

Recipe data

To možnost izberite, če želite, da se izbrišejo vsi podatki receptov, ki so
shranjeni v terminalu.

No

To možnost izberite, če želite, da se gonilniki nikoli ne prenesejo.

Always

To možnost izberite, če želite, da se gonilniki vedno prenesejo.

Automatic

To možnost izberite, če želite, da se gonilnik samodejno prenese v terminal,
če so gonilniki v terminalu in trenutnem projektu različni oz. iste verzije.

Set terminal clock

To možnost izberite, če želite, da se čas, ki je nastavljen v osebnem računalniku, prenese v terminal.

Force file delete in terminal

To možnost izberite, če želite, da se izbrišejo vse datoteke v uporabniškem terminalu in prepišejo
z novimi datotekami (to pomeni povsem novo strukturo datotek).

Send

S klikom na ta gumb se projekt z določenimi nastavitvami prenese v terminal.

Receive

S klikom na ta gumb se trenuten projekt naloži v terminal.
S tem se prepiše trenutni projekt v programu HMI-Builder.
Za možnost prenosa projekta iz terminala mora biti v programu HMI-Builder aktiven projekt.

Stop

S klikom na ta gumb prekinete trenuten postopek prenosa.

Settings

Tukaj nastavite parametre prenosa. Vrednosti se morajo ujemati z vrednostmi v terminalu.
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Komunikacijske parametre lahko prikličete v polju [Transfer] / [Communication
properties] ali s klikom na gumb [Settings] v pogovornem oknu [Project transfer].

11490AEN

Nastavitve v pogovornem oknu Communication parameters
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Parameter

Opis

Use TCP/IP transfer

Določite, ali želite prenos projekta z uporabo TCP/IP.
Glejte poglavje "Prenos TCP/IP" na strani 189.

Use serial transfer

Določite, ali želite serijski prenos projekta.
Glejte poglavje "Serijski prenos" na strani 190.

Use modem transfer

Določite, ali želite prenos projekta z uporabo modema.
Glejte poglavje "Prenos prek modema" na strani 192.

Port

Izberite komunikacijska vrata za osebni računalnik.

Baudrate

Določite hitrost prenosa (b/s).

Timeout (ms)

Določite čas v milisekundah med dvema poskusoma prenosa.

Retries

Določite število poskusov prenosa po prekinjenem postopku prenosa.

Speed set manually

Potreben je samo za starejše verzije terminalov s komunikacijo prek
modema.
Hitrost prenosa je potrebno ročno nastaviti na enake vrednosti v terminalu in
programu HMI-Builder.
Terminal ročno preklopite v način prenosa.

Parity

Izberite tip kontrole parnosti.

Databits

Število podatkovnih bitov za prenos. Vrednost mora biti 8.

Stopbits

Izberite število končnih bitov, uporabljenih za prenos.
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NAVODILO
Če med postopkom prenosa projekta tečejo druge Windows aplikacije, lahko pride do
komunikacijskih napak. Zaradi tega priporočamo, da zaprete vse ostale programe.
Pri prenosu blokov je potrebno upoštevati obstoječe povezave s simboli.
7.7.3

Prenos TCP/IP
Za prenos projekta prek TCP/IP v meniju [Transfer] / [Communication properties]
izberite možnost [Use TCP/IP transfer]. S pritiskom na gumb [Send] v pogovornem oknu
[Project transfer] se odpre naslednje okno:

11566AEN

Parameter

Opis

Host address

Vpišite IP-naslov ciljnega terminala.

Terminal control port

Določa številko vrat TCP/IP za preklop med načinoma RUN in transfer.
Te vrednosti običajno ni potrebno spremeniti. Privzeta nastavitev je 6001.

Transfer port

Določa številko vrat TCP/IP za prenos (strežnik za prenos projekta). Te
vrednosti običajno ni potrebno spremeniti. Privzeta nastavitev je 6000.

User ID

Vpišite geslo, ki je uporabljeno za preverjanje ob menjavi iz načina RUN
v transfer. Geslo ni potrebno, če se terminal že nahaja v načinu transfer
(prenos).

Password

Vpišite geslo, ki je uporabljeno za preverjanje ob menjavi iz načina RUN
v transfer. Geslo ni potrebno, če se terminal že nahaja v načinu transfer
(prenos). Ta nastavitev je potrebna samo, če je pod [Setup] / [Network] /
[Services] / [Terminal controller] vključeno preverjanje upravičenosti dostopa
ter so v oknu [Setup] / [Network] / [Accounts] definirani uporabniki.

Save password in project

To potrditveno polje izberite, če želite shraniti geslo in uporabniško ime.
V tem primeru ju ne bo potrebno več vpisovati.
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7.7.4

Serijski prenos
Za serijski prenos projekta izberite v meniju [Transfer] / [Communication properties]
možnost [Use serial transfer]. S klikom na gumb [Send] v pogovornem oknu [Project
Transfer] se projekt prenese v terminal.

7.7.5

Posodobitev projektov z zunanjo pomnilniško kartico
Za kopiranje projekta na pomnilniško kartico Compact Flash ali na pogon USB izberite
v programu HMI-Builder [Transfer] / [Export project transfer file].

NAVODILO

Priporočeni USB
pomnilniki za
DOP11B

•

Pogon USB mora podpirati standard USB Storage Class driver. Če je potreben
specifičen tip USB gonilnika, delovanje z enoto DOP11B ni možno.

•

USB pomnilnik mora biti formatiran kot FAT ali FAT 32.

•

Pomnilniške kartice Compact Flash podpira samo enota DOP11B-50.

Naši tehniki se preizkusili različne USB pomnilniške medije. Za uporabo v povezavi
z uporabniškim terminalom DOP11B priporočamo spodaj navedene pomnilniške
medije:
Blagovna znamka in tip USB pomnilnika

Velikost

Scandisk Cruzer Micro USB 2.0

1 GB pomnilnik 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 pomnilnik Flash

Beijer Electronics, USB

256 MB

Naša priporočila se nanašajo izključno na navedene tipe in velikosti.
Nalaganje
projekta
s pomnilniške
kartice

Projekt shranite v knjižnico "BACKUP/PROJECTS" na zunanji pomnilniški kartici.
Struktura podatkov se samodejno izdela pri formatiranju kartice v uporabniškem
terminalu. Če uporabniški terminal ni na voljo, je strukturo knjižnice potrebno ročno
izdelati.

11608AXX
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Samodejno
nalaganje ob
zaznavanju
projekta

Projektne datoteke shranite v korenski imenik zunanje pomnilniške kartice. V korenskem
imeniku je lahko samo en projekt, ker v nasprotnem primeru samodejno zaznavanje in
samodejno nalaganje projekta ne deluje. Nastavitve za prenos projekta v uporabniški
terminal se izvedejo v meniju [Setup] / [Terminal options].

11604AEN

Nastavitve
pomnilniške
kartice

Nastavitev

Opis

Ask confirm question before load

Tukaj določite, če in kdaj naj se na uporabniškem terminalu pri
nalaganju projekta prikaže vprašanje za potrditev.

If project on memory card is older

Vprašanje za potrditev se prikaže, če je projekt starejši od
projekta, ki je prisoten na uporabniškem terminalu.

Always

Vprašanje za potrditev se prikaže vedno, ko se zazna projekt na
zunanji pomnilniški kartici.

Never

Projekt na zunanji pomnilniški kartici se samodejno in brez
povpraševanja prenese v uporabniški terminal.
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7.7.6

Prenos prek modema
Za prenos projekta prek modema izberite v meniju [Transfer] / [Communication
properties] možnost [Use modem transfer]. S klikom na gumb [Send] v pogovornem
oknu [Project Transfer] se projekt prenese v terminal.

Nastavitve
modema

Za modem, ki je priključen na uporabniški terminal, uporabite naslednje nastavitve:
AT &F &D0 &K0 &C1 E0 Q0 V1 S0=1 &W
Za modem, ki je priključen na osebni računalnik, uporabite naslednje nastavitve:
AT &F &D0 &K0 &C1 E0 Q0 V1 S0=1 &W
Ukazi za modem so opisani v naslednji razpredelnici.
Ukaz

Opis

AT

Sporoči modemu, da bo sprejel ukaze.
Ukaz AT ima prednost pred ostalimi ukazi.

&F

Povrne tovarniške nastavitve modema.

&E0

Izključi odmev (echo).

Q1

Povratna sporočila se ne vrnejo.

&D0

Modem prezre signal DTR.

&K0

Ni nadzora pretoka.

&W

Shrani nastavitve.

NAVODILO
Prenos je omogočen, če je modem nastavljen na "autoanswer".
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Komunikacijske
nastavitve

1. Nastavite modem.
2. Komunikacijske nastavitve izvedite v programu HMI-Builder v oknu [Transfer] /
[Communication properties]. Izberite [Use modem transfer].

11567AEN

3. Določite vrata in nastavite [Baud rate], [Parity] in [Stop bits].
4. Za vzpostavitev povezave uporabite program [DOP Tools] / [DOP Modem Connect].
5. Zatem v programu HMI-Builder izberite meni [Transfer].

11247AEN

6. Izberite [Automatic terminal RUN/TRANSFER switching] in kliknite na gumb [Send].
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7.7.7

Prenos prek GSM modema
Za prenos prek GSM modema je potreben poseben postopek. Uporabniški terminal
ročno preklopite v način prenosa in način delovanja.
V projektu "Information designer" izberite Communication properties (komunikacijske
lastnosti) za prenos prek modema (glejte opis v predhodnem poglavju).
V uporabniškem terminalu prikličite meni Service: stikala za način delovanja na zadnji
strani uporabniškega terminala nastavite na 1000. Informacije o stikalih za način
delovanja so na voljo v priročniku za strojno opremo in napeljavo za uporabniški
terminal.

NAVODILO
Meni Service se prikaže (brez preklopa stikal za način delovanja) tudi v primeru
priključitve praznega uporabniškega terminala.
V meniju Service izberite opcijo "Enter Transfer Mode".
Izklopite uporabniški terminal, stikala za način delovanja nastavite na 0000 in ponovno
vklopite uporabniški terminal. Uporabniški terminal se zatem zažene v načinu prenosa.
Projekt prenesite v uporabniški terminal: v pogovornem oknu za prenos projekta
"Information Designer" kliknite na gumb [Send].
Ponovno prikličite meni Service: stikala za način delovanja nastavite na vrednost
"1000".
V meniju Service izberite opcijo "Enter Run Mode".
Izklopite uporabniški terminal, stikala za način delovanja nastavite na "0000" in ponovno
vklopite uporabniški terminal. Uporabniški terminal se zatem zažene v načinu delovanja.
V uporabniškem terminalu se zatem izvaja projekt, ki se je prenesel.
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7.8

Indeksno naslavljanje
Objekt je brez indeksnega naslavljanja vedno povezan z istim registrom (IPOS
spremenljivko ali številko parametra). Zaradi tega je v objektu lahko prikazana samo
vrednost tega registra.
Indeksno naslavljanje omogoča, da v načinu delovanja izberete register, iz katerega se
prebere vrednost za prikaz v objektu. V ta namen se lahko vrednost v indeksnem
registru doda naslovu registra, ki prikazuje analogni signal v objektu. V splošnem velja:
Prikazana vrednost = vsebina v registru (naslov objekta + vsebina indeksnega
registra)
Če je vsebina indeksnega registra enaka 2 in je naslov registra, ki je določen v objektu,
enak 100, bo vrednost za prikaz v objektu prebrana iz registra 102. Če se vrednost
v indeksnem registru spremeni na vrednost 3, bo vrednost za prikaz v objektu prebrana
iz registra 103.
Indeksni register se določi za posamezne projekte. Nastavitve lahko izvedete pod
[Setup] / [Index register]. V vsakem projektu lahko uporabite do 8 indeksnih registrov.
Vsak indeksni register je možno uporabiti za več objektov.
V objektih, ki so uporabljeni v projektu, je določeno, ali se uporablja indeksno
naslavljanje. Določen je tudi register, ki se uporablja kot indeksni register. V pogovornem
oknu objekta izberite I1 do I8 za objekt poleg določenega analognega signala.

11569AEN
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Naslednji primer prikazuje krmiljenje treh motorjev iz enega bloka. Parametri motorja za
vrtilni moment in hitrost so shranjeni v 6 različnih registrih. V bloku je izbran eden izmed
motorjev. Trenutni vrtilni moment in hitrost izbranega motorja se prikazujeta v bloku.
Ko izberete drug motor, se prikazujeta trenutni vrtilni moment in hitrost drugega motorja.
To zamenjavo je možno doseči z uporabo indeksnega naslavljanja.
Motor 1

Vrtilni moment v registru D101
Hitrost v registru D201

Motor 2

Vrtilni moment v registru D102
Hitrost v registru D202

Motor 3

Vrtilni moment v registru D103
Hitrost v registru D203

Register D0 je določen v [Setup] / [Index registers] kot [Index register 1]. Vrednost
v registru določa, za kateri motor se bosta prikazali vrednosti za vrtilni moment in hitrost.

11570AEN

196

Sistemski priročnik – Uporabniški terminali DOP11B

Programiranje
Indeksno naslavljanje

I

7

0
Če je vrednost v D0 enaka 1, se prikažeta vrtilni moment in hitrost za motor 1. Če je
vrednost enaka 2 oz. 3, se prikažejo parametri za motor 2 oz. 3. Vrednost v registru D0
se krmili prek objekta za izbiro med več možnostmi, v katerem se prikažejo besedila
motor 1, motor 2 in motor 3. Poleg tega so te tri možnosti ustvarjene kot premične.

11571AEN

Vrtilni moment in hitrost sta prikazana v obliki dveh numeričnih objektov. V objektu za
vrtilni moment je "D100" določen kot analogni signal, "I1" pa kot indeksni register.

11569AEN
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V objektu za hitrost je parameter D200 določen kot analogni signal, I1 pa kot indeksni
register. Premični objekt za izbiro med več možnostmi omogoča, da v načinu delovanja
prikličete možnosti za motor 1, motor 2 in motor 3. Odvisno od izbire se vrednosti 1, 2
oz. 3 shranijo v register D0. Vrednost registra D0 se doda naslovu objekta, ki prikazuje
vrtilni moment in hitrost. Na ta način lahko prikazujete vrednosti registra D101, D102 ali
D103 oz. D201, D202 ali D203.

10452AXX

[1] Objekti za izbiro med več možnostmi – analogni signal D0
[2] Numerični objekt – analogni signal D100, indeksni register D0
[3] Numerični objekt – analogni signal D200, indeksni register D0

NAVODILO
Poleg indeksnega registra lahko določite tudi druge pripone. Indeksni register se pri
uporabi 32-bitnih registrov ne šteje dvojno.
Če terminal priključite na omrežje BDTP, morate isti indeksni register določiti
v strežniku in odjemalcu, ker se indeksiranje izvaja v strežniškem gonilniku.
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Funkcije enote

8.1

Knjižnica sporočil
Funkcija [Message library] omogoča pripravo razpredelnice sporočil, kjer so vrednosti
med 0 in 65535 povezane z besedili. Funkcija [Message library] se med drugim
uporablja za prikaz vseh zaporednih korakov v zaporednem načinu krmiljenja. Funkcija
se lahko uporablja tudi za prikaz kode napak. Analogni signal ustvari kode napak, ki so
povezane z besedili v besedilnem bloku. Funkcija se uporablja tudi za dodelitev
specifičnih vrednosti analognim signalom v odvisnosti od izbranega besedila.
Knjižnica sporočil vsebuje eno ali več besedilnih razpredelnic z do 512 besedil
znakovnih nizov. Vsako besedilo ima lahko največ 40 znakov. Možnost vključite
v [Functions] / [Message library].
Parameter

Opis

Library

Določite številko knjižnice sporočil.

Name

Določite ime knjižnice sporočil.

Knjižnico sporočil lahko urejate z izbiro knjižnice in klikom na [Edit]. Istočasno lahko
odprete več oken za urejanje.
Parameter

Opis

Text no.

Vpišite številko za besedilo (0 – 65535).

Text

Poljubno besedilo, ki se prikliče, ko trenutni signal privzame
številko besedila za besedilo.

Primer
Spodnji primer enostavno razloži funkcijo. Vsak zaporedni korak v našem zaporednem
krmiljenju je predstavljen z besedilom.

D0=0

[1]

D0=1

[2]

D0=2

[3]

D0=3

[4]

54131AXX

[1]

Predmet se odloži na tekoči trak.

[2]

Montaža obdelovanca X

[3]

Montaža obdelovanca Y

[4]

Predmet odstranite s tekočega traku
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Začnite z izdelavo knjižnice sporočil z imenom "Maskin2".
1. V meniju izberite možnost [Functions] / [Message library].
2. Knjižnici dodelite številko (v tem primeru "2") in ime ("Maskin2").
3. Kliknite na [Add].
Izdelali ste knjižnico sporočil z imenom "Maskin2". Zatem je v knjižnici potrebno
določiti različna besedila.
4. Označite knjižnico in kliknite na [Edit].
V pogovornem oknu določite številko besedila in besedilo. Številka besedila
označuje vrednost analognega signala, ki je povezan s sporočilnim objektom. V oknu
Text je vpisano besedilo, ki se prikaže v sporočilnem objektu.
Po dokončanju knjižnice sporočil je potrebno izdelati še sporočilni objekt v aplikaciji.
Knjižnico sporočil lahko izdelate v besedilnem bloku in tudi v grafičnem bloku.
5. V ta namen v orodju Toolbox izberite objekt [Message]. Kazalec premaknite do
položaja, kamor želite postaviti objekt, in pritisnite na miškino tipko.
6. Določite analogni signal, ki krmili prikaz besedila.
7. V polju [Library] lahko izberete knjižnico sporočil, iz katere se kliče besedilo.
8. Izberite, ali želite, da je objekt premičen, ter besedila za menjavo prikaza med
delovanjem.
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8.2

Upravljanje opozoril
V tem poglavju je opisano upravljanje opozoril. Opozorila se uporabljajo za opozarjanje
uporabnika na stanja delovanja, ki zahtevajo takojšen odziv. Opozorila se lahko
razvrstijo v skupine po prioriteti. Vrstice z opozorili lahko prikazujejo besedila in
dinamične podatke v upravljanju opozoril. Objekt alarm banner (simbol opozorila) lahko
označuje opozorilo v poljubnem uporabniškem bloku.

8.2.1

Skupine opozoril
V uporabniškem terminalu se opozorila lahko razporedijo v različne skupine, na primer
za prikaz njihove prioritete. Glede na izbrano velikost pisave se lahko izdela do
16 skupin. Vsaki izmed skupin lahko dodelite različne barvne oznake. Opozorila lahko
razvrščate v skupine v bloku opozoril. Skupine opozoril ni potrebno definirati.

Določanje skupin
opozoril

Skupine opozoril se definirajo v programu Project manager v imeniku [Alarms] pod
[Alarm groups]. Lastnosti skupine opozoril določite v naslednjem pogovornem oknu.

11573AEN

Parameter

Opis

Group name

Uporabniško določeno ime skupine opozoril

Summary notify

Active

Digitalni signal, ki se pri vključenem opozorilu v skupini
nastavi na 1.

Unacknowledge

Digitalni signal, ki se pri nepotrjenih opozorilih v skupini
nastavi na 1.

Remote
acknowledge

Digitalni signal, ki istočasno potrdi vsa opozorila v skupini.

Colors

Določite barve za vključena, potrjena in izključena opozorila ter za opozorila
v normalnem stanju.
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8.2.2

Opozorila
Opozorilna sporočila se definirajo v programu Project manager v imeniku [Alarms] pod
[Alarms].

11574AEN

202

Gumb

Opis

Import

Glejte poglavje "Uvoz opozoril" na strani 207.

Copy

Kopiranje opozorila

New alarm

Določanje novega opozorila

Delete

Brisanje opozorila

Properties

Prikaz lastnosti posameznega opozorila
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Definiranje
opozoril

Novo opozorilo definirate v pogovornem oknu [Alarms] s klikom na [New alarm].
Priporočamo največ 300 opozoril.

11575AEN

Parameter

Opis

Alarm text

Dodatno določeno opozorilno besedilo, ki je prikazano na strani opozoril. Skupaj je
dovoljeno največ 78 znakov. Vsebuje lahko naslednje objekte:
Digitalno besedilo

S klikom na ta gumb vstavite v opozorilno
besedilo objekt digitalno besedilo. Prikaže
se besedilo, ki ustreza trenutni vrednosti
digitalnega signala v času opozorila.

Analogna vrednost

S klikom na ta gumb vstavite v opozorilno
besedilo analogni numerični objekt. Prikaže
se analogna vrednost v času opozorila.

ASCII

S klikom na ta gumb vstavite v opozorilno
besedilo objekt ASCII. Prikaže se besedilo
v ASCII formatu v času opozorila.

Signal

Določi signal (digitalni ali analogni), ki ob prehodu v določeno stanje sproži
opozorilo.

Alarm when

Digitalni signal je:
On / Off

Izberite [On], če naj se opozorilo sproži pri vključitvi signala. Izberite
[Off], če naj se opozorilo sproži pri izključitvi signala.

Analogni signal je:
Equal to

Opozorilo se sproži, če je vrednost določenega analognega signala
enaka vrednosti, vpisani v naslednje polje.

Not equal
to

Opozorilo se sproži, če vrednost določenega analognega signala ni
enaka vrednosti, ki je vpisana v naslednjem polju.

Less than

Opozorilo se sproži, če je vrednost določenega analognega signala
manjša od vrednosti, ki je vpisana v naslednjem polju.

Greater
than

Opozorilo se sproži, če je vrednost določenega analognega signala
večja od vrednosti, ki je vpisana v naslednjem polju.
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Parameter

Opis

Acknowledge notify

Digitalni signal, ki se spremeni ob potrjevanju opozorila. Signal je običajno
nastavljen na 1.

Reset

Z vključitvijo potrditvenega polja [Reset] se ob potrditvi opozorila onemogoči
(izključi) zgoraj omenjeni signal.

Remote
acknowledge

Digitalni signal, ki potrdi opozorilo.

Alarm group

Določi skupino opozoril za določanje (alarm).

Info block

V polje se vnese številka bloka ali ime bloka za besedilni ali grafični blok. Na ta
način se uporabniku lahko prikaže stran s pomočjo, ki vsebuje na primer podatke
o opozorilih in ustrezne ukrepe. Če je polje prazno, z opozorilom ni povezan noben
blok. Glejte poglavji "Opozorila v uporabniškem terminalu" (stran 208) in "SMTP
odjemalec" (stran 281).

Mail to address

Opozorila lahko pošljete predhodno določenemu naslovniku v obliki elektronske
pošte. Pošta vsebuje opozorilno besedilo. Glejte poglavji "Lastnosti opozoril"
(stran 205) in "SMTP odjemalec" (stran 281).

Acknowledgement
required

Določa, če je opozorilo potrebno potrditi ali ne. Pri vključenem potrditvenem polju
je opozorilo potrebno potrditi. Pri izključenem potrditvenem polju je opozorilo
namenjeno za navodilo ob dogodku.

History

Prikazuje, kdaj bo opozorilo odstranjeno iz seznama opozoril. Vključeno potrditveno polje pomeni, da opozorilo ostane na seznamu opozoril, dokler seznam ni
poln. Pri izključenem potrditvenem polju bo opozorilo odstranjeno iz seznama
takoj, ko bo potrjeno in ne bo več aktivno. Če potrditveno polje [Acknowledgment
required] ni vključeno, bo opozorilo odstranjeno iz seznama takoj, ko ni več
aktivno.

To printer

Pri vključenem potrditvenem polju se bo opozorilno sporočilo poslalo neposredno
na tiskalnik takoj, ko se spremeni stanje opozorila.

Repeat count

Pri vključenem potrditvenem polju se prikaže števec opozoril v upravljanju opozoril.
Števec šteje število sproženih opozoril. Opozorilo mora biti potrjeno, da je
omogočen njegov prikaz v obliki novega opozorilnega sporočila v seznamu.

NAVODILO
Vrednosti, ki je določena za analogni opozorilni signal, ni možno krmiliti prek registra.
Opozorilo se zabeleži s fiksno vrednostjo. Zapisovanje v intervalih ni možno. Podprte
so samo 16-bitne vrednosti.
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Lastnosti opozoril
Z desno miškino tipko kliknite v programu Project manager na imenik [Alarms] in izberite
[Properties]. Zatem lahko izvedete splošne nastavitve opozoril ter seznamov opozoril.
Prostor, ki ga potrebujejo opozorila v seznamu opozoril, je odvisen od dolžine
opozorilnih besedil in števila objektov. Prostor, ki ga zavzema opozorilo, lahko
izračunate s pomočjo naslednje enačbe:
S= 42 + NC
S = Število bajtov
NC = Število znakov v opozorilnem besedilu

11576AEN

Parameter

Opis

Active signal

Označuje digitalni signal, ki ga terminal pošlje ob vključenem opozorilu.

Unacknowledged
signal

Označuje digitalni signal, ki ga terminal pošlje ob nepotrjenem opozorilu.

List erase signal

Označuje vključen digitalni signal, ki iz seznama opozoril briše izključena opozorila,
če je signal nastavljen na 1.

Reset

Če je vključeno to potrditveno polje, se pri brisanju upravljanja opozoril ponastavi
signal, ki je vnešen v polje [List erase signal].

List size (KB)

Prikaže podatek o velikosti seznama v kB.
Opozorilo: Če sistem dodeli enako količino pomnilnika, kot je označeno za velikost
seznama, se velikost seznama podvoji. Seznam, ki je večji od 10 kB, negativno
vpliva na učinkovitost izvajanja projekta.
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Parameter

Opis

Enable alarm signal

Digitalni signal, ki v terminal prikliče upravljanje opozoril. Parameter omogoča
vključitev ali izključitev upravljanja opozoril v terminalu. Tega parametra ne
uporabite, če želite imeti upravljanje opozoril vseskozi vključeno.

Default font

Določa prednastavljeno velikost pisave za seznam opozoril. Po vklopu ali
ponovnem zagonu ter ob preklopu med načini delovanja se v seznamu opozoril
vedno uporabi standardna velikost pisave.

Alarm symbol

Določa, kdaj naj se prikaže simbol opozorila. V besedilnem bloku se izpiše
"ALARM", v grafičnem bloku pa zvonec v zgornjem desnem kotu zaslona.

Send e-mail

Backlight

No

Simbol opozorila se nikoli ne prikaže.

Unacknowledged

Simbol opozorila se prikaže, če seznam opozoril vsebuje nepotrjena
opozorila.

Active

Simbol opozorila se prikaže, če seznam opozoril vsebuje aktivna
opozorila.

All

Simbol opozorila se prikaže, če seznam opozoril vsebuje aktivna
in / ali nepotrjena opozorila.

Določa, kdaj naj se opozorilna sporočila pošljejo po elektronski pošti.
Always

Opozorila se ob spremembi stanja vedno pošljejo v obliki
elektronske pošte.

Active

Opozorilo se pošlje v obliki elektronske pošte, kadar je aktivno.

Inactive

Opozorilo se pošlje v obliki elektronske pošte, kadar je izključeno.

Acknowledge

Opozorilo se pošlje v obliki elektronske pošte, kadar je potrjeno.

Določa, če naj se osvetlitev ozadja med opozorilom spremeni.
On

Pomeni, da mora biti osvetlitev vključena, ko se prikaže simbol
opozorila (privzeta nastavitev).

Off

Opozorilo ne vpliva na osvetlitev ozadja.

Timer

Osvetlitev se vključi, ko je aktivno novo opozorilo.
Osvetlitev se izključi po izteku nastavljenega časa ohranjevalnika
zaslona.

Alarm cursor

Določite barvo kurzorja v seznamu opozoril.

Repeat count time

Store first

Pomeni, da se pri potrditvi opozorila shrani čas prvega vključenega
opozorila v upravljanju opozoril.

Store last

Pomeni, da se pri potrditvi opozorila shrani čas zadnjega
vključenega opozorila v upravljanju opozoril.

Ko je seznam opozoril poln, se ponovno prepiše. Pri tem se iz seznama zbriše 25 %
opozoril. Zadrži se 75 % predhodne vsebine.
Primer:
Dolžina opozorilnega besedila znaša 38 znakov. To pomeni, da vsako opozorilo
v seznamu opozoril zaseda 80 bajtov. Število opozoril dobimo iz enačbe: 1024 (velikost
seznama = 1 kB) / 80 = v seznamu opozoril je lahko največ 12 opozoril. Ob 13. opozorilu
se seznam opozoril ponovno preuredi in vključuje samo še zadnjih 9 opozoril.
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Uvoz opozoril
Opozorilna besedila je možno uvoziti iz seznamov imen, ki so bili izdelani za krmilnik
s konfiguracijskim programom HMI-Builder. Pred uvozom opozoril mora biti projekt
v programu HMI-Builder povezan s seznamom imen. V meniju [View] / [Name list]
izberite ustrezno datoteko. Z dvojnim klikom v programu Project manager odprite imenik
[Alarms] in kliknite na gumb [Import]. Zatem lahko definirate uvoz opozoril.

11989AEN

Parameter

Opis

Start I/O

Ob uvozu opozoril iz seznama imen vpišite naslov za začetni I/O. Začetni I/O je
lahko analogen ali digitalen signal.

End I/O

Ob uvozu opozoril iz seznama imen vpišite naslov za končni I/O. Končni I/O mora
biti istega tipa kot začetni I/O.

Alarm properties

Vsa opozorila (start I/O do end I/O), ki jih preberete s klikom na gumb [Import],
imajo lastnosti, ki so določene v območju Alarm properties (lastnosti opozoril).
Posamezni parametri so opisani v poglavju "Opozorila" na strani 202.
Pred uvozom opozorila je potrebno določiti parametre Signal type, Analog/digital in
Alarm group.
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Simbol opozorila

NAVODILO
Informacije o objektu Alarm banner (simbol opozorila) so opisane v poglavju "Grafični
prikaz in krmiljenje" (stran 163).

8.2.6

Opozorila v uporabniškem terminalu
V grafičnem bloku se v primeru opozorila v zgornjem desnem kotu zaslona prikaže
zvonec. Ta prikaz lahko izključite s klikom z desno miškino tipko na imenik [Alarms] in
izbiro [Properties] v programu Project manager.
Opozorila se prikažejo v seznamu opozoril s predhodno določenimi opozorilnimi
besedili. V seznamu opozoril so izpisana opozorila, ki so se nazadnje sprožila.
Opozorila so razvrščena po določenih skupinah. Zadnje opozorilo je v seznamu
izpisano na prvem mestu. Seznam lahko razvrstite po padajočem vrstnem redu.
Dodatne informacije so opisane v poglavju "Simbol opozorila" na strani 208. Velikost
seznama opozoril določite v programu Project manager s klikom z desno miškino tipko
na imenik [Alarms] in izbiro [Properties]. S skokom na opozorilni blok (sistemski blok
št. 990) se prikaže upravljanje opozoril.
Za vsako opozorilo se v izbrani obliki izpisa izpišejo naslednje informacije: število
sproženj opozorila (če je izbrano), stanje opozorila in čas sproženja opozorila ter
izključitev ali potrditev.
Števec opozoril v upravljanju opozoril prikaže vrednosti v skladu z naslednjo
razpredelnico, če je v pogovornem oknu Alarms vključeno potrditveno polje [Repeat
count].
Oblika izpisa

Opis

(12)

Pomeni, da se je opozorilo sprožilo 12-krat. Opozorilo mora biti potrjeno, da je
omogočen njegov prikaz v obliki novega opozorilnega sporočila v seznamu.

>999)

Pomeni, da se je opozorilo sprožilo več kot 999-krat brez vmesne potrditve.
Števec šteje največ do 999 opozoril.

Opozorila imajo lahko naslednja stanja:
Simbol

Stanje

*

Ni vključeno, ni potrjeno

$

Izključeno, ni potrjeno

–

Vključeno, potrjeno

<prazno>

Ni vključeno, potrjeno

Časi opozoril se lahko prikažejo na naslednje načine:
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Oblika izpisa

Opis

S

Čas vključitve opozorila. Če se opozorilo večkrat ponovi, se prikaže čas prve
vključitve opozorila.

E

Čas izključitve opozorila. Če se opozorilo večkrat ponovi, se prikaže čas zadnje
izključitve opozorila.

A

Čas potrditve opozorila.
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Za preskok v opozorilni blok določite v bloku skok na sistemski blok 990, pritisnite
<LIST>, oz. pustite da krmilnik prek signala display prikliče seznam za blok 990.
Za potrditev opozorila premaknite kurzor nad ustrezno vrstico z opozorili v seznamu in
pritisnite <ACK> ali potrdite z uporabo funkcijske tipke.
V primeru priključenega tiskalnika lahko opozorilo neposredno natisnete, glede na
zaporedje ali spremembo stanja. To se določi pri definiranju opozoril.
Opozorilo se natisne z naslednjimi podatki:
•

Število ponovitev

•

Datum

•

Čas

•

Stanje

•

Opozorilno besedilo

Za brisanje izključenih, potrjenih sporočil iz zgodovine, pritisnite <Ä> (vračalka).
Funkcijo izključite z vnosom ukaza "DD" v ukazno vrstico (z dvojnim klikom v programu
Project manager v imeniku [Setup] na [System signals]).
Za povratek v predhodni blok na terminalu pritisnite <PREV> oz. <ESC> na zaslonu na
dotik.
Izhod signala za tiskanje za blok 990 omogoča tiskanje vsebine s seznama opozoril.
Povezava blokov
z opozorili

Besedilni ali grafični bloki so lahko povezani z opozorili. Za prikaz bloka, ki je povezan
z opozorilom v seznamu opozoril, pritisnite <INFO>. Blok lahko vsebuje informacije
o opozorilu in ustrezna priporočila za odpravo napak. Tipko <INFO> lahko vključite
samo, če je ustrezno opozorilo povezano z blokom. Za povratek na seznam opozoril
pritisnite <PREV>.

Sistemski priročnik – Uporabniški terminali DOP11B

209

I

8

Funkcije enote
Upravljanje receptov

0
8.2.7

Grafična stran opozoril
Stran je prikazana v grafičnem načinu in jo uporabnik lahko ureja. Funkcijskim tipkam
ali tipkam na dotik lahko dodelite funkcije za povečanje oz. pomanjšanje besedila na
strani opozoril ter za pomikanje skozi strani. Izberete lahko tudi, če želite prikaz
datumskega in časovnega odtisa. Opozorila je možno razvrstiti in prikazati po skupinah.
Stanje je označeno z barvami, ki so določene med nastavitvijo skupine opozoril.

NAVODILO
Grafična stran opozoril (seznam opozoril) se natisne v besedilni obliki.

8.3

Upravljanje receptov
Funkcija [Recipe management] omogoča v načinu delovanja shranjevanje vseh
dinamičnih podatkov enega ali več blokov (to je signalov in njihovih vrednosti)
v datoteko.
Uporabnik lahko datoteko prenese v krmilnik, kjer se prenesene vrednosti lahko naprej
obdelajo. S funkcijo Recipe management lahko ponovno uporabite obsežne
konfiguracije parametrov. Uporabniki lahko nastavijo imenik receptov z datotekami
z različnimi nastavitvami parametrov. Funkcija omogoča učinkovito pripravo
proizvodnje z ozkimi grli, pri katerih je potrebna hitra menjava izdelka, npr. izdelava
enakih izdelkov v različnih barvah.
Datoteke receptov se lahko izdelajo na terminalu, krmilniku ali osebnem računalniku
s programom DOP tools.
Datoteke receptov se shranijo v terminalu. Za uporabo funkcij za upravljanje z recepti
morajo biti funkcije shranjevanja, nalaganja, brisanja in dodajanja receptov povezane s
funkcijskimi tipkami oz. tipkami na dotik. Glejte poglavje "Funkcijske tipke" na strani 238.
Datoteke receptov lahko s funkcijo elektronske pošte pošljete kot priloge iz terminala.
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Na naslednji sliki je prikazan princip upravljanja receptov.

DOP11B
[1]

[2]

M100
M102
D0
D1
D102
D103

1
0
25
100
12
1123

[3]

63685AXX

[1]

Osebni računalnik se uporablja za programiranje uporabniškega terminala. Program FTP omogoča,
da osebni računalnik uporabite tudi za varnostno shranjevanje receptov oz. pripravo novih receptov.

[2]

Datoteke receptov shranite s funkcijo [Save recipe].

[3]

Recept se prenese v krmilnik s funkcijo [Load recipe].
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Izračun velikosti receptov
Za določanje velikosti receptov v projektnem pomnilniku se uporablja naslednja formula.
(Formula zaradi kompleksnosti podatkovnega sistema ne zagotavlja vedno točnih
rezultatov).
S = Σ (IOW × 10)
S = Število bajtov. Če je izračunana vrednost S manjša od 360, mora S privzeti
vrednost 360.
Σ = Število serij I/O
IOW = Število besed v vsaki seriji I/O. Za vrednosti, ki so manjše od 16 bitov, se vseeno
izračuna pomnilnik besed.

NAVODILO
Pri uporabi funkcije [Create and transfer recipes using the controller program] je
največje število I/O-jev v enem receptu omejeno na 1000.
Pri uporabi funkcije [Create recipes on the terminal] je največje število I/O-jev omejeno
samo z razpoložljivim pomnilnikom v uporabniškem terminalu.
Primer
Naš recept sestavljajo 3 serije I/O H0-H109 (=110 dvojnih besed) in H200-H299 (=
100 dvojnih besed) ter H600.0 do H609.0 (= 10 besed).
Rezultat dobimo iz naslednjega izračuna:
S = ((110 × 2) × 10) + ((100 × 2) × 10) + (10 × 10)
S = 4300 bajtov (na recept)
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Lastnosti receptov in imeniki receptov
Z dvojnim klikom v programu Project manager na [Recipe] določite lastnosti za
upravljanje receptov ter izdelate, urejate in brišete imenike receptov.

11577AEN

Parameter

Opis

Recipe control block

Krmilni blok za shranjevanje, branje in brisanje receptov prek krmilnika. Glejte
poglavje "Izdelava in prenos receptov s programom krmilnika" na strani 218.

Current recipe
register

Vpišite prvega izmed 4 oz. 16 16-bitnih registrov, kjer terminal shranjuje ime
recepta, ki je bil zadnji naložen v krmilnik. To ime je lahko zatem predstavljeno
kot ASCII objekt. Funkcija lahko zaseda 4 registre (8 znakov) ali 16 registrov
(32 znakov).

Enable directories

Izbira te možnosti omogoča izdelavo imenikov receptov v terminalu. Glejte odsek
"Imenik receptov" na strani 214.

Current directory
register

Vpišite prvega izmed 4 oz. 16 16-bitnih registrov, kjer terminal shranjuje ime
imenika receptov, ki je bil dodeljen bloku. To ime je lahko zatem predstavljeno
kot ASCII objekt. Funkcija lahko zaseda 4 registre (8 znakov) ali 16 registrov
(32 znakov).
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Imenik receptov

Funkcija [Save recipe on memory card], ki jo lahko prikličete s funkcijsko tipko oz. s tipko
na dotik, omogoča shranjevanje datotek na kartico Compact Flash ali pogon USB Flash.
Uporaba imenikov receptov omogoča pregledno strukturo in lažje upravljanje z recepti
v aplikacijah z velikim številom receptov. Na enem nivoju lahko izdelate 32 imenikov
receptov.
Imeniki receptov se izdelajo v imenik [RECIPE] v korenskem imeniku pomnilnika
terminala. Imenik receptov je v meniju [Block properties] povezan z enim ali več bloki.
Vsi recepti, ki so izdelani v bloku, se shranijo v izbran imenik receptov.
Za informacije o shranjevanju posameznih receptov na zunanjo pomnilniško kartico si
oglejte poglavje "Shranjevanje posameznih receptov na zunanjo pomnilniško kartico
med delovanjem" na strani 221.
Z dvojnim klikom v programu Project manager na [Set up recipe signals] lahko izdelate,
urejate in brišete imenike receptov. Določeni imeniki receptov se izpišejo v seznamu, ki
ustrezajo strukturi knjižnice. Nove imenike receptov lahko dodate s klikom na gumb
[Add directory]. Ime imenika receptov mora biti dolgo od 1 do 32 znakov. Prvi znak mora
biti črka ali številka. Dovoljeni so znaki A ... Z, 0 ... 9 in _ (spodnja črtica). Z ukazom
MCRD# se lahko uporablja tudi znak #.
Glejte poglavje "Shranjevanje posameznih receptov na zunanjo pomnilniško kartico
med delovanjem" na strani 221.
Za spremembo v imeniku receptov izberite imenik in kliknite [Edit]. S klikom na [Delete]
izbrišete označen imenik receptov.

Imeniki receptov
v načinu
delovanja

V načinu delovanja lahko izdelate in brišete imenike receptov s funkcijama [Create
recipe directory] in [Delete recipe directory]. Funkciji sta povezani s funkcijskimi tipkami
oz. tipkami na dotik.
V načinu delovanja lahko spreminjate in izbirate imenike receptov za trenutni blok
s funkcijo [Change recipe directory] za funkcijske tipke ali tipke na dotik. S pritiskom
funkcijske tipke ali tipke na dotik za [Change recipe directory] se odpre izbirni seznam
z razpoložljivimi imeniki receptov. Izberite datoteko in pritisnite tipko Enter. Recepti
v bloku se shranijo v izbran imenik receptov. Glejte poglavje "Funkcijske tipke" na
strani 238.

NAVODILO
Imenikov receptov, ki so izdelani v programu HMI-Builder, ni možno zbrisati
s funkcijsko tipko ali tipko na dotik, povezano s funkcijo [Delete recipe directory].
Imeniki receptov, ki so izdelani v terminalu, niso vključeni v projekt terminala, ko se
projekt prenaša iz terminala v program HMI-Builder (prek sprejemne funkcije
v pogovornem oknu [Project transfer]).
Upravljanje receptov med terminalom in osebnim računalnikom se izvaja z aplikacijama
[DOP Tools] / [DOP File Transfer] in [DOP Tools] / [DOP FTP Transfer]. Glejte poglavje
"Upravljanje receptov v osebnem računalniku" na strani 217.
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Izdelava receptov v terminalu
Pri programiranju aplikacije se določi, kateri blok oz. bloki se uporabijo za shranjevanje
receptov. V načinu delovanja je na voljo tudi funkcija [Appent recipe]. V bloku receptov
so določeni vsi signali, ki so predvideni za vključitev v recepte. Vse dinamične vrednosti
bloka so shranjene v datoteko receptov. Poleg objektov trendov lahko za parametre
receptov uporabite vse digitalne in analogne objekte.
V načinu delovanja se izvede skok na blok, ki vsebuje parametre receptov. V dinamične
objekte vpišite želene vrednosti in pritisnite funkcijsko tipko ali tipko na dotik, ki je
povezana s [Save recipe]. Ime ne sme preseči dolžine 32 znakov. Prvi znak mora biti črka
ali številka. Dovoljeni znaki za ime so A ... Z, 0 ... 9 in _ (spodnja črtica). V splošnem
veljajo enaka pravila kot za imenovanje datotek v operacijskem sistemu MS-DOS.
Datoteka receptov je shranjena v terminalu: lahko v imeniku receptov, ki je določen za
blok, ali v istem imeniku receptov, razen, če niste izdelali posebnih imenikov receptov
v oknu [Setup] / [Recipe settings].

Omejitev dolžine imen in imenikov receptov, ki se lahko shranijo v krmilnik
Nekateri programi krmilnika so konfigurirani tako, da pri shranjevanju imen in imenikov
receptov v krmilnik podpirajo največ 8 znakov. Če se pomotoma uporabi ime z do
32 znaki, se lahko v krmilniku prepišejo pomembne informacije. To lahko preprečite
z uporabo ukaza SCRR (SchortCurrentRecipeRegister). Izberite [Setup] / [System
signals] in v ukazno vrstico vpišite "SCCR".
Z uporabo tega ukaza lahko za imena receptov in imenike receptov v uporabniškem
terminalu vnesete največ 8 znakov.
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Pripenjanje receptov
Funkcijo [Append recipe] lahko povežete s funkcijskimi tipkami in tipkami na dotik.
Funkcija omogoča, da v načinu delovanja dodajate signale in ustrezne vrednosti
trenutnega bloka k obstoječemu receptu. Na ta način lahko shranite signale in
pripadajoče vrednosti iz različnih blokov v skupen recept. Pri tem se dodajajo novi
signali. Obstoječi signali se ob izvajanju funkcije posodobijo.
Ob pritisku funkcijske tipke ali tipke na dotik [Append recipe] je potrebno določiti ime
recepta, kamor želite dodati trenutne bloke signalov in pripadajoče vrednosti. Če pri
izvajanju funkcije v terminal ni shranjen noben recept, se v terminalu ustvari nov recept.
Nov recept se ustvari tudi, če za bloke niste določili istega imenika receptov.
Za dodajanje signalov v recept iz drugega bloka je potrebno določiti isti imenik receptov
oz. imenika ni potrebno določiti.

NAVODILO
Če je obstoječemu receptu z nizi znakov dodan nov niz znakov, je potrebno ločiti nize
znakov z ločili naslova. V nasprotnem primeru se bo obstoječi niz znakov razširil
z novim nizom.
8.3.5

Prenos receptov do krmilnika
V načinu delovanja se recept prenese v krmilnik s funkcijo [Load recipe]. Funkcija
prenese v krmilnik signale in vrednosti, ki so shranjene v datoteki. S pritiskom funkcijske
tipke ali tipke na dotik za [Load recipe] se odpre izbirni seznam z razpoložljivimi
datotekami receptov. Izberite datoteko in pritisnite tipko Enter. Krmilnik deluje
z naloženimi vrednostmi.

8.3.6

Brisanje recepta
V načinu delovanja se določen recept lahko zbriše iz pomnilnika terminala s funkcijo
[Delete recipe]. Pritisnite funkcijsko tipko oz. tipko na dotik, ki je povezana z [Delete
recipe]. Odpre se izbirni seznam z razpoložljivimi datotekami receptov. Izberite
datoteko, ki jo želite zbrisati, in pritisnite tipko Enter. Za potrditev brisanja datoteke
pritisnite tipko Enter, za preklic brisanja pritisnite <PREV>.
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Uporaba receptov v osebnem računalniku
S programom [DOP Tools File Transfer] (simbol v programski skupini DOP Tools), ki je
nameščen na vašem osebnem računalniku, lahko naslavljate terminal na isti način kot
pogon na osebnem računalniku. Osebni računalnik lahko uporabljate za izdelavo
varnostnih kopij datotek terminala (npr. datotek receptov). To omogoča, da nove
recepte izdelate na osebnem računalniku in jih prenesete v terminal.
Datoteka receptov je na osebnem računalniku shranjena v formatu SKV in jo lahko
odprete v programu Excel. V Excel-u lahko urejate datoteke in jih nazadnje uporabite
v sistemu. Datoteko zaključite z ukazom "END".
Primer
P100;3
P102;0
H50;12
END
Datoteke receptov med terminalom in osebnim računalnikom lahko prenašate prek FTP.
V ta namen uporabite program [DOP Tools] / [DOP FTP Transfer] (standardni FTP
odjemalec).

NAVODILO
Če za recepte v formatu SKV uporabljate znake Unicode, upoštevajte določene
omejitve.
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Izdelava in prenos receptov s programom krmilnika
Datoteke receptov v terminalu se lahko izdelajo, prenesejo in brišejo prek krmilnega
bloka v krmilniku. Datoteke, ki so izdelane s programom krmilnika, so združljive
z datotekami receptov terminala. Terminal lahko poleg tega sprejme datoteke, ki so
izdelane s programom krmilnika in obratno.
Izgled krmilnega bloka:
Controller

Terminal
Recipe file 1
Register
n

Value
123

n+1

53447

n+2

0

Register

-

76789
Recipe
register

Recipe file x
Register
89

n+1

7699

n+2

1

n+m

n

123

n+1

53447

n+2

0

data

n+m

Value

n

Program in the
controller

1

n+m

Value

0

Save recipe
Receive recipe
Delete recipe
Name of recipe files

265346

Ctrl. reg. 0
Control
block

control

Ctrl. reg. 1

Ctrl. reg. 7
76789

54249AEN

NAVODILO
Funkcija obdeluje samo 16-bitne vrednosti. Drugi formati se ne morejo uporabiti.
Pri izdelavi recepta s krmilnim blokom se shrani samo nizka beseda posamezne
spremenljivke.
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Dvojni klik v programu Project manager na [Recipe] omogoča definiranje prvega
krmilnega registra v meniju [Recipe control block]. Ta register in naslednjih 7 registrov
se uporablja kot krmilni register. Krmilni blok je opisan v naslednji razpredelnici.
Register

Vsebina

Opis

Krmilni register 0

Ukaz

Ukazni register je določen s krmilnikom.
Možni ukazi:
0. Ni ukaza
1. Shranjevanje recepta v terminalu
2. Sprejem recepta v terminalu
3. Brisanje recepta v terminalu
4. Izdelava imenika receptov
5. Sprememba imenika receptov
6. Brisanje imenika receptov

Krmilni register 1

Handshake

Handshake register, ki ga določa terminal
0. Pripravljen za nov ukaz
1. OK
2. Napaka v zapisu datoteke receptov
3. Datoteke receptov ni možno najti

Krmilni register 2

Ime datoteke, znaka 1-2

Krmilni register 3

Ime datoteke, znaka 3-4

Krmilni register 4

Ime datoteke, znaka 5-6

Ime datoteke receptov oz. imenika receptov
v terminalu.

Krmilni register 5

Ime datoteke, znaka 7-8

Krmilni register 6

Začetni register
podatkov

Prvi register podatkov, ki se naloži iz datoteke
receptov oz. se shrani v datoteko receptov.

Krmilni register 7

Število registrov

Število registrov za nalaganje iz datoteke receptov
oz. za shranjevanje v datoteko receptov.
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Dvojni klik v programu Project manager na [Recipe] omogoča definiranje prvega
krmilnega registra v meniju [Recipe control block]. Ta register in naslednjih 15 registrov
se uporablja kot krmilni register. Krmilni blok je opisan v naslednji razpredelnici.
Register

Vsebina

Opis

Krmilni register 0

Ukaz

Ukazni register je določen s krmilnikom.
Možni ukazi:
10. Ni ukaza
11. Shranjevanje recepta v terminalu
12. Sprejem recepta v terminalu
13. Brisanje recepta v terminalu
14. Izdelava imenika receptov
15. Sprememba imenika receptov
16. Brisanje imenika receptov

Krmilni register 1

Handshake

Handshake register, ki ga določa terminal
0. Pripravljen za nov ukaz
1. OK
2. Napaka v zapisu datoteke receptov
3. Datoteke receptov ni možno najti

Krmilni register 2

Ime datoteke, znaka 1-2

Krmilni register 3

Ime datoteke, znaka 3-4

Krmilni register 4

Ime datoteke, znaka 5-6

Krmilni register 5

Ime datoteke, znaka 7-8

Krmilni register 6

Ime datoteke, znaka 9-10

Krmilni register 7

Ime datoteke, znaka 11-12

Krmilni register 8

Ime datoteke, znaka 13-14

Krmilni register 9

Ime datoteke, znaka 15-16

Krmilni register 10

Ime datoteke, znaka 17-18

Krmilni register 11

Ime datoteke, znaka 19-20

Krmilni register 12

Ime datoteke, znaka 21-22

Krmilni register 13

Ime datoteke, znaka 23-24

Krmilni register 14

Ime datoteke, znaka 25-26

Krmilni register 15

Ime datoteke, znaka 27-28

Krmilni register 16

Ime datoteke, znaka 29-30

Ime datoteke receptov oz. imenika receptov
v terminalu.

Krmilni register 17

Ime datoteke, znaka 31-32

Krmilni register 18

Začetni register podatkov

Prvi register podatkov, ki se naloži iz datoteke
receptov oz. se shrani v datoteko receptov.

Krmilni register 19

Število registrov

Število registrov za nalaganje iz datoteke receptov
oz. za shranjevanje v datoteko receptov.
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1. Vrednost v registru kode rezultatov mora biti 0. V nasprotnem primeru nastavite
ukazni register na 0 ali 10.
2. Nastavite ukaz v ukaznem registru (npr. 11).
3. Počakajte na signal pripravljenosti oz. kodo napake v registru kode rezultatov.
4. Ukazni register nastavite na 0 ali 10. Terminal takrat postavi register rezultatov na 0.

NAVODILO
V načinu delovanja ni možno izbrisati imenika receptov, ki je bil izdelan v programu
HMI-Builder.

Omejitve

Recepti, ki so izdelani v krmilniku, lahko zavzamejo največ 1000 registrov. Shranijo se
lahko samo besedilne enote.
Dovoljeni znaki za ime recepta so A ... Z, 0 ... 9 in _ (spodnja črtica). Z ukazom MCRD#
se lahko uporablja tudi znak #.

8.3.9

Shranjevanje posameznih receptov na zunanjo pomnilniško kartico med delovanjem
Funkcija [Save recipe on memory card], ki jo lahko prikličete s funkcijsko tipko oz. s tipko
na dotik, omogoča shranjevanje datotek na kartico Compact Flash ali pogon USB Flash.
Na pomnilniško kartico se prenese celoten imenik receptov v uporabniškem terminalu.
V nekaterih primerih je lahko koristno, če na zunanjo pomnilniško kartico shranite samo
nekatere recepte. V teh primerih uporabite ukaz MCRD#. Naslednji primer opisuje
shranjevanje posameznih receptov na zunanjo pomnilniško kartico.
Nastavitve v programu HMI-Builder
1. Izberite [Setup] / [System signals] in v ukazno vrstico vpišite MCRD#. Kliknite gumb
[OK].
2. V pogovornem oknu [Recipe properties] vključite potrditveno polje [Activate
directories]. Kliknite gumb [OK].
Nastavitve v uporabniškem terminalu
1. Z ukazom [Create recipe directory] (izdelava imenika receptov) pripravite mapo, npr.
#RECIPES_EXTERNAL. Znak # mora biti pred imenom imenika.
2. Za preklop v novo mapo uporabite ukaz [Change recipe directory] (sprememba
imenika receptov).
3. Če na primer pritisnete tipko na dotik s funkcijo [Save recipe], se trenutni recepti
shranijo v imenik RECIPES_EXTERNAL na zunanji pomnilniški kartici.
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Gesla
Funkcija se uporablja za izdelavo varnostnega sistema naprave. Vsakemu uporabniku
se določi uporabniško določena avtorizacijska pravica za sistem.
Nivo varnosti se lahko določi za naslednje objekte:
•

Bloke

•

Funkcijske tipke

•

Tipke na dotik

•

Premične objekte

Vsak nivo varnosti je zaščiten z geslom. Za dostop do posameznih nivojev se mora
uporabnik prijaviti z geslom za trenutni ali višji nivo varnosti. Funkcija zaščite z gesli ni
obvezna.
8.4.1

Določitev nivojev varnosti
Ob vključenem vhodu določite nivo varnosti (0-8) v pogovornem oknu posameznega
objekta, do katerega lahko dostopate prek kartice [Access]. Nivo varnosti 0 pomeni, da
vsi uporabniki lahko dostopajo do objekta. V tem primeru za dostop ne potrebujete
gesla.
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Definiranje gesel
Gesla za nivoje varnosti 1-8 določite v oknu [Functions] / [Passwords].

8.4.3

Parameter

Opis

Password 1-8

Vnesite geslo za nivo varnosti 1-8.

Confirm question 1-8

Vnesite vprašanje z največ 20 znaki, na katerega mora odgovoriti uporabnik,
preden mu je omogočen dostop do objekta z določenim nivojem varnosti.
Funkcija ni na voljo, če ste določili nivo varnosti za funkcijsko tipko ali tipko na
dotik.

Comment 1-8

Vpišite komentar ali opis za geslo ali nivo varnosti. Parametra ni potrebno
določiti.

Login signal

Parameter določa digitalni signal, ki ustvari vnosno polje za prijavo. Vnosno polje
za prijavo lahko povežete s funkcijsko tipko ali tipko na dotik.

Logout signal

Parameter določa digitalni signal, ki odjavi trenutnega uporabnika. Funkcija je
prav tako lahko povezana s funkcijsko tipko ali tipko na dotik. Glejte poglavje
"Funkcijske tipke" na strani 238.

Login level reg.

Tu določite register v krmilniku, ki krmili nivo varnosti. Register krmili nivo varnosti
za vse objekte, za katere je dodeljen nivo varnosti (geslo). Vrednost registra
določa trenutni nivo varnosti: vrednost 0 = brez nivoja varnosti, 1 = nivo varnosti 1
itd.

Current level reg.

Parameter določa register, iz katerega terminal lahko prikliče podatke za prikaz
ustreznega nivoja varnosti (0-8).

Login timeout

Parameter določa časovni interval neaktivnosti terminala v minutah, po katerem
se uporabnik samodejno odjavi. Pri vnosu 0 se odjava izključi.

Password RUN /
PROG

Tukaj lahko vnesete geslo, ki je obvezno pri ročni menjavi iz načina RUN v način
PROG. Funkcija nima veljave pri menjavi iz načina PROG v način RUN ali pri
uporabi samodejne menjave terminala za načina RUN / TRANSFER v programu
HMI-Builder.

Automatic login

Parameter določa, ali naj se okno za prijavo samodejno odpre ob dostopu
blokov objektov ali tipk, ki so zaščiteni z geslom. Funkcija je uporabna samo za
terminale z zaslonom na dotik ter za funkcijske tipke na vseh drugih terminalih,
ker kurzorja brez predhodne prijave z dostopom nivoja varnosti, ki ustreza
objektu, ni možno postavljati na z geslom zaščitene objekte.

Login (prijava)
Če potrditveno polje [Automatic login] v oknu [Functions] / [Passwords] ni vključeno, se
prijava izvede s funkcijsko tipko ali tipko na dotik oz. z digitalnim signalom iz krmilnika
(signal login). Vnosno polje za prijavo se odpre s pritiskom na funkcijsko tipko, ki je
povezana s funkcijo [Login to specified security level] na določenem nivoju varnosti, ali
z vključitvijo digitalnega signala. V to polje se vpiše geslo. Geslo je povezano z nivojem
varnosti. Glejte poglavje "Določanje nivojev varnosti" na strani 222.
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Geslo za prenos projekta
V ukazno vrstico v meniju [Setup] / [System signals] lahko vnesete ukaz "PDxxxxxxxx".
S tem ukazom vnesete geslo (xxxxxxxx), ki omogoča uporabniku dostop do funkcij
v meniju terminala [Transfer]. Geslo je potrebno vnesti v terminal pri prenosu projekta iz
programa HMI-Builder v terminal.

8.4.5

Geslo za razširjen dostop
V ukazno vrstico v meniju [Setup] / [System signals] lahko vnesete ukaz "PSxxxxxxxx".
Geslo (xxxxxxxx) omogoča dostop do vseh funkcij terminala. Ukaz se uporablja npr. za
podporo in vzdrževalna dela. V ukazno vrstico lahko vnesete samo velike črke.

8.4.6

Spreminjanje gesel med delovanjem
Funkcija [Change login password] omogoča, da med delovanjem spremenite gesla za
funkcijske tipke ali tipke na dotik. S pritiskom na funkcijsko tipko ali tipko na dotik, ki je
povezana s funkcijo [Change login password], se odpre pogovorno okno, kjer lahko
spreminjate geslo ustreznega nivoja varnosti. Glejte poglavje "Funkcijske tipke" na
strani 238.

NAVODILO
Za blok [0] ni možno vnesti nivoja varnosti.
Po odjavi se izključita tipka <PREV> in funkcija [Return to previous block] za funkcijske
tipke in tipke na dotik, s čimer se prepreči nepooblaščenim uporabnikom dostop do
blokov, ki so zaščiteni z gesli.
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8.5

Tiskanje poročil
Za sledenje proizvodnim postopkom se lahko na enostaven način izdelajo različna
poročila (npr. dnevna poročila ali poročila o dogodkih). Na naslednji sliki je predstavljen
princip izdelave dnevnega poročila.

8.5.1

Priključitev tiskalnika
Tiskalnik mora imeti serijski ali USB priključek. Serijski tiskalniki morajo podpirati
razširjen nabor IBM znakov (850). USB tiskalniki morajo podpirati razred tiskalnikov
USB ter najmanj PCL 5. Za tiskanje prek ETHERNET-a mora omrežni tiskalnik
uporabljati omrežne storitve sistema Windows. Nastavitve tiskalnika se izvedejo
v meniju [Setup] / [Peripherals]. Za informacijo o nastavitvi tiskalnika si preberite
priročnik tiskalnika.
Primer možnega tiskalnika:
Serijski tiskalnik

= Panasonic KX-P1092

USB tiskalnik

= HP Laser Inkjet
= HP Laser Deskjet

8.5.2

Tiskanje projektov
Za tiskanje projekta v meniju izberite [File] / [Print]. Izberite ustrezna potrditvena polja
za določitev delov projekta, ki jih želite natisniti. Za nastavitev tiskalnika kliknite na polje
[Setup]. Za predogled tiskanja kliknite na [Preview].

8.5.3

Tiskanje besedilnih blokov
Poročila se izdelajo kot besedilni blok s statičnim in dinamičnim besedilom. Največja
širina poročila je 150 znakov. V besedilni blok lahko vpišete poljubno besedilo, npr.
glavo razpredelnice ali drugo statično besedilo, ki ga je potrebno vedno izpisati. Za izpis
procesnih vrednosti je potrebno določiti dinamične objekte, ki predstavljajo vrednost
signala, s katerim je objekt povezan.
Določiti je možno čas izpisa poročila, npr. prek časovnih kanalov.

NAVODILO
Izpis besedilnih blokov z znaki Unicode ni možen.
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Tiskanje grafičnih blokov
Grafični bloki se lahko s pomočjo PC strežnika tiskajo prek ETHERNET-a. Tiskalnik je
lahko priključen na uporabniški terminal tudi prek USB priključka. USB tiskalnik mora
podpirati naslednje tiskalniške jezike: HP PCL5, PCL5C, PCL6. Grafični bloki se lahko
izpišejo samo, če so prikazani na zaslonu. Ukaze lahko vnesete v ukazno vrstico. V ta
namen dvokliknite na polje [System signals] v programu Project manager v imeniku
[Setup].
Ukaz NHD v ukazni vrstici omogoča tiskanje grafičnega bloka na laserskem tiskalniku
brez glave bloka (z imenom bloka, številko bloka, datumom in časom).

NAVODILO
Za tiskanje grafičnih blokov mora biti medpomnilnik tiskalnika velik vsaj 5 MB.
Opozorilni blok, to je grafični blok s seznamom opozoril, se natisne v besedilni obliki.

8.5.5

Definiranje izpisov
Izpis določite v pogovornem oknu [Block properties] na kartici [Printout]. S klikom
z desno miškino tipko na blok in izbiro možnosti [Properties] se odpre pogovorno okno.
Parameter Print signal določa digitalni signal, ki sproži tiskanje bloka. Tukaj določite tudi
digitalni zaključni signal, ki ga vključi uporabniški terminal po zaključenem tiskanju.
Z izbiro možnosti [Reset] ponastavite (resetirate) signal.
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Lastnosti tiskalnika
Za določitev lastnosti tiskalnika dvokliknite na [Peripherals] v programu Project
manager. Zatem z desno miškino tipko kliknite na [Printer] in izberite [Properties].
Za dodatne informacije o tiskalniku si preberite priročnik tiskalnika. Tiskalnik mora
podpirati razširjen nabor IBM-ASCII znakov. Za tiskanje grafičnih blokov mora tiskalnik
podpirati grafične funkcije HP PCL5, HP PCL5C ali HP PCL6.

11578AEN

Parameter

Opis

Printer signals

Deactivate

Digitalni signal, ki prekine postopek tiskanja. Vrata tiskalnika
se lahko zdaj uporabijo za drug prenos podatkov (npr. za
transparent mode).

Page break
alarm

Signal, ki tiskalniku pošlje ukaz za prelom strani. V primeru
uporabe opozorilnega ukaza To printer se ukaz za prelom strani
pošlje samo ob koncu strani (in ne po vsakem posameznem
opozorilu). Samo za laserske in brizgalne tiskalnike.

Printer type

Izberite standarden tiskalnik za tiskanje besedil ali nameščen tiskalnik
(PCL brizgalni tiskalnik ali PCL laserski tiskalnik).

Page length

Tukaj določite število vrstic pred prelomom strani. Če je page length (dolžina
strani) nastavljena na 0, ni preloma strani.

Paper type

Izberite vrsto papirja, ki ustreza nameščenemu tiskalniku.

Graphic orientation

Parameter določa izpis grafike v pokončnem ali ležečem formatu.

Text orientation

Določite, ali želite pri uporabi PCL5 tiskalnika izpis besedila v pokončnem ali
ležečem formatu.

Network path

Določite pot do omrežnega tiskalnika.

User name

Uporabniško ime na tiskalnem strežniku.

Password

Geslo na tiskalnem strežniku.

Handshake

Določite handshake med tiskalnikom in terminalom: prek XON / XOFF ali
CTS / RTS.

New line character

Določite znak za konec vrstice: CR/LF, CR, LF ali noben.

Color / monochrome

Določite, ali želite črnobel ali barvni izpis.
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NAVODILO
Nastavitve tiskalnika veljajo za parametre, kot so: Character table, Font size in
Borders.
Za informacije o tiskalniku si preberite priročnik tiskalnika.
8.5.7

Nastavitev komunikacijskih vrat
Za izbiro komunikacijskih vrat priključenega tiskalnika kliknite v meniju [Setup] /
[Peripherals] z desno miškino tipko na [Printer] in izberite [Connection]. Tu lahko
izberete komunikacijska vrata, na katera je priključen tiskalnik. Za informacije o pravilni
namestitvi komunikacijskih vrat in priključenega tiskalnika si oglejte priročnik
uporabljenega tiskalnika.

11579AEN
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Parameter

Opis

Baud rate

Določite hitrost komunikacije v bit/s (baud). Hitrost mora ustrezati hitrosti
zunanjih enot.

Parity

Določite parnost. Ustrezati mora parnosti zunanjih enot.

Data bits

Določite število podatkovnih bitov. Ustrezati mora številu podatkovnih bitov
zunanjih enot.

Stop bits

Določite število končnih bitov. Ustrezati mora številu končnih bitov zunanjih enot.
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8.5.8

Kontrolne kode za tiskalnik
V besedilni blok vpišite kontrolne kode za tiskalnik. Vpišite "%%" in dodajte številko med
1 in 31. Številke 1 do 31 predstavljajo krmilne kode za tiskalnik. Vpišite npr. "%%12".
Vnos se nanaša na prelom strani. Krmilne kode so opisane v priročniku tiskalnika.
Ukazu mora slediti presledek. Prelom strani ("%%12") mora biti vpisan na koncu vrstice.
Znaka "%%" v besedilu ni dovoljeno uporabiti. V vrstici je lahko več ukazov.

8.5.9

Stanje tiskalnika
Stanje priključenega tiskalnika lahko preberete z uporabo registra tiskalnika. Register je
določen v meniju [Setup] / [System signals].

8.6

Časovno krmiljenje
Funkcija [Time control] omogoča vključitev in izključitev digitalnih signalov v odvisnosti
od ure realnega časa. Funkcijo lahko uporabite za krmiljenje dogodkov prek terminala
v določenih trenutkih tehnološkega postopka (npr. za vklop in izklop motorjev). Časovni
kanali zamenjujejo časovne releje in tedenske stikalne ure.

8.6.1

Definiranje časovnih kanalov
Časovne kanale definirate v meniju [Functions] / [Time channels].

11580AEN

Parameter

Opis

Interval text

Vnesite poljubno besedilo za časovni kanal.

Signal

Določite digitalni signal, ki se vključi v določenih časovnih intervalih.

Interval

Določite dneve in čase intervala. Za vsak časovni kanal lahko določite 4 različne intervale.
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8.6.2

Prikaz v načinu delovanja
Stran s časovnimi kanali se prikaže, če je vključen sistemski blok 991. Sistemski blok se
lahko vključi z objektom jump (skok) ali z digitalnim signalom, ki je povezan z blokom.
Vrednosti časovnega kanala je možno brati in spreminjati. Za spreminjanje vrednosti
časovnega kanala v načinu delovanja mora biti v meniju [Setup] / [Online properties]
izbrana možnost [Time channels].
Za branje in spreminjanje vrednosti časovnega kanala premaknite kurzor na želeno
vrstico in pritisnite tipko Enter. Pri terminalih z zaslonom na dotik se želene vrstice lahko
dotaknete. Za potrditev definicije časovnega kanala pritisnite [OK]. Meni časovnega
kanala zaprite s pritiskom na <PREV> oz. <Cancel> na terminalu z zaslonom na dotik.
Prikaže se blok, iz katerega je bil priklican blok časovnega kanala.

8.7

Upravljanje z jeziki
Program za programiranje podpira večjezične aplikacije za uporabniške terminale serije
DOP. Priporočamo, da celotno aplikacijo v programu izdelate v enem jeziku. Večjezična
podpora omogoča prevod vseh uporabniških besedil v ostale jezike. Prevod se lahko
izvede neposredno v programu za programiranje. Vsa besedila lahko tudi izvozite
v obliki besedilnih datotek in jih prevedete z drugo programsko opremo. Prevedeno
datoteko lahko potem ponovno uvozite v program za programiranje. Na eno aplikacijo
se lahko izdela do 10 različnih jezikov.
Vsakemu besedilu v aplikaciji je dodeljen uporabniško določen indeks. Za optimiranje
funkcije in minimalno količino besedila lahko uporabljate kopiranje in lepljenje besedila,
ki se v aplikaciji pogosto uporablja. Ta besedila so povezana z istim indeksom.
Uporabniški jezik vsebuje tudi uporabniška besedila in je povezan s sistemskim jezikom,
ki vsebuje sistemska besedila. Uporabniška besedila so besedila, ki se vnašajo pri
programiranju projekta. Sistemska besedila so besedila, ki že obstajajo ob izdelavi
novega projekta, ter tudi besedila v sistemskem programu terminala.

NAVODILO
Nekatere vrste pisav, predvsem azijske pisave, potrebujejo izredno veliko
pomnilniškega prostora. To zmanjša pomnilniški prostor za projekt, kar je potrebno
upoštevati pri prevajanju projekta. Skupni pomnilniški prostor za projekt in pripadajoče
pisave je 12 MB.

230

Sistemski priročnik – Uporabniški terminali DOP11B

Funkcije enote
Upravljanje z jeziki

I

8

0
8.7.1

Unicode na uporabniškem terminalu
Unicode je globalni standard za kodiranje znakov, ki uporablja 16-bitne vrednosti za
prikaz znakov za veliko število jezikov po celem svetu. Uporabniški terminali DOP11B
podpirajo izključno nabore znakov Unicode. Unicode znaki se lahko uporabljajo
v projektih in sistemskih besedilih.
Operacijska sistema Microsoft Windows XP in Windows 2000 podpirata nabor znakov
Unicode.
Program HMI-Builder uporablja nabor znakov Unicode za prikaz znakov Unicode
v pogovornih oknih.

8.7.2

Izdelava več uporabniških jezikov
Izberite [Setup] / [Multi-language] / [New language]. S to funkcijo prikličete pomočnika
za izdelavo več uporabniških jezikov. Upoštevajte navodila v posameznih pogovornih
poljih in izberite oz. vpišite želene vrednosti parametrov oz. imena.

11990AEN
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Določite, ali želite vsa besedila prekopirati iz obstoječega jezika (to pomeni iz že
pripravljenega jezika). Jezik 1 je jezik, v katerem je aplikacija izdelana (osnovni jezik).

11991AEN

Izberite število jezikov, ki jih želite uporabljati v aplikaciji. Za nadaljevanje kliknite gumb
[Next].

11992AEN

Program predlaga imena jezikov. Ta imena lahko spremenite.
Pod [Character table] izberite, kateri nabor znakov naj se uporablja v terminalu in kateri
posebni področni znaki so na voljo. Glejte odsek "Country/language" (država/jezik) na
strani 124.

232

Sistemski priročnik – Uporabniški terminali DOP11B

Funkcije enote
Upravljanje z jeziki

I

8

0
V meniju [System language] lahko izbirate med [Integrated] ali [User defined]. Z izbiro
[Integrated] se v terminalu prikaže sistemsko besedilo v izbranem jeziku. Izbira [User
defined] omogoča prevod vgrajenega sistemskega jezika in njegovo povezavo
s sistemskim jezikom za uporabniški jezik (potrebna je povezava terminala z osebnim
računalnikom).

11993AEN

Tukaj določite register za krmiljenje jezika. Njegova vrednost (0 ... 9) določa, kateri
uporabniški jezik (0 ... 9) naj uporablja terminal.
Pomočnika zaprete s klikom na [End]. Odpre se imeniško drevo z vsemi izdelanimi
jeziki.
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8.7.3

Prevod in urejanje besedil v programu za programiranje
Izberite [Setup] / [Multi-language] / [Edit].

11994AEN

V celico razpredelnice vpišite prevod v izbranem jeziku. S smernimi tipkami lahko
pomikate kurzor po vrsticah in stolpcih. Po seznamu besedil se pomikate z [Edit] / [Find].
Uporabniške jezike lahko tudi izvozite v obliki besedilne datoteke in jih prevedete
v drugem programu (npr. v Excelu ali Beležnici). Besedilno datoteko lahko zatem
ponovno uvozite v aplikacijo. Glejte poglavji "Izvoz" in "Uvoz" na strani 236.
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8.7.4

Lastnosti uporabniškega jezika
Izberite [Setup] / [Multi-language] / [Setup].

11995AEN

Za spremembo registra za krmiljenje jezika kliknite z desno miškino tipko na [User
language] in izberite [Properties].
Z desnim miškinim klikom na ime jezika lahko izvedete naslednje nastavitve:
Parameter

Opis

New language

Uporaba izbranega jezika

Character set

Izbira / sprememba nabora znakov

System language

Izbira / sprememba sistemskega jezika

Delete language

Brisanje trenutnega jezika

Rename

Sprememba imena trenutnega jezika

Properties

Definiranje podatkovnega registra, ki določa vrednost za prikaz jezika

Za spremembo nabora znakov za jezik kliknite z desno miškino tipko na [Character set].
Za spremembo izbranega sistemskega jezika kliknite z desno miškino tipko na [System
language].
8.7.5

Uporabniško določen sistemski jezik
Za izdelavo uporabniško določenega sistemskega jezika označite [User defined],
izberite izvirni jezik in kliknite na [Receive]. Odpre se pogovorno okno [Language
transfer]. Za nalaganje vgrajenega sistemskega jezika iz terminala kliknite na [Receive].
Sistemska besedila lahko v meniju [Setup] / [Multi-language] / [Edit] tudi urejate.
Besedila lahko tudi izvozite v obliki besedilne datoteke in jih urejate v drugem programu.
Vsa sistemska besedila v terminalu (gesla, časovne kanale itd.) podpirajo večjezikovne
aplikacije. Uporabite lahko predhodno določene sistemske jezike ali lastne (nove)
jezike. Vsi znaki v izbranem naboru znakov so na voljo za uporabniške jezike. Zaporedje
besedilnih znakov se lahko poveže z različnimi objekti. Največje število zaporedja
besedilnih znakov za vsak jezik je odvisno od razpoložljivega projektnega pomnilnika
v terminalu.
V spodnjem levem delu pogovornega okna uporabniškega jezika je prikazana
informacija o velikosti pomnilnika za izbrani jezik (jezikovna datoteka). Informacija je
prikazana v formatu X/Y, kjer X predstavlja zaseden pomnilnik, Y pa prost pomnilnik za
vsak jezik, npr. velikost 7/128.
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8.7.6

Izvoz
Jezike lahko tudi izvozite (npr. v Excel), jih tam prevedete in ponovno uvozite v program
za programiranje.
Izberite [Setup] / [Multi-language] / [Export]. Izberite uporabniška besedila (iz sistemskih
besedil). V odprto pogovorno okno vpišite ime datoteke za izvoz in izberite format
Unicode.

8.7.7

Uvoz
Izberite [Setup] / [Multi-language] / [Import] oz. v orodni vrstici za izbiro jezika kliknite na
gumb [Import].
Izberite uporabniška besedila: [User texts] (ali sistemska besedila: [System texts]).
Zatem se odpre pogovorno okno [Import multi-language texts]. Vpišite ime besedilne
datoteke, ki jo želite uvoziti. Projektni jezik je na voljo v formatu Unicode.

8.7.8

Prikaz indeksa
Vsak objekt, ki predstavlja besedilo v aplikaciji z večjezično podporo, je povezan
z indeksom. Indeks je lahko povezan z različnimi objekti, ki vsebujejo enako besedilo.
Za prikaz številk indeksa v besedilnih objektih izberite funkcijo [Setup] / [Multilanguage] / [Show index].

8.7.9

Navzkrižno sklicevanje
Izberite [Setup] / [Multi-language] / [Cross reference]. V seznamu navzkrižnega
sklicevanja lahko urejate objekte s klikom na desno miškino tipko. Seznam
navzkrižnega sklicevanja podpira inkrementalni način iskanja pri vnosu številk indeksov.

8.7.10 Ponovna uporaba indeksa
Izberite [Setup] / [Multi-language] / [Reuse index]. Če je pri kopiranju objekta vključena
funkcija [Reuse index], se isti indeks dodeli tudi kopiji. Na ta način se objekti z istim
indeksom prevedejo samo enkrat. Spremembe v besedilu vplivajo na vsa besedila
z istim indeksom.

NAVODILO
Če brišete objekt, ki ima kopije z isto številko indeksa, se briše samo označeni objekt.
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8.7.11 Izbira nabora znakov Unicode
Funkcija Choose Unicode font omogoča izbiro nabora znakov Unicode, kadar je za
izdelavo uporabniškega jezika potreben razširjen nabor znakov.
8.7.12 Uporabniški jeziki v načinu delovanja
Uporabniški jezik je v terminalu možno spreminjati v načinu delovanja. V ta namen
spremenite vrednost (0-9) v določenem registru za krmiljenje jezika. Upoštevajte, da
terminal pri izbiri novega jezika v načinu delovanja (RUN) posodobi prikaz celotnega
bloka. Če je terminal dostopen prek kurzorja, se kurzor po izvedeni spremembi postavi
na prvi premični objekt v trenutnem bloku.
8.7.13 Predloge pisav
S predlogami pisav je določeno, katere pisave so dodeljene besedilnim objektom in
jezikom. Za priklic seznama pisav, ki so uporabljene v projektu, izberite [Edit] / [Font
templates]. V primeru uporabe jezika, ki vsebuje znake, ki niso prisotni v True Type
pisavah sistema Windows, kot sta npr. Arial ali Times New Roman, je potrebno jeziku
dodeliti ustrezen tip pisave. Spremembe v predlogi pisav vplivajo na vse besedilne
objekte, ki so povezani z ustrezno pisavo.

11996AEN

NAVODILO
Velikost datotek s tipi pisav se upošteva pri določanju zasedenosti projektnega
pomnilnika.
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8.8

Svetleče diode
Velja samo za uporabniške terminale s svetlečimi diodami (LED).
Uporabniški terminal ima vgrajene svetleče diode, ki so povezane z registrom. Svetleče
diode so določene v [Functions] / [LED]. Vsebina registra določa barvo in po potrebi tudi
frekvenco utripanja svetleče diode po spodnji razpredelnici.

8.9

Vrednost registra
(hex)

Vrednost registra
(dec)

Frekvenca utripanja
(Hz)

Barva

00

0

-

Brez

01

1

-

Zelena

02

2

-

Rdeča

11

17

5

Zelena

12

18

5

Rdeča

21

33

2,5

Zelena

22

34

2,5

Rdeča

31

49

1,2

Zelena

32

50

1,2

Rdeča

41

65

0,6

Zelena

42

66

0,6

Rdeča

Funkcijske tipke
Funkcijsko tipko povežite s signalom z vnosom naslova signala glede na ustrezno tipko
oz. z izbiro ustrezne funkcije z izbirnega seznama. Funkcijska tipka, ki je povezana
s signalom, se vključi v skladu s funkcijo, ki ste jo določili pri definiciji funkcijske tipke.

NAVODILO
Istočasno sta lahko vklopljeni samo dve funkcijski tipki, povezani s signali. Če je hkrati
pritisnjenih več funkcijskih tipk, se vključita samo signala, ki sta bila prva aktivirana.

Število funkcijskih tipk je odvisno od tipa terminala.

238

Sistemski priročnik – Uporabniški terminali DOP11B

Funkcije enote
Funkcijske tipke

I

8

0
8.9.1

Definiranje funkcijskih tipk

11997AEN

Funkcijske tipke lahko definirate na dva načina:
•

Globalno

•

Lokalno

Globalno definiranje
•

Globalne funkcijske tipke se definirajo in uporabljajo za celotno aplikacijo in veljajo
za vse bloke.

•

Globalno definiranje je vedno na voljo v načinu delovanja, če blok, ki je prikazan na
zaslonu, nima nobenih lokalnih definicij za trenutno funkcijsko tipko.

•

Globalne definicije se izvedejo v polju [Functions] / [Function keys].

Lokalno definiranje
•

Lokalne funkcijske tipke se definirajo in uporabljajo za blok.

•

Lokalne definicije imajo višjo prioriteto kot globalne definicije.

•

Lokalne funkcijske tipke se definirajo v pogovornem oknu za nastavitev lastnosti
trenutnega bloka na kartici [Local function keys].
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Funkcija

Opis

IO

Signal, ki ga vključi funkcijska tipka. (Naslednje polje se uporablja za določitev
možnih indeksnih registrov in formatov signalov.)

Event

Funkcija IO event se uporablja za določanje učinka funkcijske tipke na
določen signal.
Funkcija Event omogoča naslednje možnosti:
Momentary

Signal je vključen, dokler je tipka pritisnjena.

Toggle

S pritiskom na tipko se signal nastavi/resetira.

Set

Signal se nastavi ob pritisku tipke in ostane v tem stanju.

Reset

Signal se resetira ob pritisku tipke in ostane v tem stanju.

Grouped

Resetirajo se vsi signali, ki so povezani s funkcijsko tipko
s trenutno številko skupine. Številka skupine je določena
v polju [Group]. Eni skupini pripada največ 8 funkcijskih tipk.

Set analog

S funkcijo [Set analog] se analognemu signalu, ki je povezan
s funkcijsko tipko, dodeli vrednost, ki je vpisana v polju [Value].

Inc. analog

Analogni signal, ki je povezan s funkcijsko tipko, se poveča za
vrednost, ki je vpisana v polju [value].

Dec. analog

Analogni signal, ki je povezan s funkcijsko tipko, se zmanjša
za vrednost, ki je vpisana v polju [value].

Set analog object to

S pomočjo kurzorja dodeli vpisani vrednosti premični analogni objekt.

Increment analog object
with or set digital object

Za vpisano vrednost poveča vrednost izbranega analognega objekta oz.
vključi izbran premični digitalni objekt.

Decrement analog object
by or reset digital object

Za vpisano vrednost zmanjša vrednost izbranega analognega objekta oz.
resetira izbran premični digitalni objekt.

Set digital object
momentarily

Aktivira izbran digitalni objekt za čas, ko je tipka pritisnjena.

Jump to block

Skoči na blok z določenim imenom ali določeno številko.

Other function

Funkcijske tipke ali tipke na dotik so povezane s funkcijami v izbirnem
seznamu.
Glejte dodatno razpredelnico "Druge funkcije funkcijskih tipk in tipk na dotik"
na strani 241.

Macro

Izvaja se izbran makro ukaz. Ime izbranega makro ukaza oz. makro dogodek
izbranega dogodka lahko spreminjate s klikom na gumb [Edit macro].

Security level

Za funkcijske tipke lahko določite nivoje varnosti. Za začetek uporabe
funkcijskih tipk se mora uporabnik prijaviti z geslom za ta ali drug nivo
varnosti.
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Druge funkcije funkcijskih tipk in tipk na dotik
Funkcija

Opis

Load recipe

Prikliče recept iz pomnilnika uporabniškega terminala.

Save recipe

Shrani recept v pomnilnik uporabniškega terminala.

Delete recipe

Briše recept iz pomnilnika uporabniškega terminala.

Append recipe

Pripenjanje signala in njegove vrednosti trenutnemu bloku obstoječega recepta.
Glejte poglavje "Upravljanje receptov" na strani 210.

Login to specified security level

Login (prijava). Glejte poglavje "Gesla" na strani 222.

Logoff

Odjava.

Changes login password

Spremeni geslo.

Scrolls one page up

Premik v upravljanju opozoril: ena stran navzgor.

Scrolls one page down

Premik v upravljanju opozoril: ena stran navzdol.

Maximizes text

Povečanje velikosti besedila v upravljanju opozoril.

Minimizes text

Zmanjšanje velikosti besedila v upravljanju opozoril.

Saves recipe on memory card

Shrani recept na pomnilniško kartico, ki je določena za varnostno shranjevanje.

Loads recipe from memory card

Naloži recept iz pomnilniške kartice, ki je določena za varnostno shranjevanje.

Deletes recipe on memory card

Izbriše recept iz pomnilniške kartice, ki je določena za varnostno shranjevanje.

Loads projekt from memory card

Naloži projekt iz pomnilniške kartice, ki je določena za varnostno shranjevanje.

Acknowledges alarm

Potrditev opozorila na seznamu opozoril.

Displays alarm list

Prikaz upravljanja opozoril (blok 990).

Jumps to info block connected to the
alarm

Skok na blok, ki je povezan z opozorilom. Nanaša se na trenutno vrstico z opozorili oz.
upravljanje opozorila.

List alarm groups

Določa skupino opozoril, iz katere naj se v upravljanju opozoril prikaže opozorilo.

Returns to the previous block

Prikaže predhodni blok. Možen je povratek nazaj za 9 nivojev. Ko je prikazan blok 0,
funkcija ne izvede skoka na prejšnji blok. Če je bila prijava izvedena na višjem nivoju
varnosti, skokov s to funkcijo ni možno izvesti.

Displays object info

Prikaže najnižje in najvišje vrednosti analognih objektov besedilnih blokov v načinu
delovanja.

Input

Ustreza pritisku tipke Enter.

Displays the diagnostics page

Prikaže diagnostično stran uporabniškega terminala.

Connect TCP/IP

Vzpostavi serijsko povezavo TCP/IP.

Disconnect TCP/IP

Prekine serijsko povezavo TCP/IP.

Changes recipe directory

Urejanje imenika receptov v terminalu.

Creates recipe directory

Izdelava imenika receptov v terminalu.

Deletes recipe directory

Brisanje imenika receptov v terminalu.
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8.9.2

Uporaba funkcijskih tipk za skok na blok
Funkcija Jump to block omogoča uporabo funkcijskih tipk za skok na bloke brez uporabe
signala prikaza. Pri definiciji tipk (lokalnih ali globalnih) izberite [Jump to block] iz
izbirnega seznama.
Najhitreje se lahko menjava bloka izvede s pomočjo funkcijskih tipk. V ta namen ni
v krmilniku določen noben digitalni signal.

8.10

Trendi

8.10.1 Potek trenda
Krmilnik s to funkcijo neprestano zajema analogne vrednosti in jih med delovanjem
prikazuje v objektu trendov. Vrednosti so prikazane v krivuljah. Zajete vrednosti se
shranijo v projektni pomnilnik terminala.
Več neodvisnih krivulj trendov se lahko prikaže v istem bloku ali v različnih blokih.
Število krivulj je omejeno z velikostjo in zmogljivostjo projektnega pomnilnika.
Objekt trendov prikazuje npr. časovno območje med snemanji podatkov ter število
vrednosti.
Izračun velikosti
trendov

Za izračun velikosti trendov v projektnem pomnilniku se uporablja naslednja formula:
S = TOG + AK (28 + (645 x ((AS / 100) + 1)))

TOG

Velikost objekta trendov
(Če se spremenijo vsi parametri objekta trendov, je vrednost za TOG = 320 bajtov).

AK

Število krivulj, določenih v objektu trendov

AS

Število vzorcev, zaokroženih na naslednjo stotico

S

Število bajtov

NAVODILO
Tudi pomnilnik RAM lahko omejuje število trendov v objektu. Omejitev je odvisna od
drugih objektov in funkcij, uporabljenih v projektu.

Objekti trendov so lahko določeni kot 32-bitne vrednosti, lahko predznačene
(s predznakom) kot tudi brez predznaka. Krivulje trendov v 32-bitnem formatu
zavzemajo precej več pomnilniškega prostora kot v 16-bitnem formatu.
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Prikaz v načinu
delovanja

Krivulje trendov lahko v načinu delovanja prikazujejo podatke preteklih dogodkov.
Izberite želen objekt trendov in pritisnite tipko Enter. Prikaže se pogovorno okno.
Izberite časovno območje in datum podatkov za prikaz. V spodnjem delu pogovornega
okna se izpiše "History". Za povratek v prikaz v realnem času ponovno pritisnite tipko
Enter. Podatki trendov se shranijo v datoteke. Ime določite pri definiciji objektov trendov.

8.10.2 Definiranje objektov trendov
Objekte trendov lahko v bloku definirate na povsem enak način kot ostale dinamične
objekte. Objekt lahko povežete z največ 6 analognimi signali.
Za razliko od ostalih objektov se mora ime objekta trendov določiti z 1-8 znaki. Prvi znak
mora biti črka ali številka. Dovoljeni znaki za ime trenda so A-Z, 0-9 in _. V splošnem
veljajo enaka pravila kot za imenovanje datotek v operacijskem sistemu MS-DOS.
Za objekt trendov lahko definirate naslednje parametre. V oknu [Setup] / [Terminal
options] lahko določite, ali želite shraniti samo spremenjene ali vse trende.

11604AEN

NAVODILO
Dodatne informacije o objektih trendov so opisane v poglavju "Grafični prikaz in
krmiljenje" (stran 159).
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8.10.3 Prenos podatkov trendov
Če je na vašem računalniku nameščen program [DOP Tools] \ [DOP File Transfer],
lahko prenašate datoteke trendov, recepte in sezname opozoril v in iz osebnega
računalnika za statistične izračune, prikaz ali za shranjevanje.
Med terminalom in osebnim računalnikom lahko prek FTP prenašate tudi naslednje
podatke:
•

Podatke trendov

•

Recepte

•

Sezname opozoril

•

Datoteke HTML

•

Bitne slike

V ta namen mora biti na osebnem računalniku nameščen FTP odjemalec. Programska
skupina DOP Tools vsebuje aplikacijo DOP FTP Client, ki deluje kot standardni FTP
odjemalec.
Datoteke trendov je možno neposredno odpreti za statistični izračun. Uporabite npr.
lahko program Excel.
Datoteke trendov

Imena datotek trendov se določijo pri definiranju objekta trendov. Datoteka ima pripono
SKV.
Oblika vrstičnega zapisa datoteke trendov:
DDDD;TTTT;AAAA;BBBB;CCCC;DDDD;EEEE;FFFF:

Format

Opis

DDDD

Oblika zapisa datuma, določena v Setup

TTTT

Oblika zapisa časa, določena v Setup

AAAA

Krivulja trendov 1

BBBB

Krivulja trendov 2 (če je določena)

CCCC

Krivulja trendov 3 (če je določena)

DDDD

Krivulja trendov 4 (če je določena)

EEEE

Krivulja trendov 5 (če je določena)

FFFF

Krivulja trendov 6 (če je določena)

Najstarejša vrednost je prikazana v prvi vrstici datoteke, najnovejša v zadnji vrstici.
Format SKV lahko izvozite neposredno v Microsoft Excel. Pomočnik za diagrame
v Excelu se uporablja za izdelavo statističnih diagramov. Datotek ni možno spreminjati
in jih zatem pošiljati v terminal.
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8.10.4 Izdelava varnostnih kopij datotek trendov
Datoteke s podatki trendov je možno kopirati iz običajnega projektnega pomnilnika
v uporabniškem terminalu na zunanjo pomnilniško kartico, ki je vstavljena v uporabniški
terminal. Pomnilniška kartica v uporabniškem terminalu mora biti formatirana kot kartica
za varnostno shranjevanje. Vstavite jo lahko v katerikoli uporabniški terminal. Podatki
na kartici se zatem lahko prenesejo prek FTP-ja na osebni računalnik, kjer je možna
nadaljnja obdelava. Datoteke trendov, ki se uporabljajo za izdelavo varnostnih kopij, se
nahajajo na uporabniškem terminalu v (knjižnici) imeniku "Backup". Za možnost
prenosa datotek trendov med terminalom in osebnim računalnikom mora biti na
osebnem računalniku nameščen FTP odjemalec (DOT FTP odjemalec).
Za izdelavo varnostnih kopij datotek trendov iz projektnega pomnilnika v uporabniškem
terminalu na zunanjo pomnilniško kartico, ki je vstavljena v uporabniški terminal, se
uporablja ukaz TBUP in pomnilniška celica, ki je vnešena v ukazno vrstico
v konfiguracijskem programu. Dvokliknite na polje [System signals] v programu Project
manager v imeniku [Setup].

11582AEN

Parameter

Opis

TBUP

Varnostno shranjevanje trenda. Uporablja se za izdelavo varnostnih kopij
datotek trendov na zunanjih pomnilniških karticah.

TESOSn

Ob vključitvi signala [Activate] se shrani samo vzorec trenda. Pri n=* veljajo
nastavitve za vse objekte trendov. Pri n=T veljajo nastavitve samo za objekte
trendov, ki se začnejo s črko T.

TMBx

Trend Multi backup. Skupaj s sistemskim ukazom TBUP se uporablja za
izdelavo več knjižnic za varnostno shranjevanje na pomnilniški kartici. (x je
število knjižnic z datotekami za varnostno shranjevanje na kartici. V primeru
prekoračitve števila se najstarejša knjižnica samodejno prepiše. Privzeta
vrednost je 1.)
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Vpišite ukaz TBUP, ki mu sledi digitalni signal (npr. M10). Digitalni signal lahko zdaj
povežete s funkcijsko tipko ali s tipko na dotik. Če se je digitalni signal vključil s pritiskom
na tipko, se vse datoteke trendov iz projektnega pomnilnika v uporabniškem terminalu
shranijo na zunanjo pomnilniško kartico. Uporabniški terminal po zaključenem
varnostnem kopiranju izključi digitalni signal, ki je prikazan v ukazni vrstici.

NAVODILO
Na zunanjo pomnilniško kartico lahko v vsako knjižnico shranite samo eno verzijo
trendov. Pri izdelavi varnostnih kopij trendov, ki so že shranjeni, se shranjeni trendi
prepišejo. Z ukazom TMBx se izdela več knjižnic.

8.11

Makro ukazi
Makro ukaz združuje več dogodkov v terminalu v en sam ukaz. Če pogosto uporabljate
določene ukaze ali nastavitve terminala, lahko postopek avtomatizirate z izdelavo
makro ukaza. Makro ukaz se sproži z lokalnimi ali globalnimi funkcijskimi tipkami in
tipkami na dotik. Funkcijo [Macros] prikličete v oknu [Functions] / [Macros].

8.11.1 Dodajanje makro ukaza
S klikom na gumb [Add macro] se odpre pogovorno okno.

11998AEN

Vnesite poljubno ime makro ukaza. Ime mora biti enoznačno določeno. S klikom na [OK]
se v seznamu prikaže makro ukaz pod imenom, ki ste ga določili.
Število uporabniško določenih makro ukazov ni omejeno.
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8.11.2 Vnos dogodka / dodajanje dogodka
S klikom na gumb [Insert event] ali [Add event] se odpre naslednje pogovorno okno:

11583AEN

Vsak makro ukaz lahko vključuje največ 8 različnih dogodkov (vrstic).

Parameter

Opis

I/O

S tem parametrom določite signal za povezavo dogodka v makro ukazu. V polju
[Event] izberete dogodek za povezavo s signalom v makro ukazu.
Izbirate lahko med naslednjimi dogodki:
Set

Digitalni signal se aktivira ob pritisku tipke makro ukaza. Signal
ostane v tem stanju.

Decrease analog

Vključitev makro ukaza s pritiskom tipke zmanjša analogni signal
za vrednost, ki je vpisana v polju [Value].

Reset

Digitalni signal se izključi ob pritisku tipke makro ukaza. Signal
ostane v tem stanju.

Set analog

Vključitev makro ukaza s pritiskom tipke dodeli analognemu
signalu vrednost, ki je vpisana v polju [Value].

Toggle

Digitalni signal se ob pritisku tipke makro ukaza izmenično
vključuje in izključuje.

Increase analog

Vključitev makro ukaza s pritiskom tipke poveča analogni signal
za vrednost, ki je vpisana v polju [Value].

Jump to block

Vnesite številko ali ime bloka, kamor želite skočiti ob pritisku tipke makro ukaza.
Skok na blok je lahko samo zadnji dogodek v makro ukazu, ker zaključuje ukaz.

Command

Ukaz, ki ga želite vključiti. Na voljo so naslednji ukazi:
IPCONFIG

Prikliče in prikaže trenutni IP-naslov terminala.

PING

Preveri razpoložljivost domene.

ROUTE

Uporablja se za prikaz, dodajanje in brisanje datotek.

Argument

Besedilno polje s parametrom za ukaz, npr. 192.168.1.1 za ukaz PING.

Show input panel

Da / Ne (samo za tipke na dotik).
Določa, ali naj bo vnosno polje prikazano med izvajanjem programa.

Allow multiple
instances

Da / Ne
Določa, če se lahko hkrati izvaja več instanc programa.
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8.11.3 Urejanje
Za spreminjanje imena trenutnega makro ukaza ali makro dogodka za trenutni dogodek
kliknite na [Edit]. Namesto tega lahko za urejanje neposredno tudi dvokliknete na makro
ukaz ali makro dogodek.
8.11.4 Vključitev makro ukazov
Makro ukaz se vključi s funkcijskimi tipkami ali tipkami na dotik. Vsaka tipka (globalna
ali lokalna) je lahko povezana z makro ukazom. Makro ukaz za poljubno tipko izberete
v pogovornem oknu za lokalne in globalne funkcijske tipke ter tipke na dotik.

8.12

System monitor (nadzor sistema)
System monitor (nadzor sistema) je blok, ki uporabniku omogoča, da pri vključenem
uporabniškem terminalu lahko prikaže in spreminja vrednosti krmilnih signalov.
Vrednosti se lahko prikažejo v desetiški, šestnajstiški in ASCII obliki. System monitor
(nadzor sistema) je na uporabniškem terminalu vedno na voljo. Za možnost uporabe
nadzora sistema pri vključenem uporabniškem terminalu pripravite skok iz drugega
bloka na blok System monitor (nadzor sistema). Za dodajanje krmilnih signalov je
potrebno priklicati pogovorno okno za urejanje. Odpre se takoj, ko pritisnete tipko Enter,
oz. pri aktivnem bloku System monitor (nadzor sistema) pritisnete gumb [NEW].
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8.13

Data logger
Podatki se lahko zabeležijo in shranijo v datoteko, podobno kot podatki trendov (vendar
brez prikaza na terminalu). Podatki se lahko beležijo v različnih časovnih intervalih ali ob
spreminjanju vrednosti. Vsak data logger podpira 16 signalov in lahko beleži 16-bitne,
32-bitne in realne vrednosti (s plavajočo vejico). Postopek zapisovanja zaseda
zmogljivost sistema in pomnilnik.
Dvokliknite na polje [Data logging] v programu Project manager. Zatem z desno miškino
tipko kliknite na [Data logging] in izberite [Add]. Z dvojnim klikom na [Data logging] se
odpre naslednje pogovorno okno.

11999AEN

Parameter

Opis

Name

Vpišite oznako (ime datoteke) za data logger. Ta oznaka, ki se za vsak logger
lahko vnese samo enkrat, je lahko dolga največ 8 znakov. Dovoljeni so samo
znaki A – Z, 0 – 9 in _.

Sample interval

Vnesite interval za zapisovanje podatkov. Najmanjša vrednost je 1 s.

Sample count

Vnesite število vrednosti, ki jih želite shraniti. Največja vrednost je 65534.
Ko je dosežena največja vrednost, se z vsakim novim vzorcem prepiše
najstarejši vnos.
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Omrežne funkcije in komunikacija

9.1

Komunikacija

9.1.1

Komunikacija z dvema krmilnikoma (dva gonilnika)
V terminalu lahko vključite dva različna gonilnika. To pomeni, da terminal lahko hkrati
komunicira z dvema različnima krmilnikoma.
Krmilnike lahko povežete s serijskim vmesnikom terminala ali prek priključka
ETHERNET.
Naslavljanje signalov v krmilniku se izvede po običajnem postopku za ustrezne
krmilnike (za podrobnosti glejte dokumentacijo gonilnika).
•

V programu HMI-Builder prikličite meni [Project] / [Properties].

•

S klikom na [Change] poleg krmilnika 1 oz. krmilnika 2 izberite krmilnik. Če gonilnik,
ki je izbran za krmilnik 1 ne podpira dveh gonilnikov, ne morete izbrati gonilnika za
krmilnik 2.

•

Kliknite gumb [OK].

•

Prikličite [Setup] / [Peripherals].

•

[Controller 1] in [Controller 2] povlecite na priključna vrata, na katera je priključen
ustrezen krmilnik. Razpoložljivi vmesniki so RS-232C, RS-422 / RS-485 in
ETHERNET.

Podrobni podatki za priključitev krmilnika in terminala so na voljo v dokumentaciji
gonilnika.
Naslavljanje

Naslavljanje signalov v krmilniku se izvede po običajnem postopku za ustrezne
krmilnike (za podrobnosti glejte dokumentacijo gonilnika). Za določitev krmilnika, na
katerega bo povezan izdelan objekt, kliknite v programu HMI-Builder na gumb
ustreznega krmilnika ([1] ali [2]).
Privzeta nastavitev pri izdelavi ali odpiranju projekta je krmilnik 1.
Signal objekta, ki se izdeluje, se s klikom na gumb [1] poveže s krmilnikom 1. S klikom
na gumb [2] se signal poveže s krmilnikom 2.
Namesto tega lahko kliknete tudi na gumb [I/O] v objektu, ki se izdeluje, in z brskalnikom
I/O izberete objekt za povezavo s krmilnikom.
Za naslavljanje signala v krmilniku 2, ko je nastavljen krmilnik 1, dodajte signalu "@2"
(oz. obratno – za krmilnik 1 dodajte signalu "@1", ko je nastavljen krmilnik 2).
Primer
Prednastavljen je krmilnik 1. Register D0 v krmilniku 2 naj bo povezan z drsnikom.
V pogovorno okno drsnika vpišite "D0@2" pod analogni signal.
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I/O cross
reference

Funkcija [I/O cross reference] za pregledno prikazovanje I/O se lahko uporabi za
krmilnik 1 in krmilnik 2. Navzkrižno sklicevanje se nanaša na prednastavljen krmilnik.

Seznam imen

Krmilnik 1 in krmilnik 2 podpirata seznam imen z vsemi pripadajočimi funkcijami.

9

NAVODILO
Če komunikacijo prekine en krmilnik, terminal nadaljuje komunikacijo z drugim
krmilnikom. Terminal poskuša vsakih 10 sekund vzpostaviti prekinjeno komunikacijo
s krmilnikom. To lahko vpliva na komunikacijo s priključenim sistemom. Interval lahko
spremenite v lastnostih gonilnika v parametru offline state.
9.1.2

Izmenjava podatkov med krmilniki
Pri priključitvi dveh krmilnikov na terminal (dva gonilnika na terminal) lahko med
krmilnikoma poteka izmenjava podatkov (analognih in digitalnih signalov). 2 krmilnika
lahko priključite tudi preko ločenih terminalov v omrežju BDTP.
V krmilnikih ni potreben enak tip signala. Izmenjava podatkov poteka prek navideznega
podatkovnega kanala med krmilnikom 1 in krmilnikom 2. Določite lahko 8 različnih
podatkovnih kanalov. Izmenjava podatkov lahko poteka v določenih časovnih intervalih
oz. je krmiljena z dogodki. Pogoje za izmenjavo podatkov ter časovne intervale signalov
posameznih podatkovnih kanalov določite v oknu [Functions] / [Data exchange].

Parameter

Opis

Area

Start I/O 1

Začetni naslov podatkovnega kanala za krmilnik 1. (Naslednje
polje se uporablja za določitev možnih indeksnih registrov in
formatov signalov.)

Start I/O 2

Začetni naslov podatkovnega kanala za krmilnik 2. (Naslednje
polje se uporablja za določitev možnih indeksnih registrov in
formatov signalov.)

Mode

Določite ali so signali za podatkovni kanal analogni oz. digitalni.

Size

Določite število signalov za prenos v podatkovnem kanalu (začetni naslov + naslednji).
Največje število signalov za en podatkovni kanal je 255.

Flow 1 Æ 2

Trigger signal

Interval
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Digitalni prožilni signal, ki krmili izmenjavo podatkov podatkovnega
kanala iz krmilnika 1 v krmilnik 2.
Pomen stanja signala:
0

Izključen

1

Prenos
Po uspešnem prenosu terminal izključi signal.

Določa čas v sekundah, ki poteče med cikličnimi prenosi
v podatkovnem kanalu.
Če ni cikličnega prenosa, nastavite parameter za interval na nič.
Če je vrednost večja od nič (1), ima parameter večjo prioriteto kot
signal za proženje (trigger). V tem primeru prožilni signal ne more
sprožiti začetka prenosa.
Največja vrednost v sekundah je 65535.
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Parameter

Opis

Flow 2 Æ 1

Trigger signal

Interval

Digitalni prožilni signal, ki krmili izmenjavo podatkov podatkovnega
kanala iz krmilnika 2 v krmilnik 1.
Pomen stanja signala:
0

Izključen

1

Prenos
Po uspešnem prenosu terminal izključi signal.

Določa čas v sekundah, ki poteče med cikličnimi prenosi
v podatkovnem kanalu.
Če ni cikličnega prenosa, nastavite parameter za interval na nič.
Če je vrednost večja od nič (1), ima parameter večjo prioriteto
kot prožilni signal (Trigg). V tem primeru prožilni signal ne more
sprožiti začetka prenosa.
Največja vrednost v sekundah je 65535.

Za zaključek nastavitev podatkovnega kanala kliknite na [Add].

NAVODILO
Funkcija [Data exchange] ima enako prioriteto kot ostale funkcije terminala. Primer:
Če ob zahtevi za izmenjavo podatkov terminal deluje s polno zmogljivostjo (zaradi
izvajanja drugih funkcij), se čas prenosa podatkov med krmilniki poveča.

9.1.3

Transparentni način
V transparentnem načinu lahko komunikacijska vrata (programska / tiskalniška vrata)
na terminalu, ki niso povezana s krmilnikom, uporabite za priključitev drugih vzporednih
enot na krmilnik. Te enote so lahko terminali, osebni računalnik s programskim orodjem
za krmiljenje ali nadrejen upravljalni sistem.
Za informacijo, če priključeni krmilnik podpira transparentni način, glejte ustrezen
priročnik gonilnika.

Povezava
osebnih
računalnikov
ali drugih
računalniških
sistemov

Osebni računalniki s programskim orodjem ali drug računalniški sistem se na terminal
priključi neposredno prek komunikacijskih vrat (v tem primeru programska / tiskalniška
vrata).
Gonilnik MOVILINK® / SMLP podpira poseben, edinstven transparenten način za
gonilnik SEW.
Če je gonilnik konfiguriran za serijsko komunikacijo, vrata transparentnega načina pa za
ETHERNET priključek s TCP in številko vrat 300, se vključi poseben način
usmerjevanja. To omogoča, da MOVITOOLS® MotionStudio uporabi poizvedbo prek
ETHERNET-a ne uporabi samo za zaznavanje enot DOP11B, temveč tudi za SEW
enote, ki so povezane prek serijskega priključka na enotah DOP11B.
Te naprave se v MOVITOOLS® MotionStudio lahko naslavljajo prek ETHERNET-a,
enota DOP11B pa kot prehod (gateway) ETHERNET.
Transparenten način ne deluje v nobeni drugi konfiguraciji.
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Za omogočanje transparentnega načina delovanja so potrebne naslednje nastavitve
terminala in osebnega računalnika.
Komunikacijske nastavitve za projekt terminala izvedite s programom HMI-Builder
v meniju [Setup] / [Peripherals].
•

Element [Transparent mode] povlecite do ustreznih komunikacijskih vrat (do vrat,
preko katerih je osebni računalnik povezan s terminalom).

•

Z desnim klikom na element začnite konfiguracijo transparentnega načina (glejte
dokumentacijo gonilnika, če le-ta podpira ta način).

Nastavitve vrat, preko katerih je povezan osebni računalnik, morajo biti enake
nastavitvam v programu na osebnem računalniku (program za programiranje krmilnika).

Povezava dveh
terminalov
v transparentnem
načinu

Parameter

Opis

IP properties

Parameter se uporablja samo v transparentnem / prehodnem načinu prek omrežja
ETHERNET. Enota transparentnega načina mora biti povezana prek priključka
TCP/IP.
Številke vrat 6004 običajno ni potrebno spremeniti. Izberite želen protokol: UDP ali
TCP.

Controller systems

Parameter se uporablja samo v transparentnem / prehodnem načinu prek omrežja
ETHERNET. Enota transparentnega načina mora biti povezana prek priključka
TCP/IP. Določite, ali želite transparentni / prehodni način povezati s krmilnikom 1
ali 2.

Mode

Izberite transparentni oz. prehodni način komunikacije. Timeout: vpišite časovni
interval v sekundah, po katerem se bo terminal preklopil iz prehodnega načina
nazaj v način delovanja, če ne bo nobene prehodne komunikacije.

V transparentnem načinu je možno povezati več terminalov z istim krmilnikom.
V naslednjem odseku je razložen način povezave dveh terminalov. Na enak način je
možno med seboj povezati več terminalov.

NAVODILO
Komunikacijski gonilniki SEW ne podpirajo transparentnega načina.

Kabelska
povezava

Pri povezavi dveh terminalov z enim krmilnikom je prvi terminal priključen, kot je opisano
v priročniku za napeljavo. Terminala sta med seboj povezana s kablom. Kabel povezuje
prosta vrata prvega terminala z ustreznimi vrati drugega terminala. Če je razdalja pri
komunikacijski povezavi prek vrat RS-232 večja od 15 m, je potreben ojačevalnik
signala.

Nastavitev
prvega terminala

Komunikacijske nastavitve se izvedejo v programu HMI-Builder v meniju [Setup] /
[Peripherals]. Nastavitve za vrata, na katere je priključen krmilnik, izvedite na običajen
način. Nastavitve za vrata, na katera je priključen drugi terminal, lahko uporabnik
poljubno določi.
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Nastavitev
drugega
terminala

Komunikacijske nastavitve se izvedejo v programu HMI-Builder v meniju [Setup] /
[Peripherals]. Krmilnik mora biti priključen na vrata, ki so predvidena za povezavo
drugega terminala s prvim terminalom. Nastavitve teh vrat ustrezajo nastavitvam vrat na
prvem terminalu, na katera je priključen drugi terminal.

Hitrost prenosa

Hitrost prenosa je med 600 in 115200 bit/s. Za dosego optimalne zmogljivosti
priporočamo, da za komunikacijo med terminali uporabite najvišjo možno hitrost
prenosa. Komunikacijska hitrost se zmanjšuje s številom priključenih terminalov (glejte
naslednjo razpredelnico).
Čas dostopa do krmilnika

Povezava
3 terminalov
v transparentnem
načinu
9.1.4

Terminali

Terminal 1

Terminal 2

Terminal 3

Terminal 4

1

100 %

–

–

–

2

50 %

50 %

–

–

3

50 %

25 %

25 %

–

4

50 %

25 %

12,5 %

12,5 %

Tretji terminal lahko povežete s kablom v omrežje s terminalom 2. Nastavitve morajo biti
enake kot na drugem terminalu.

Prehodni način
Funkcija [pass-through mode] se uporablja za nastavitev terminala, ki omogoča, da
komunikacija med programom osebnega računalnika (v tem primeru MOVITOOLS®) za
priključeni krmilnik in samim krmilnikom (MOVIDRIVE® ali MOVITRAC® 07) poteka prek
uporabniškega terminala.
Funkcija je analogna funkciji transparentnega načina in prav tako podpira samo en
krmilnik. Transparentni ali prehodni način se lahko izvaja samo preko enih
komunikacijskih vrat terminala.
Ko je vključen prehodni način in računalnik komunicira s krmilnikom prek terminala, se
prekine komunikacija med terminalom in priključenim krmilnikom. V tem je razlika med
prehodnim in transparentnim načinom. Terminal, prek katerega se izvaja komunikacija
v prehodnem načinu, je blokiran za uporabnika in prikazuje samo prazen zaslon
z oznako za prehodni način.
Prehodni način za priključen krmilnik se lahko vključi oz. izključi v programu [DOP
Tools] / [DOP Modem Connect]. Program lahko najdete kot ikono v programski skupini
[DOP Tools].

NAVODILO
Gonilnik MOVILINK® za enote MOVIDRIVE® in MOVITRAC® 07 podpira samo
prehodni način, ne pa tudi transparentnega načina.
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Za omogočanje prehodnega načina delovanja so potrebne naslednje nastavitve
terminala in osebnega računalnika:
Komunikacijske nastavitve za projekt terminala izvedite s programom HMI-Builder
v meniju [Setup] / [Peripherals]. Element [Transparent mode] povlecite do ustreznih
komunikacijskih vrat (do vrat, preko katerih je osebni računalnik povezan s terminalom).
Za konfiguracijo prehodnega načina kliknite na enoto z desno miškino tipko. Nastavitve
vrat, preko katerih je povezan osebni računalnik, morajo biti enake nastavitvam
v programu na osebnem računalniku (program za programiranje krmilnika).
Parameter

Opis

IP properties

Parameter se uporablja samo v transparentnem / prehodnem načinu prek omrežja
ETHERNET. Enota transparentnega načina mora biti povezana prek priključka
TCP/IP.
Številke vrat 6004 običajno ni potrebno spremeniti. Izberite želen protokol: UDP ali
TCP.

Controller systems

Parameter se uporablja samo v transparentnem / prehodnem načinu prek omrežja
ETHERNET. Enota transparentnega načina mora biti povezana prek priključka
TCP/IP.
Določite, ali želite transparentni / prehodni način povezati s krmilnikom 1 ali 2.

Mode

Izberite transparentni oz. prehodni način komunikacije.
Timeout: vpišite časovni interval v sekundah, po katerem se bo terminal preklopil iz
prehodnega načina nazaj v način delovanja, če ne bo nobene prehodne
komunikacije.

Prehodni način se lahko uporabi za serijsko komunikacijo in tudi za povezavo prek
omrežja ETHERNET.
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9.1.5

Uporaba terminala kot komunikacijskega vmesnika (način brez protokola)
Način brez protokola (no protocol mode) se uporablja za povezavo različnih krmilnikov
oz. za priključitev zunanjih enot (npr. čitalnikov črtne kode ali tehtnic) na krmilnik.
Krmilnik nadzira prenos podatkov do komunikacijskih vrat. Podatki, ki pridejo do
komunikacijskih vrat, se shranijo v register. Komunikacija se izvaja s prenosom območja
podatkovnega registra, ki ustreza naslednjemu krmilnemu bloku.
Z desno miškino tipko kliknite v oknu [Setup] / [Peripherals] na [No protocol mode] in
izberite [Properties].

256

Register

Opis

Krmilni register 0

Začetni register za vmesni pomnilnik za pošiljanje podatkov
• Prvi register v področju pomnilnika vsebuje skupno število bajtov za prenos.
• V naslednjih registrih so podatki za prenos.
• Vmesni pomnilnik lahko vsebuje največ 127 registrov = 254 bajtov.

Krmilni register 1

Ukazni register za prenos
• Ob želenem prenosu ga krmilnik postavi na vrednost 1.
• Po izvedenem prenosu ga terminal postavi na vrednost 0.

Krmilni register 2

Začetni register za vmesni pomnilnik za sprejem podatkov
• Prvi register v področju pomnilnika vsebuje skupno število sprejetih bajtov.
• V naslednjih registrih so sprejeti podatki.
• Vmesni pomnilnik lahko vsebuje največ 127 registrov = 254 bajtov.

Krmilni register 3

Ukazni register za sprejem
• Ob pripravljenosti na sprejem ga krmilnik postavi na vrednost 0.
• Ko je sporočilo pripravljeno, ga terminal postavi na vrednost 1.
• V primeru napake v sporočilu (npr. prekratko), se postavi na -1 (FFFF).
• Ko je potrebno izprazniti vmesni pomnilnik vrat, ga krmilnik postavi na
vrednost 2.
• Ko je vmesni pomnilnik vrat izpraznjen, ga krmilnik postavi na vrednost 3.
Vmesni pomnilnik vrat se samodejno izprazni ob vklopu enote ter ob preklopu med
transparentnim načinom in načinom brez protokola. V register se vpiše vrednost 3.

Krmilni register 4

Končna koda (1 ali 2 bajta) v sprejetem sporočilu.

Krmilni register 5

Dolžina sprejetega sporočila. Če je vsebina registra 0, se uporabi končna koda.
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Digitalni signal za preklop med načinom brez protokola in transparentnim načinom, npr.
za izbiro računalnika in pošiljanje sporočila.
Enoto povlecite v meniju [Setup] / [Peripherals] do želenih komunikacijskih vrat. Z desno
miškino tipko kliknite na [No protocol mode] in izberite [Properties]. Na ta način določite
register, ki bo služil kot prvi krmilni register v območju prenosa. Ta register in naslednjih
5 registrov se uporablja kot krmilni register.
Pretvornik / PLC lahko v načinu delovanja preklaplja med načinom brez protokola in
transparentnim načinom. Za preklop vnesite digitalni signal v pogovorno okno
parametra No protocol signal.
Krmilni blok
Ctrl. reg. 0

Register t0

Ctrl. reg. 1
Ctrl. reg. 2

Register r0

Ctrl. reg. 3

Vmesni pomnilnik
za prenos podatkov

Vmesni pomnilnik
za sprejem podatkov

Register t0

Število bajtov

Register r0

Število bajtov

Register t1

Podatki

Register r1

Podatki

Register t2

Register r2
–
–
–

–
–
–

54250ASL
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Primer uporabe načina brez protokola
V naslednjem primeru je uporaba načina brez protokola predstavljena v sistemu za
tehtanje z uporabo MOVILINK® ukaza za branje.
Enota DOP11B-30 je priključena na RS-232, enota MOVIDRIVE® pa na RS-485. Enota
MOVIDRIVE® na vmesniku RS-485 se še vedno krmili prek gonilnika MOVILINK®.
Enota MOVIDRIVE®, ki je priključena na vmesnik RS-232, se na primer uporablja za
simulacijo čitalnika črtne kode. RS-232 naslov enote je 2. Terminal ima v tem primeru
funkcijo glavne enote za enoto MOVIDRIVE®.

DOP11B-30
MOVILINK® driver

No-protocol mode

RS-232

RS-485

MOVIDRIVE® 1

MOVIDRIVE® 2
60110AEN

Izvedite naslednje nastavitve:
1. Enoto [No protocol mode] povlecite v meniju [Setup] / [Peripherals] do želenih
komunikacijskih vrat.
Primer:

11584AEN
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2. Za določitev prvega krmilnega registra kliknite z desno miškino tipko na [No protocol
mode] / [Properties].
Primer
– No protocol control register: H50(controller 1)
– No protocol at signal
: H56.0(controller 1)
Prebere naj se samo indeks 8489 z RS-485 naslova 2. Primer sporočila v šestnajstiškem
zapisu:
02 02 86 31 00 21 29 00 00 00 00 BF
Krmilni blok je definiran kot H50 do H55 (gl. zgoraj).
Pri bitu H56.0 se program preklopi na No protocol mode (način brez protokola)
(gl. zgoraj).
Vmesni pomnilnik za pošiljanje podatkov mora biti H60 do H66.
Vmesni pomnilnik za sprejem podatkov mora biti H80 do H86.
Potrebne so naslednje nastavitve (HEX):
Krmilni blok

Vmesni pomnilnik
za pošiljanje
podatkov

Spremenljivka

Hex

Dec

Opis

H50:

00 3C;

H51:

00 00;

60

Vmesni pomnilnik za pošiljanje od H60

H52:

00 50;

H53:

00 00;

80

Vmesni pomnilnik za sprejem od H80

H54:

00 00;

H55:

00 0C

12

Dolžina sporočila 12 bajtov

Spremenljivka

Hex

Dec

Opis

H60:

00 0C;

12

12 bajtov za pošiljanje

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
(Glejte priročnik "Serijska komunikacija MOVIDRIVE®")

Za vključitev načina brez protokola (No protocol mode) nastavite H56.0 = 1.
Ko je H51 = 00 01, se pošlje sporočilo, določeno od H60.
Terminal postavi H53 na vrednost 3. S ponastavitvijo na 0 se poslano sporočilo vpiše
najprej samo od H80 za preverjanje parnosti. Terminal takrat samodejno postavi H53
na 1.
S ponovno nastavitvijo H53 = 00 00 se sprejet odgovor shrani od H80 dalje. Za potrditev
se H53 ponovno nastavi na 1.
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Odgovor mora izgledati podobno kot v spodnjem primeru:
Spremenljivka

Hex

Dec

Opis

H80:

00 0C;

12

12 bajtov za sprejem

H81:

1D 02;

H82:

86 31;

H83:

00 21;

H84:

29 00;

H85:

02 49

H86:

F0 1B

MOVILINK® odgovor:
1D 02 86 31 00 21 29 00 02 49 F0 1B
(Glejte priročnik "Serijska komunikacija MOVIDRIVE®")

V celotnem postopku se je enkrat prebral indeks 8489. S H51 = 00 01 je možen ponoven
zagon.
Priključitev
modema

Modem se uporablja za vzpostavitev povezave z osebnim računalnikom. Priključne
nastavitve se izvedejo v meniju [Setup] / [Peripherals]. Pogovorno okno prikličete
z izbiro vnosa [Modem], s klikom na desno miškino tipko in izbiro [Properties].

12000AEN
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Register krmilnega bloka
Komunikacija se vzpostavi s 3 krmilnimi registri iz krmilnega bloka. Prvi register
v krmilnem bloku se določi v pogovornem oknu [Control block register]. Funkcije
krmilnega registra so razložene v naslednji razpredelnici.
Register

Opis

Krmilni register 0

Vsebuje ukaz, ki opisuje, kako krmilnik vzpostavi povezavo in komunikacijo.

Krmilni register 1

0

Čakanje na ukaz

1 ... 10

Vzpostavitev povezave z uporabo telefonske številke, ki je vpisana
v polje [Phone number 1 – 10]. Dovoljeno je največ 40 znakov.

11

Vzpostavitev povezave z uporabo telefonske številke, ki je
shranjena v krmilniku.
Telefonska številka je shranjena v obliki niza znakov v ASCII
formatu, ki se začne v tretjem in naslednjih krmilnih registrih.
Niz lahko vsebuje največ 40 znakov, to je 20 registrov. Vseh
registrov ni potrebno uporabiti.
V zadnjem registru, ki se bo prebral, mora biti vrednost ASCII kode
enaka 0.

101 ... 110

Inicializacijski niz znakov se prenese do modema.
V polje [Phone number 1 - 10] vnesite modemski Hayes ukaz.
Ukaz 101 pošlje niz znakov v polje [Phone number 1] itd.

111

Inicializacijski niz, ki je shranjen v krmilniku, se pošlje v modem.
Vnesite modemski ukaz Hayes, ki se začne v tretjem krmilnem
registru.
Za podrobnosti glejte ukaz 11.

255

Prekinitev povezave

Drugi krmilni register se uporablja kot register stanja. V registru so rezultati
ukazov modema.
Register stanja lahko zavzame naslednje vrednosti:
Kode stanja
0

Ukaz se je pravilno izvedel

1

Vzpostavitev povezave

2

Modem je vzpostavil povezavo

3

Modem je sprejel klicni signal

Kode napak
101

Krmilni register 2

Ni povezave

102

Izgubljen nosilni signal modema

103

Neznana napaka modema

104

Modem ne sprejme znaka centrale

105

Zasedeno med vzpostavljanjem povezave

106

Ni odziva pri vzpostavljanju povezave

107

Modem se ne odziva

255

Neznana napaka / stanje

Uporabniški terminal lahko vzpostavi povezavo z uporabo telefonske številke,
ki je shranjena v krmilniku. Telefonska številka je shranjena v obliki niza znakov
v ASCII formatu, ki se začne v tretjem in naslednjih krmilnih registrih.
Niz lahko vsebuje največ 40 znakov, to je 20 registrov.
Vseh registrov ni potrebno uporabiti. V zadnjem registru, ki se bo prebral, mora
biti vrednost ASCII kode enaka 0.
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Init
Inicializacijski niz za modem.
Timeout (ms)
Čas v sekundah, po katerem se prekine neaktivna povezava. Prednastavljena vrednost
je 30 s. Vpišete lahko čas med 5 in 600 s.
Dial method
Pulzno ali tonsko izbiranje.
Phone number 1-10
Celotna telefonska številka za vzpostavitev povezave.

9.2

Omrežna komunikacija
Omrežna komunikacija uporablja protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol /
Internet Protocol). TCP/IP označuje skupino standardnih protokolov za izmenjavo
podatkov med sistemi oz. napravami. Uporabniški terminali so lahko v omrežje vključeni
prek ETHERNET-a ali prek serijske povezave.
ETHERNET priključek uporabniškega terminala podpira TCP/IP povezave. Priključitev
se izvede po standardu ETHERNET.
Terminalsko omrežje je omrežje tipa odjemalec – strežnik. Do podatkov v omrežju lahko
dostopajo samo odjemalci. Podatke zagotavljajo strežniki. Uporabniški terminal je lahko
obenem odjemalec in strežnik. To pomeni, da lahko istočasno zagotavlja podatke in
sprejema podatke iz drugih terminalov. Na istem strežniku lahko do podatkov dostopa
do 20 odjemalcev. En odjemalec lahko dostopa do podatkov na največ 16 različnih
strežnikih.
Vsi uporabniški terminali morajo imeti IP-naslov. Za lokalna omrežja so priporočljivi
IP-naslovi v območju od 192.168.0.0 do 192.168.254.254.
Za delo na uporabniškem terminalu se lahko uporabljajo standardna internetna orodja,
npr. spletni brskalnik, strežnik elektronske pošte, FTP odjemalec in VNC odjemalec.
Z osebnim računalnikom se lahko izdelajo spletne strani in prenesejo v uporabniški
terminal. Na spletnih straneh so lahko podatki iz krmilnika ali terminala v realnem času.
S pomočjo spletnega brskalnika in skript lahko spreminjate vrednosti, pripravljate
signale in potrjujete opozorila. VNC odjemalec omogoča oddaljeni dostop in daljinsko
krmiljenje uporabniškega terminala.
Uporabniški terminal lahko ob določenih dogodkih pošlje tudi elektronsko pošto
(npr. opozorila in poročila o stanju).
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9.2.1

9

Omrežna komunikacija prek ETHERNET-a
Z dvojnim klikom na [Peripherals] v programu Project manager se odpre pogovorno
okno [Peripheral configuration].

11491AEN
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Lastnosti

Za določitev lastnosti TCP/IP omrežja kliknite z desno miškino tipko na [TCP/IP
connection 1] in izberite [Properties].

11585AEN

Parameter

264

Opis

Connection name

Vnesite poljubno ime povezave. Parametrov ni potrebno določiti.

Host configuration

Če je izbrana možnost [Manual], se uporabijo lastnosti, ki so določene
v pogovornem oknu [TCP/IP properties]. Če uporabniški terminal sprejme enega ali
več parametrov TCP/IP iz strežnika, izberite drugo nastavitev.

IP address and
subnet mask

Vnesite omrežno identifikacijo za vozlišče (terminal). Omrežna povezava se
izvede po standardu ETHERNET. Za lokalno terminalsko omrežje so priporočeni
IP-naslovi v območju od 192.168.0.0 do 192.168.254.254.

Gateway

Določite, katera omrežna naprava v lokalnem omrežju lahko identificira druga
omrežja na internetu.

Primary DNS in
secondary DNS

Vnesite DNS strežnik(e).
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Povezave
ETHERNET

9

V naslednjem odseku sta prikazana 2 primera povezav ETHERNET.
[2]

[1]

1

3

2

6

3

1

6

2
60456AXX

[1]

Vozlišče 1

[2]

Vozlišče 2

Povezava dveh uporabniških terminalov s prepleteno parico (TP)
Kabla imata nameščene vtiče RJ45. Za kabel uporabite križno prepleteno parico CAT5
z oklopom ali brez. Razdalja med uporabniškima terminaloma je lahko največ 100 m.

NAVODILO
Če izmenjava podatkov ne poteka pravilno ter zelena svetleča dioda "Link" ne sveti, sta
po vsej verjetnosti zamenjana priključka 3 in 6.
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Nastavitve TCP/IP v vozliščih
Terminal 1

Terminal 2

[Setup] / [Network] / [TCP/IP-Connections]

[Setup] / [Network] / [TCP/IP-Connections]

54327AEN

Povezava več kot dveh uporabniških terminalov s prepleteno parico (TP)

HUB

1

3

2

6

3

1

6

2
60457AEN

Največja razdalja med uporabniškim terminalom in koncentratorjem je 100 m. Največje
dovoljeno število enot na koncentrator je odvisno od števila priključkov na
koncentratorju. Kabla imata nameščene vtiče RJ45. Za kabel uporabite prepleteno
parico CAT5 z oklopom ali brez.
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9

Serijska omrežna komunikacija / PPP

Izvedba povezave

V meniju izberite [Setup] / [Peripherals]. V pogovornem oknu [Peripheral configuration]
označite TCP/IP connection in zadržite pritisnjeno levo miškino tipko. Miško povlecite do
vnosa [COM1] ali [COM2] in spustite tipko. TCP/IP Connection 2 je na voljo šele potem,
ko ste že izbrali TCP/IP Connection 1.

NAVODILO
Parnost na vratih za povezavo TCP/IP mora biti nastavljena na "None".

Setup

Za določitev lastnosti TCP/IP omrežja kliknite z desno miškino tipko na [TCP/IP
connection 2] in izberite [Properties].

12001AEN

Parameter

Opis

Connection name

Vnesite poljubno ime povezave. Parametrov ni potrebno določiti.

Serial protocol

Za serijsko komunikacijo se uporablja protokol PPP.

User name

Uporabniško ime za prijavo v oddaljeno omrežje.

Password

Geslo za prijavo v oddaljeno omrežje.

Connect signal

Digitalni signal za vzpostavitev (1) ali prekinitev (0) povezave.

Connected register

Analogni register, ki ima lahko eno izmed naslednjih stanj:
Register

Opis

0

Odklopljen (PPP odjemalec)

1

Čakanje na vzpostavitev povezave (PPP strežnik)

2

Povezan kot PPP odjemalec

3

Povezan kot PPP strežnik

7

Napaka v povezavi
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Parameter

Opis

Connect at boot

V primeru PPP povezave se lahko terminal ob vklopu samodejno poveže
z drugim terminalom ali z osebnim računalnikom.

PPP login verification
method

Izberite metodo za preverjanje identitete uporabniškega imena. Te vrednosti
običajno ni potrebno spremeniti.

Accounts

Določite, kdo ima pravico dostopa do storitev.

Act as

Določite, ali naj se uporabniški terminal obnaša kot PPP odjemalec in / ali PPP
strežnik. To pomeni: ali naj uporabniški terminal vzpostavi omrežno povezavo,
ali naj pokliče drugo domeno.

Modem

Parametri pod točko [Modem] so pomembni samo za modemsko povezavo.
Modem je priključen z običajnim modemskim kablom.

TCP/IP
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Parameter

Opis

Enable
modem

Naprava preverja, če je modem priključen.

Disconnect if
idle (min)

Prekine povezavo, ki je neaktivna za določeno število minut.
Če vnesete 0, se povezava ne prekinja.

Phone
number

Vnesite telefonsko številko za vzpostavitev povezave.

Control code
for modem

Niz znakov za inicializacijo modema. Dodatne informacije
preberite v priročniku modema.

Parametri TCP/IP povezave. Če je uporabniški terminal povezan z oddaljeno
domeno, se parametri IP address, Subnet mask in Gateway prepišejo
z nastavitvami pod [Advanced].
Parameter

Opis

Host
configuration

Če je izbrana možnost [Manual], se uporabijo lastnosti, ki so
določene v pogovornem oknu [TCP/IP properties]. Če uporabniški
terminal sprejme enega ali več parametrov TCP/IP iz strežnika,
izberite drugo nastavitev.

IP address
and subnet
mask

Vnesite omrežno identifikacijo za vozlišče (terminal).
Omrežna povezava se izvede po standardu ETHERNET.
Za lokalno omrežje, v katerem so samo terminali, so priporočeni
IP-naslovi v območju od 192.168.0.0 do 192.168.254.254.

Gateway

Vpišite omrežno enoto v lokalnem omrežju, ki je sposobna
identificirati druga omrežja na internetu.

Primary DNS
in secondary
DNS

Tukaj vnesite DNS strežnike.
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Parameter

Opis

Advanced

Z izbiro možnosti [Advanced] lahko določite dodatne parametre.

9

Parameter

Opis

Use VJ
compression
for IP
headers

IP header (glava) je stisnjena. Te vrednosti običajno ni potrebno
spremeniti.

Supply /
Request
remote
address

Zahteva in dodelitev lokalnega IP-naslova. Za možnost dodelitve
IP-naslova iz oddaljenega vozlišča mora biti nastavljen na
0.0.0.0.

Use remote
address as
gateway

To možnost vključite, če želite IP-naslov oddaljenega vozlišča
uporabiti kot gateway (prehod oz. vrata za priključitev na drugo
omrežje). Možnost je običajno izključena (privzeta nastavitev).
Opozorilo: Prenos podatkov ni možen, če je pri uporabi
podomrežja izključeno potrditveno polje [Use remote address as
gateway]. Uporabniški terminal v tem primeru ne more pošiljati
elektronskih sporočil, ostale naprave pa se lahko prek FTP
odjemalca ali brskalnika priključijo na uporabniški terminal.

Supply /
Request local
address

Zahteva in dodelitev IP-naslova za oddaljeno vozlišče. Za
možnost dodelitve IP-naslova iz oddaljenega vozlišča mora biti
nastavljen na 0.0.0.0.

Vozlišče 1
Oddaljeno
192.168.1.2
Lokalno
192.168.1.1
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Serial connection
(serijska
povezava)

Povezava PPP med uporabniškim terminalom in osebnim računalnikom

DOP11B
PCS11B
RS-232

RS-232

60060AXX

Lastnosti v uporabniškem terminalu

12001AEN

Za serijsko povezavo izberite TCP/IP connection (TCP/IP povezava).
Lastnosti pod TCP/IP (IP-naslov, podomrežna maska in gateway) v tem primeru niso
pomembne. PPP je odgovoren za spreminjanje parametrov.

NAVODILO
Dodatna navodila so na voljo v priročniku za operacijski sistem računalnika.
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9

Omrežne storitve
Dvokliknite na [Network services] v imeniku [Network connections] v programu Project
manager in izberite storitve, katere naj uporabniški terminal zagotovi za omrežje.
Storitev vključite tako, da jo označite. Za urejanje lastnosti storitve kliknite na [Edit].

11586AEN

9.3.1

Strežnik za prenos projekta
Projekti se prenašajo z uporabo TCP/IP. Iz seznama izberite možnost [Project transfer
server] in kliknite na [Edit] ter vpišite številko vrat, ki se bodo uporabila za prenos.
Te vrednosti običajno ni potrebno spremeniti.
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9.3.2

BDTP
BDTP je protokol, ki se uporablja za komunikacijo odjemalec/strežnik. Odjemalec
zahteva informacijo, ki jo dobi s strežnika. BDTP strežnik lahko sprejema I/O zahteve od
BDTP odjemalcev. Uporabniški terminal je lahko strežnik, odjemalec ali oboje hkrati.
Odjemalec lahko zahteva podatke iz največ 16 strežnikov. IP-naslovi strežnika so
določeni v BDTP odjemalcu. Vsak strežnik lahko priskrbi informacije za 20 odjemalcev.
Omrežna komunikacija prek BDTP se uporablja za povezavo dveh ali več uporabniških
terminalov z enim ali dvema krmilnikoma z enako učinkovitostjo. Primer omrežne
komunikacije prek BDTP je proizvodnja linija z enim uporabniškim terminalom na vsaki
delovni postaji. V primeru izpada BDTP strežnika odjemalec nadaljuje z uporabo
obstoječe sistemske povezave. Odjemalec ne izvede ponovnega zagona za
vzpostavitev ponovne povezave s strežnikom. Pri vključenem strežniku se bo
vzpostavila BDTP komunikacija.

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

BDTP odjemalec
Za omrežno storitev BDTP client (odjemalec) so določeni IP-naslovi za BDTP strežnik
v omrežju, iz katerega odjemalec zahteva informacije. Za določitev lastnosti izberite iz
seznama možnost [BDTP client] in kliknite na [Edit].

11587AEN

Vrata BDTP
strežnika

Vnesite komunikacijska vrata, na katera je priključen BDTP strežnik oz. omrežje.
Te vrednosti običajno ni potrebno spremeniti.

Standardni BDTP
strežnik

Določite lahko standardni strežnik, ki se uporablja za osnovno nastavitev. Če za I/O ni
drugih vnosov, se signali kličejo iz tega strežnika.
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Podatkovni
register

Vrednosti iz podatkovnega registra se lahko prenašajo med odjemalcem in različnimi
strežniki v omrežju. Prvi register v bloku registra odjemalca, ki se bo prenesel v oz. iz
določenega strežnika, je definiran v oknu Data register (podatkovni register). Tip
registra mora biti enak za odjemalca in strežnik.

Podatkovni register

Podatkovni register

Odjemalec
Register

Strežnik

Vrednost

Register

0

0

1

1

-

n

123

n+1

53447

0

n+2

0

265346

n+m

265346

n

123

n+1

53447

n+2
n+m

Vrednost

Register za prenos

-

Ctrl. reg. 1
Ctrl. reg. 2
Ctrl. reg. 5
-

54652ASL

Krmilni blok

Krmilni blok določa prvi register v krmilnem bloku odjemalca, ki zaseda skupno
5 registrov.
Register

Vsebina

Opis

Krmilni
register 1

Ukaz

Ukazni register, ki ga določa odjemalec.

Krmilni
register 2

274

Možni ukazi:

Koda
rezultatov

0

Ni ukaza

1

Prenos vrednosti registrov od odjemalca, ki je določen v krmilnem
registru 3, do strežnika.

2

Prenos vrednosti registrov iz strežnika, ki je določen v krmilnem
registru 3, do odjemalca.

Register kode rezultatov, ki ga določa odjemalec.
Možni ukazi:
0

Pripravljen za nov ukaz

1

OK

2

Napaka pri prenosu

Krmilni
register 3

Indeks
strežnika

Številka strežnika v omrežju, s katerim se izmenjujejo podatki.

Krmilni
register 4

Indeksni
register

Vrednost v indeksnem registru je dodana naslovu registra, ki je določen
v oknu Data register (podatkovni register).
Pri vneseni vrednosti 0 register začne z naslova, ki je določen pod Data
register.

Krmilni
register 5

Število
registrov

Število registrov, katerih vrednosti se prenesejo iz oz. na določen strežnik.

Sistemski priročnik – Uporabniški terminali DOP11B

Omrežne funkcije in komunikacija
Omrežne storitve

9

Prenos se mora izvesti na naslednji način.
1. Vrednost v registru kode rezultatov mora biti 0. V nasprotnem primeru nastavite
ukazni register na 0.
2. Ukaz vnesite v ukazni register.
3. Počakajte na signal pripravljenosti oz. kodo napake v registru kode rezultatov.
4. Ukazni register nastavite na 0. Uporabniški terminal takrat postavi register kode
rezultatov na 0.

Sinhronizacija
ure s strežnikom

Določite, ali želite uro v odjemalcu sinhronizirati z določenim strežnikom (terminalom).
V ta namen vnesite v izbirno polje številko želenega strežnika. Če se ura v odjemalcu
spreminja lokalno, se v strežnik prenesejo tudi nove datoteke.

Naslov BDTP
strežnika

Vnesite IP-naslov strežnika, iz katerega odjemalec kliče podatke. Naslovi so indeksirani
po vrstnem redu vnosa.
Pri objektnem programiranju v okviru projekta je pomembno določiti strežnik, s katerega
se kliče naslov. V naslovno polje pogovornega okna objekta vpišite besedilo "Server
index>device".
Če npr. v naslovno polje vnesete "2>D15", se vrednost za objekt iz registra D15 prikliče
iz strežnika z indeksom 2.
Indeks strežnika lahko v projektu odjemalca spreminjate s funkcijo [BDTP station
change].

NAVODILO
Če na BDTP odjemalca (uporabniški terminal) ni priključen noben krmilnik, se morata
enoti pretvornik/PLC 1 in pretvornik/PLC 2 premakniti iz RS-232C / RS-422 / RS-485
na "Unused functions" v pogovornem oknu [Peripheral configuration]. To pogovorno
okno prikličete v meniju [Setup] / [Peripherals].
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9.3.4

BDTP strežnik
Upravlja zahteve odjemalca in oskrbuje odjemalce (terminale) z informacijo po zahtevi
z odjemalca (terminala). Za določitev lastnosti izberite iz seznama možnost [BDTP
server] in kliknite na [Edit].

9.3.5

Parameter

Opis

Server port

Komunikacijska vrata za BDTP strežnik. Te vrednosti običajno ni potrebno spremeniti.

Max. clients

Največje število BDTP odjemalcev (terminalov) v omrežju.

Data register

Vrednosti iz podatkovnega registra se lahko prenašajo med strežnikom in različnimi
odjemalci v omrežju.
Prvi register v bloku registra strežnika, ki se bo prenesel v oz. iz določenega
odjemalca, je definiran v oknu [Data register]. Tip registra mora biti enak za odjemalca
in strežnik.
Prenos podatkov se lahko krmili samo z odjemalcev.
Podrobne informacije glede prenosa podatkov si oglejte v poglavju "BDTP odjemalec"
na strani 273.

Clock server

Določite, ali želite vse ostale odjemalce v omrežju sinhronizirati z dejansko uro
strežnika.
Glejte tudi poglavje "BDTP odjemalec" na strani 273.

FTP strežnik
FTP (File Transport Protocol) je standardni internetni protokol in najenostavnejši način
za izmenjavo podatkov med računalniki na internetu. FTP je uporabniški protokol, ki
uporablja internetni protokol TCP/IP. FTP se običajno uporablja za prenos s spletnih
strani iz računalnika, na katerem so izdelani, na strežnik, ki je priključen na internet. FTP
se lahko uporablja tudi za prenos programov in drugih datotek iz drugega strežnika
(terminala) na vaš računalnik. Datoteke se lahko prenašajo iz terminala ali na terminal,
če terminal deluje kot FTP strežnik. Za prenos datotek mora biti na računalniku
nameščen FTP odjemalec, npr. DOP Tools, Internet Explorer, Windows Commander ali
drug standarden FTP program.
Datoteke z dolžino 0 so prikazane v določenih knjižnicah. Vzrok je v tem, ker datoteke
vsebujejo dinamične podatke, zato se njihova velikost spreminja. To pomeni, da
datoteka z velikostjo 0 ni nujno prazna. Terminal ne opravlja z datumsko datoteko. Zato
prikazani datumi niso ustrezni. Terminal lahko shrani vsebino vseh datotek, do katerih
je možno dostopati prek FTP strežnika z uporabo različnih ločil. Kot ločila za vsebino
datoteke lahko uporabite naslednje znake: tabulator (Æ), podpičje (;) ali dvopičje (:).
Nastavitve za FTP ločilo izvedite s programom HMI-Builder v meniju [Setup] / [Terminal
options]. Ime datoteke ne sme vsebovati posebnih znakov, npr. Č, Š in Ž. FTP strežnik
terminala lahko istočasno obdeluje do 3 priključene odjemalce.
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NAVODILO
Datoteke v posameznih knjižnicah povečujejo obremenitev projektnega pomnilnika.
Informacije o razpoložljivem projektnem pomnilniku so na voljo v datoteki info.txt
v korenskem imeniku [Root].
Funkcija omogoča prenos podatkov iz osebnega računalnika v terminal in iz terminala.
FTP strežnik v terminalu podpira prenos podatkov v pasivnem načinu (PASV). Pasivni
način se uporablja, če terminal ni priključen s povezavo PPP. To je potrebno, ker ni
možno vnaprej določiti, katere komponente so vključene med odjemalca in strežnik, npr.
enote za požarni zid ali gateway na osnovi usmerjevalnika.
Z uporabo pasivnega načina se odpravi različne napake. Spletni brskalniki ta način
uporabljajo standardno. Pasivni način se lahko uporablja tudi za PPP povezave.
V imenih datotek ni podprta uporaba posebnih nacionalnih znakov. Terminali ne
ovrednotijo datuma datotek.
Za nastavitev te funkcije izberite [FTP server] v oknu [Setup] / [Network] / [Service] in
kliknite [Edit].

12002AEN

Parameter

Opis

Control port number

Standardna vrednost je 21 in se ne sme spremeniti.

Data port number

Standardna vrednost je 20 in se ne sme spremeniti.

Request login

Tukaj določite, ali se mora uporabnik prijaviti za pridobitev pravice do dostopa
na FTP strežnik (terminal). Uporabniške nastavitve izvedite v oknu
[Setup] / [Network] / [Accounts]. Glejte poglavje "Omrežni računi" na strani 302.
Če te možnosti ne vključite, imajo vsi uporabniki neomejene pravice dostopa do
FTP strežnika.

Pre login text

Besedilo, ki se prikaže pred pozivnim sporočilom za uporabnika: npr. "You have
to login in to the terminal. Enter the login data."

Post login text

Besedilo, ki se prikaže pred pozivnim sporočilom za uporabnika: npr. "You are
logged in."

Connection timeout
(min)

Dovoljen čas mirovanja FTP povezave, preden FTP strežnik (terminal) prekine
povezavo. Standardna vrednost je10 minut.
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Korenski imenik

11593AXX

Korenski imenik (trenutno ime terminala) vsebuje naslednje imenike:
•

ALARMS

•

HTML

•

RECIPE

•

TRENDS

•

IMAGES

Prikazani so samo imeniki, do katerih lahko uporabnik dostopa. Korenska knjižnica
vključuje tudi datoteko info.txt z informacijami o terminalu.
Datoteka info.txt

V datoteki info.txt so informacije o terminalu, kot je prikazano v naslednjem primeru:
DOP11B-40
Firmware version (firmware verzija): V1.20
Build number (številka build): 89
Driver1 (gonilnik1): SEW_MDR 4.01.00
Driver2 (gonilnik2): MODBUS Master 4.00.06
Dynamic memory (dinamični pomnilnik): 20328448 bytes free (prostih bajtov)
Project memory (projektni pomnilnik): 1077586 byte used (uporabljenih bajtov)
IP address (IP-naslov): 10.3.71.2
Datotek iz korenskega imenika ni možno brisati, tudi če ima uporabnik dostop za
pisanje. Brisanje imenikov [HTML], [RECIPE] ali [IMAGES] sprazni vsebino ustreznega
imenika. Imenik se ne zbriše.
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Imenik [ALARMS]
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Imenik se prikaže samo, če so opozorila definirana v terminalu in je terminal v načinu
delovanja. Skupine opozoril so prikazane kot datoteke SKV z dolžino 0. Vendar to ne
pomeni, da ni nobenih opozoril. Te datoteke so namenjene samo za branje.
Vsako opozorilo se shrani v eno vrstico, ki se zaključi z znakom za prelom in konec
vrstice: (carriage return, line feed).
Format datoteke
Kot ločilo se uporablja podpičje (;).
Stanje;Datum vključitve;Čas vključitve;Datum
potrditve;Čas potrditve;Opozorilno besedilo

izključitve;Čas

izključitve;Datum

Vsa polja so vedno na voljo. Pri nepotrjenih opozorilih so polja za datum in čas prazna.
Datoteka se zaključi z: "END" (carriage return, line feed).
Imenik [HTML]

V knjižnici so datoteke, ki se upravljajo prek spletnega strežnika. Izdelate lahko podknjižnice. Začetna datoteka (HTML stran, ki se v spletnem brskalniku prikaže kot
začetna stran) se mora vedno imenovati index.html.
Ime datoteke je odvisno od tipa datoteke. Uporabljajo se standardni formati datotek, npr.
HTML itd.

Imenik [RECIPE]

Posamezni recepti se prikažejo v ustreznih imenikih receptov kot datoteke SKV
z dolžino 0. To ne pomeni, da je recept prazen. Do datotek v tej knjižnici je možen
dostop za branje in pisanje.
Vsaka vrednost recepta se shrani v eno vrstico, ki se zaključi z znakom za prelom in
konec vrstice: (carriage return, line feed).
Format datoteke
Kot ločilo se uporablja podpičje (;).
Primer: signal;vrednost;tip datoteke;dolžina
Datoteka se zaključi z:
"END" (carriage return, line feed).
Če je datoteka tipa "Array" (AR), vsaka vrstica vsebuje vrednost. Prva vrstica je
sestavljena po zgornjem opisu. V vseh naslednjih vrsticah je samo naslednji vnos:
;vrednost
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Tipi datotek
analognih
signalov

Knjižnica trendov
[TRENDS]

Tip

Opis

Nedodeljen

16-bitni znak

+

Ni 16-bitnega znaka

L

32-bitni znak

L+

Ni 32-bitnega znaka

RB

BCD format s plavajočo vejico

RF

Število s plavajočo vejico z eksponentom

SB

16-bitni BCD format

LB

32-bitni BCD format

SH

16-bitni šestnajstiški

LH

32-bitni šestnajstiški

RD

Število s plavajočo vejico

AR

16-bitno polje (predznačeno)

ST

Niz znakov

BI

Bit 0 ali 1

Imenik je na voljo samo, če so trendi definirani v terminalu in je terminal v načinu
delovanja. Različni objekti trendov so prikazani kot datoteke SKV z dolžino 0. Datoteke
so na voljo samo za branje. Za veljavnost trenda mora biti uporabljena krivulja (curve) 1.
Vsaka izmerjena vrednost se shrani v eno vrstico, ki se zaključi z znakom za prelom in
konec vrstice: (carriage return, line feed).
Format datoteke
Kot ločilo se uporablja podpičje (;).
Npr.: datum;čas;vrednost1;vrednost2;vrednost3;vrednost4;vrednost5;vrednost6;OFF
Datoteka se zaključi z:
"END" (carriage return, line feed).
Prenese se samo število krivulj, ki so na voljo v trendu (brez praznih polj).
V naslednjih primerih je "OFF" vključen v izmerjene vrednosti in označuje prekinitev pri
postopku zajemanja vrednosti.
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•

Pri preklopu terminala v način delovanja se shrani kopija zadnjega vzorca. Kopija je
označena z "OFF". Takoj, ko terminal sprejme veljavno vrednost, se nove vrednosti
shranijo brez oznake "OFF".

•

Takoj po vključitvi signala trenda se vzorec označi z "OFF". Pri izhodu signala se
nova vrednost shrani brez oznake "OFF".

•

Pri prenosu shranjene vrednosti z uporabo FTP ali programa HMI-Tools se vzorec
shrani z oznako "OFF". Po končanem prenosu se nova vrednost shrani brez oznake
"OFF".
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Imenik omogoča shranjevanje grafike v formatu BMP. Bitne slike se lahko prikažejo
v objektih statičnih simbolov, če je terminal v načinu delovanja.
Datoteke v tem imeniku so dostopne za pisanje, prepisovanje in brisanje. Novih podknjižnic ni možno izdelati. Z vključitvijo potrditvenega polja [Use dynamic bitmaps] za
statični simbol objekta prikliče terminal določeno datoteko bitnih slik (namn.bmp) iz
imenika [IMAGES] v podatkovni sistem terminala. Bitna grafika se v načinu delovanja
prikaže na zaslonu terminala.
Grafika za prikaz se mora s protokolom FTP prenesti v imenik. FTP omogoča dodajanje,
izmenjavo ali brisanje dinamičnih bitnih slik. BMP datoteke v imeniku [IMAGES] lahko
prepisujete, shranjujete ali brišete. Slika dinamičnega bitnega grafičnega objekta se na
terminalu prikaže samo v načinu delovanja.
Bitne slike v imeniku se ne prikažejo v programu HMI-Builder, oz. tam niso prisotne.

NAVODILO
Uporabite enake X in Y velikosti za grafiko BMP formata v knjižnici in za objekte
simbolov, ki so določeni v programu HMI-Builder.
Do datotek iz imenika [IMAGES] ni možno dostopati.
Pri pošiljanju datoteke BMP v imenik [IMAGES] se prenos za trenutek zaustavi in sicer
za čas, ki je potreben, da terminal pretvori standardni BMP format v posebni BMP
format.
9.3.6

SMTP odjemalec
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) je protokol TCP/IP, ki se uporablja za pošiljanje
in sprejemanje elektronske pošte. SMTP se običajno uporablja skupaj z enim ali dvema
drugima protokoloma (POP3 ali IMAP), ker SMTP zagotavlja samo omejeno delovanje
za shranjevanje sprejetih sporočil. Protokoli omogočajo uporabniku shranjevanje
sporočil v nabiralnik strežnika in kasnejši priklic. To pomeni, da se SMTP uporablja za
pošiljanje elektronske pošte, POP3 ali IMAP pa za priklic elektronskih sporočil
z lokalnega strežnika.
Terminali lahko delujejo kot SMTP odjemalec (pošiljajo elektronska sporočila). Za
uporabo funkcije SMTP odjemalca je potreben strežnik elektronske pošte.
V ta namen lahko uporabljate poštni strežnik vašega ponudnika internetnih storitev.
Uporabite lahko tudi lokalni poštni strežnik.
Funkcija omogoča pošiljanje elektronskih sporočil iz uporabniškega terminala. Za
uporabo funkcije SMTP client (odjemalec) je potreben poštni strežnik, s pomočjo
katerega lahko uporabniški terminal pošilja elektronska sporočila. Sprejemna enota
sprejema sporočila s poštnega strežnika. Uporabite lahko poštni strežnik vašega
ponudnika internetnih storitev ali lokalni poštni strežnik. Elektronski pošti lahko priložite
podatke trendov in receptov. Priložene datoteke je možno brati z uporabo programa
DOP Tools. Istočasno se lahko pošlje največ 20 sporočil.
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V oknu [Setup] / [Network] / [Services] izberite [SMTP client] in kliknite [Edit]. Izvedete
lahko naslednje nastavitve:

12003AEN

Parameter

282

Opis

Server port

Privzete številke vrat 25 običajno ni potrebno spremeniti.

Mail server

IP-naslov poštnega strežnika oz. vzdevek – alias (DNS strežnik) za SMTP
poštni strežnik. Če vnesete vzdevek (alias name), morate v okno
[Setup] / [Network] / [TCP/IP connections] vnesti IP-naslov DNS strežnika.

Authentication

Uporablja se, če poštni strežnik zahteva SMTP avtentikacijo. Pri SMTP
avtentikaciji se morajo uporabniki identificirati pred prejemanjem sporočil.
User name: uporabniško ime za SMTP avtentikacijo
Password: geslo za SMTP avtentikacijo

My e-mail address

Vpišite naslov vaše elektronske pošte. Prejemnik vidi to ime v oknu pošiljatelj.
Po možnosti vpišite veljaven naslov elektronske pošte, na katerega lahko poštni
strežnik pošilja morebitna sporočila o napakah.

Send via connection

Določite TCP/IP povezavo, ki se uporablja za pošiljanje sporočil. Upoštevajte,
da je povezava TCP/IP connection 2 na voljo šele potem, ko ste že izbrali
TCP/IP connection 1.

Predefined recipients

Predhodno določen seznam z največ 16 prejemniki, elektronskimi naslovi,
na katere bo terminal pošiljal sporočila.
Največja dolžina naslova prejemnika je 60 znakov.
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Opozorila je možno tiskati in tudi pošiljati po elektronski pošti. Celoten seznam opozoril
lahko prenesete s pošiljanjem bloka 990 (glejte odsek "Pošiljanje sporočil po elektronski
pošti" na strani 284).
Vsako opozorilo se lahko poveže z enim ali več elektronskimi naslovi. Povezavo
nastavite v konfiguraciji SMTP odjemalca. Splošne nastavitve za stanje opozoril za
pošiljanje po elektronski pošti izvedete v oknu [Setup] / [Alarm settings]. Glejte odsek
"Upravljanje opozoril" na strani 301.

11575AEN

Parameter

Opis

Info block

Če je informacijski blok določen kot besedilni blok, se vključi v elektronsko
sporočilo.
Glejte odsek "Upravljanje opozoril" na strani 301.

Mail to address

Določite prejemnike sporočil.
Iz predhodno določenega seznama lahko v oknu [Setup SMTP Client Service]
izberete do 8 prejemnikov.
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Pošiljanje
sporočil po
elektronski pošti

Besedilne bloke je možno tiskati in pošiljati po elektronski pošti. Opozorilni blok 990
lahko prav tako pošljete v obliki elektronske pošte.

NAVODILO
Pošiljate lahko samo besedilne bloke. Opozorilni blok 990 je edini sistemski blok, ki ga
lahko pošljete v obliki elektronske pošte. Datoteke trendov in receptov lahko pošljete
kot priloge elektronski pošti.

11589AEN

284

Parameter

Opis

Send mail signal

Ko je določen digitalni signal vključen, se pošlje elektronsko sporočilo.

Mail completion signal

Digitalni signal, ki ga terminal pošlje po poslanem elektronskem sporočilu.
Signal običajno vključi terminal. Z izbiro možnosti [Reset] ponastavite
(resetirate) signal po zaključenem pošiljanju sporočila.

Mail to address

V to polje se vpiše elektronski naslov prejemnika. S klikom na polje [...]
omogočite izbiro do 8 prejemnikov iz seznama. Seznam z elektronskimi naslovi
se pripravi v meniju [Setup] / [Network] / [Services] v pogovornem oknu [Setup
SMTP Client Service].

Attach file

Vnesite ime ustrezne datoteke, ki jo želite pripeti vaši elektronski pošti.
Če imata datoteki trendov in receptov enaki imeni, bo pripeta datoteka trendov.
Ime datoteke ne sme vsebovati posebnih znakov, npr. Č, Š in Ž.
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Skok na sistemski blok [E-mail] (993) omogoča pripravo in pošiljanje sporočil v načinu
delovanja.

10810AEN

10811AEN

Parameter

Opis

Send e-mail to

V to polje vpišite prejemnika. Naslov lahko vpišete ali ga izberete iz globalnega
seznama. Za prikaz globalnega seznama pritisnite tipko <LIST> na terminalih
s tipkovnico oz. tipko <MAIL> na terminalih z zaslonom na dotik.

Subject

Vnesite zadevo sporočila. Dolžina je omejena na 50 znakov. Besedilo sporočila
je omejeno na 10 vrstic s po 50 znaki.
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9.3.7

Krmilnik terminala
Uporablja se za preklop iz RUN v TRANSFER prek TCP/IP. Kliknite na [Edit] in vnesite
številko vrat za prenos. Številke vrat običajno ni potrebno spremeniti. Vključite možnost
[Authentication required], če je pred prenosom potrebno vnesti uporabniško ime in
geslo. Uporabniki so definirani v oknu [Setup] / [Network] / [Accounts].

12004AEN

9.3.8

Transparentni način
Uporablja se za komunikacijo v transparentnem / prehodnem načinu v terminalskem
omrežju prek ETHERNET-a (glejte tudi poglavji "Komunikacija" na strani 250 in
"Omrežne storitve" na strani 271). Za nastavitev te funkcije izberite [Transparent mode]
v oknu [Setup] / [Network] / [Services] in kliknite [Edit].

12005AEN

286

Parameter

Opis

IP properties

Številke vrat 6004 običajno ni potrebno spremeniti. Izberite želen protokol: UDP
ali TCP.

Control systems

Določite, ali želite transparentni / prehodni način povezati s krmilnikom 1 ali 2.

Mode

Izberite transparentni oz. prehodni način komunikacije. V okno [Timeout] vpišite
časovni interval v sekundah, po katerem se bo terminal preklopil iz prehodnega
načina nazaj v način delovanja, če ne bo nobene prehodne komunikacije.
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Spletni strežnik
Spletni strežnik pripravi podatke tako, da so primerni za prikaz v brskalniku (kot je
npr. Internet Explorer). Osebni računalniki, ki pripravljajo spletne strani, morajo delovati
kot spletni strežnik.
WWW strežnik je program, ki uporablja model odjemalec / strežnik in prek protokola
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) prenaša podatke, ki oblikujejo spletne strani
internetnih uporabnikov (z računalniki, na katerih se nahajajo HTTP odjemalci). Na vseh
osebnih računalnikih oz. terminalih na internetu, ki vsebujejo spletno stran, mora biti
nameščen program spletnega strežnika (web server).
Funkcija omogoča konfiguracijo spletnega strežnika v terminalu. Spletni strežnik je
program, ki deluje na osnovi modela odjemalec/strežnik in uporablja protokol HTTP
(Hypertext Transfer Protocol). Spletni strežnik predela datoteke v spletne strani, ki jih
HTTP odjemalci lahko prikažejo.
Glejte tudi poglavje "Omrežne storitve" na strani 271.

11591AEN

Parameter
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Port number

Standardna vrednost je 80 in se običajno ne spreminja.

Account name

Določitev imena računa zaščiti HTML strani v uporabniškem terminalu z gesli.
Računi so definirani v oknu [Setup] / [Network] / [Accounts].

11590AEN
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Opis

Account name

Tu je prikazano ime za račun, ki je bil definiran v prejšnjem pogovornem oknu.
Računi so definirani v oknu [Setup] / [Network] / [Accounts].

Password

Vpišite geslo. HTML strani so zaščitene z imeni računov in z gesli.
Za zaščito posamezne strani z drugim imenom računa in geslom dodajte
v glavo HTML naslednjo kodo:
<HTML>
<HEAD>
<META name="superuser"1) content="12345">
</HEAD>
Preostala HTML koda.
</HTML>

1) "superuser" predstavlja ime računa, "12345" pa geslo.

NAVODILO
Glava mora vsebovati zgoraj omenjeno kodo. Parametra Name in Content morata imeti
ime računa in geslo.

288

Sistemski priročnik – Uporabniški terminali DOP11B

Omrežne funkcije in komunikacija
Omrežne storitve

SSI skript

9

SSI (Server-Side Include) je spremenljiva vrednost (npr. datoteka), ki jo strežnik lahko
doda datoteki HTML pred pošiljanjem do uporabnika. Pri izdelavi spletne strani lahko
v datoteko HTML vstavite SSI na naslednji način:
<!--#echo var="LAST_MODIFIED"-->
Za prikaz vrednosti s terminala na HTML straneh so podprti naslednji skripti:

Ime

Parameter

Opis

Primer

get_ipaddr.fn

Brez

Označuje IP-naslov
spletnega strežnika.
Uporablja se v CGI
skriptu.

<!--#exec cgi="get_ipaddr.fn"-->

get_domainname.fn

Brez

Označuje ime domene
spletnega strežnika.

<!--#exe cgi="get_domainname.fn"-->

get_date.fn

Oblika zapisa datuma
npr. MM/DD/LL ali LLMM-DD.
Če oblika ni določena,
se uporabijo nastavitve
terminala.

Prikazuje datum
terminala.

<!--#exec cgi="/get_date.fn MM/DD/YY"-->

get_time.fn

Oblika zapisa časa
npr. HH:MM:SS ali
HH:MM.
Če oblika ni določena,
se uporabijo nastavitve
terminala.

Prikazuje čas terminala.

<!--#exec cgi="/get_time.fn HH:MM"-->

get_device.fn

X, Y, Z
X = device (naprava)
Y = oblika izpisa (glejte
dodatno
razpredelnico)
Z = dolžina (glejte
spodnjo razpredelnico)

Prikazuje vrednost
naprave (vrednost
signala) v krmilniku.

<!--#exec
<!--#exec
<!--#exec
<!--#exec
<!--#exec

get_diag.fn

Brez

Prikazuje diagnostično
stran terminala.

<!--#exec cgi="/get_diag.fn"-->

get_mode.fn

Brez

Prikazuje način delovanja
terminala:
[RUN] / [PROG] /
[SETUP] / [TRANSFER]

<!--#exec cgi="/get_mode.fn"-->

Sistemski priročnik – Uporabniški terminali DOP11B

cgi="/get_device.fn
cgi="/get_device.fn
cgi="/get_device.fn
cgi="/get_device.fn
cgi="/get_device.fn

D5"-->
D5LH"-->
M7"-->
D9ST,30"-->
D0AR,10"-->

289

Omrežne funkcije in komunikacija
Omrežne storitve

9

Oblika izpisa za get_device.fn
Ime

Dolžina

Opis

Primer

Brez

Brez

Prikazuje vrednost v predznačenem 16-bitnem
formatu.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D1"-->

+

Brez

Prikazuje vrednost v nepredznačenem 16-bitnem
formatu.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D3+"-->

L

Brez

Prikazuje vrednost v predznačenem 32-bitnem
formatu.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D7L"-->

L+

Brez

Prikazuje vrednost v nepredznačenem 32-bitnem
formatu.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D2L+"-->

RB

Brez

Prikazuje vrednost v 32-bitnem BCD formatu
s plavajočo vejico (SIMATIC).

<!--#exec cgi=/get_device.fn D10RB"-->

RF

Brez

Prikazuje vrednost v 32-bitnem IEEE formatu
s plavajočo vejico.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D8RF"-->

RD

Brez

Prikazuje vrednost v 32-bitnem IEEE formatu
s plavajočo vejico brez eksponenta.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D1RD"-->

SB

Brez

Prikazuje vrednost v 16-bitnem BCD formatu.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D3SB"-->

LB

Brez

Prikazuje vrednost v 32-bitnem BCD formatu.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D7LB"-->

SH

Brez

Prikazuje vrednost v 16-bitnem HEX formatu.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D2SH"-->

LH

Brez

Prikazuje vrednost v 32-bitnem HEX formatu.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D1LH"-->

AR

Brez

Prikazuje število vrednosti v predznačenem 16bitnem formatu.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D5AR,10"-->

ST

Brez

Prikazuje število registrov za nize znakov.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D9ST,30"-->

Samodejno
osveževanje

HTML stran se običajno ne osvežuje samodejno. Dodatek naslednje kode v HTML stran
vključi samodejno osveževanje.
<meta http-equiv="Refresh"CONTENT="5">

CONTENT določa pogostost osveževanja strani (v sekundah).
Primer HTML strani s SSI skriptom
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Refresh"CONTENT="5">
</HEAD>
<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"--><BR>
<!--#exec cgi="/get_domainname.fn"--><BR>
<BR>
En IO:<BR>
<!--#exec cgi="/get_date.fn MM/DD/YY"--><BR>
<!--#exec cgi="/get_time.fn HH:MM"--><BR>
D5 = <!--#exec cgi="/get_device.fn D5"--><BR>
M7=<!--#exec cgi="/get_device.fn M7"--><BR>
D9 (string) = <!--#exec cgi="/get_device.fn D9ST,30"--><BR>
D0-D9 =<!--#exec cgi="/get_device.fn D0AR, 10"--><BR>
D8013 = <!--#exec cgi="/get_device.fn D8013"--><BR>
</HTML>
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CGI skript

9

CGI (Common Gateway Interface) je standardna metoda spletnega strežnika za
upravljanje podatkov (v smeri od in do uporabnika). Ko uporabnik odpre spletno stran
(s klikom na povezavo ali vnosom naslova v spletni brskalnik), strežnik pošlje nazaj
želeno stran. Če na spletni strani izpolnite obrazec in ga pošljete, ga običajno sprejme
uporabniški program. Strežnik pošlje nazaj potrditev. Postopek prenosa podatkov med
strežnikom in aplikacijo se označuje kot CGI ter je del protokola HTTP.
Za spreminjanje vrednosti v terminalu so podprti naslednji CGI skripti:

Ime

Parameter

Opis

Primer

set_date.fn

Oblika zapisa datuma,
npr. MM/DD/YY ali
YY-MM-DD.
Če oblika ni določena, se
uporabijo nastavitve
terminala.

Skupaj s FORM se
uporablja za nastavitev
datuma v terminalu.

<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

Oblika zapisa časa,
npr. HH:MM:SS
ali HH:MM. Če oblika ni
določena, se uporabijo
nastavitve terminala.

Skupaj s FORM se
uporablja za nastavitev
časa v terminalu.

<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 (naprava)
Y = oblika izpisa (glejte
dodatno razpredelnico),
npr. D0L + D5SH

Skupaj s FORM se
uporablja za nastavitev
naprave (signala)
v krmilniku.

<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

Skupaj s FORM se
uporablja za menjavo
načina delovanja terminala.

<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>

push_key.fn

(glejte dodatno
razpredelnico)

Uporablja se za simulacijo
vključitve tipke terminala.

<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>
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Oblika izpisa za set_device.fn
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Ime

Opis

Brez

Prikazuje vrednost v predznačenem 16-bitnem formatu.

+

Prikazuje vrednost v nepredznačenem 16-bitnem formatu.

L

Prikazuje vrednost v predznačenem 32-bitnem formatu.

L+

Prikazuje vrednost v nepredznačenem 32-bitnem formatu.

RB

Prikazuje vrednost v 32-bitnem BCD formatu s plavajočo vejico.

RF

Prikazuje vrednost v 32-bitnem IEEE formatu s plavajočo vejico.

RD

Prikazuje vrednost v 32-bitnem IEEE formatu s plavajočo vejico
brez eksponenta.

SB

Prikazuje vrednost v 16-bitnem BCD formatu.

LB

Prikazuje vrednost v 32-bitnem BCD formatu.

SH

Prikazuje vrednost v 16-bitnem HEX formatu.

LH

Prikazuje vrednost v 32-bitnem HEX formatu.

ST

Prikazuje število registrov za nize znakov.
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Parametri za push_key.fn

Primer HTML
strani s SSI in
CGI skriptom

Parameter

Opis

Primer

KEY

Zavzame lahko
naslednje
vrednosti:
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

Zavzame lahko
naslednje
vrednosti:
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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9
Shranjevanje
datotek HTML
prek FTP

Za prenos in shranjevanje datotek HTML na terminal se uporablja standardni FTP
odjemalec, npr. [DOP Tools] \ [DOP FTP Client]
Glejte poglavje "FTP strežnik" na strani 276.
Datoteke se prenesejo v HTML imenik v uporabniškem terminalu.
Imena datotek morajo biti podana v DOS formatu (8.3). Dolžina imena datotek je
omejena na 8 znakov. Pripona datotek je HTM.

NAVODILO
Datoteka INDEX.HTM mora biti vedno prisotna.

9.3.10 Oddaljeni dostop
Ta funkcija omogoča dostop ter zrcaljenje in krmiljenje uporabniškega terminala iz
osebnega računalnika s pomočjo brezplačnega programa za VNC odjemalce Remote
Access Viewer in vgrajenega VNC strežnika v uporabniškem terminalu.
Remote Access Viewer je program za oddaljeni dostop in daljinsko krmiljenje
uporabniškega terminala DOP11B. Program za VNC (Virtual Network Computing)
odjemalce Remote Access Viewer skupaj z VNC strežnikom, vgrajenim v uporabniški
terminal, omogoča funkcijo oddaljenega dostopa do uporabniškega terminala ter ogled
datotek in krmiljenje uporabniškega terminala iz osebnega računalnika.
DOP11B

INTERNET /
NETWORK

60680AXX

Tehnologija VNC omogoča, da do uporabniškega terminala, ki je priključen na
ETHERNET, lahko dostopate iz poljubnega osebnega računalnika, ki je priključen na
isto omrežje. Če sta osebni računalnik in uporabniški terminal priključena na internet,
lahko do uporabniškega terminala dostopate iz kateregakoli osebnega računalnika na
svetu, ki je priključen na internet. Funkcija oddaljenega dostopa do uporabniškega
terminala je še posebej uporabna npr. pri daljinsko krmiljeni podpori strank, daljinskem
krmiljenju in za odkrivanje napak.
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Nastavitve
v uporabniškem
terminalu

Uporabniški terminal ima vgrajen VNC strežnik. Funkcija Remote access (oddaljeni
dostop) mora biti vključena v projektni aplikaciji v uporabniškem terminalu. Za podroben
opis konfiguracijskega programa si oglejte priročnik konfiguracijskega programa.

Nastavitve
v konfiguracijskem
programu

1. V konfiguracijskem programu odprite projekt uporabniškega terminala.

9

2. Izberite [Setup] / [Network] / [Services].

12006AEN

3. Izberite [Remote access] in kliknite na [Edit].

12007AEN

Password (geslo)
View only

Za dostop samo za ogled na uporabniškem terminalu vnesite geslo v programu
Remote Access Viewer. Uporabnik programa Remote Access Viewer / spletnega
brskalnika, ki je prijavljen z geslom View-only, ne more izvajati sprememb
v uporabniškem terminalu.

Full access

Za poln dostop na uporabniškem terminalu vnesite geslo v programu Remote Access
Viewer. Uporabnik programa Remote Access Viewer / spletnega brskalnika, ki je
prijavljen z geslom za poln dostop, lahko uporabniški terminal upravlja tako, kot da bi
se nahajal neposredno pred terminalom.

NAVODILO
Če je uporabljeno isto geslo za način View-only in za poln dostop, ima uporabnik
programa Remote Access Viewer / spletnega brskalnika poln dostop do uporabniškega
terminala.
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Ports (vrata)

Viewer
(5900)

TCP (Transmission Control Protocol) priključek za program Remote Access Viewer;
običajno ga ni potrebno spremeniti.

Full access
(5800)

TCP priključek za HTTP (Hypertext Transfer Protocol) povezavo; običajno ga ni
potrebno spremeniti.

Program zaključite s klikom na OK in Exit. Shranite projekt in ga prenesite v uporabniški
terminal. V uporabniškem terminalu zdaj deluje VNC strežnik.
Ukaz za prikaz, če je priključen VNC odjemalec
V ukazno vrstico v konfiguracijskem programu vpišite pod [Setup] / [System signals]
ukaz "SJAFx", da se v zgornjem desnem kotu uporabniškega terminala izpiše besedilo
"Remote access", ko je z VNC strežnikom uporabniškega terminala povezan VNC
odjemalec (s programom Remote Access Viewer ali prek spletnega brskalnika). "x" je
indeks prikazane velikosti pisave. Razpoložljive velikosti pisave so prikazane v polju
"Menus" v oknu [Runtime fonts] [Setup] / [Runtime fonts].

12008AEN
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Povezava
z uporabniškim
terminalom

9

VNC strežnik zazna HTTP (Hypertext Transfer Protocol) povezavo na TCP
(Transmission Control Protocol) vratih 5800, kot je nastavljeno v uporabniškem
terminalu za funkcijo oddaljenega dostopa (glejte stran 295).
V naslovno polje spletnega brskalnika vpišite IP-naslov uporabniškega terminala in
zatem še ":" (dvopičje) ter številko vrat TCP 5800. Če je npr. IP-naslov uporabniškega
terminala 10.3.71.22, vpišite http://10.3.71.22:5800.

12019AEN

Remote Access Viewer prikazuje sliko uporabniškega terminala na zaslonu osebnega
računalnika. Slika v programu Remote Access Viewer se posodablja na zahtevo ali
v rednih časovnih intervalih. Funkcija oddaljenega dostopa izvaja iste funkcije kot
dejanski uporabniški terminal.

11599AXX

Sistemski priročnik – Uporabniški terminali DOP11B

297

9

Omrežne funkcije in komunikacija
Omrežne storitve

VNC strežnik, ki je vgrajen v uporabniški terminal, vsebuje majhen VNC programček.
Uporabniški terminal lahko povežete s spletnim brskalnikom, ki podpira javanske
programčke, npr. z brskalnikom Microsoft Internet Explorer.
V primeru uporabe spletnega brskalnika se okvir uporabniškega terminala ne prikaže.

11600AXX

VNC avtentikacija
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•

Spletni brskalnik vpraša za geslo takoj, ko je vzpostavljena povezava.

•

Vnesite geslo, ki je nastavljeno v uporabniškem terminalu.

•

Uporabniški terminal se mora zdaj prikazati v spletnem brskalniku na vašem
računalniku.
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Upravljanje
uporabniškega
terminala

9

Uporabniški terminal s tipkovnico se upravlja prek tipkovnice osebnega računalnika.
Naslednje tipke na tipkovnici osebnega računalnika ustrezajo tipkam na uporabniškem
terminalu.
Tipkovnica na računalniku

Tipkovnica uporabniškega
terminala

Home

MAIN

Shift + F11

LIST

Shift + F12

ACK

Page up Å

PREV

Page down Ç

NEXT

F1 do F12

F1 do F12

Shift + F1 do F12

F13 do F22

Tipka za vnos (Enter)

ENTER

Smerne tipke

Smerne tipke

Pri terminalih z zaslonom na dotik se lahko dotaknete neposredno površine zaslona.

NAVODILO
Povezava z uporabniškim terminalom prek Proxy strežnika ni priporočljiva.

9.3.11 Priporočila in omejitve za omrežno komunikacijo
Za hitro in učinkovito komunikacijo med terminali in krmilnikom v terminalskem omrežju
(BDTP omrežju) mora biti zagotovljen optimalen prenos signalov. Preberite odsek
"Učinkovita komunikacija" na strani 63 in upoštevajte zahteve za optimizacijo omrežnih
funkcij v terminalu. V terminalskem omrežju se lahko prenese največ 3000 signalov.
Primer 1

Terminalsko omrežje sestavljajo trije odjemalci in strežnik. Vsak odjemalec lahko
dostopa do 1000 signalov. To pomeni, da mora strežnik prenesti 3000 signalov do vseh
posameznih odjemalcev. To velja tudi v primeru, ko so naslovna območja za signale in
odjemalce identična. Na ta način se doseže optimalna zmogljivost prenosa signalov
v omrežju.

Primer 2

Strežnik mora preklicati naslove, ki jih zahtevajo odjemalci. Strežnik zatem povprašuje
po stanju krmilnika in ga pošlje ustreznemu odjemalcu.
Primer
Terminalsko omrežje (BDTP omrežje) sestavlja strežnik in pet odjemalcev. Vsak
terminal vsebuje 50 opozoril z istimi naslovi. To za strežnik pomeni, da mora krmilnik
povpraševati po 50 naslovih. Strežnik mora poleg tega poslati 50 opozoril ustreznemu
odjemalcu (5 x 50). Potemtakem mora strežnik poslati v omrežje 250 opozoril.
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9
Transparentni
način prek
ETHERNET-a

Prehodni
način prek
ETHERNET-a

Za možnost uporabe funkcije [Transparent mode] prek ETHERNET komunikacije
(protokol TCP/IP) morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji.
•

Gonilniki in orodja za programiranje morajo podpirati komunikacijo v transparentnem
načinu. (Podrobne informacije preberite v priročniku ustreznega gonilnika ali
krmilnika).

•

Če konfiguracijski program za krmilnik ne podpira prenosa projektov prek TCP/IP,
morate na osebnem računalniku uporabiti program za simulacijo priključka COM
v okolju TCP/IP. Program komunicira s krmilnikom v transparentnem načinu prek
omrežja TCP/IP.

Komunikacija v prehodnem načinu je možna samo, če gonilniki podpirajo ta način.
Glejte poglavje "Komunikacija" na strani 250.
Za možnost uporabe prehodnega načina prek ETHERNET komunikacije (protokol
TCP/IP) mora biti izpolnjen naslednji pogoj.
•

Način brez
protokola

Če program za programiranje krmilnika ne podpira prenosa projektov prek TCP/IP,
morate na osebnem računalniku uporabiti program za pretvorbo iz COM vrat na
TCP/IP. Program komunicira s krmilnikom v transparentnem načinu prek omrežja
TCP/IP. (Podrobne informacije preberite v priročniku ustreznega gonilnika ali
krmilnika).

Funkcija [No protocol mode], ki je uporabljena, če en ali več terminalov deluje kot
komunikacijski vmesnik (glejte tudi poglavje "Komunikacija" na strani 250), ni
priporočljiva za velika terminalska omrežja (BDTP omrežja).
Veliko omrežje je BDTP omrežje z večjim številom signalov med strežnikom in
odjemalci. Če terminal deluje kot komunikacijski vmesnik, se prenašajo krmilni registri
in krmilni signali. Registri in signali zavirajo hitrost komunikacije in zmanjšujejo
učinkovitost omrežja. Glejte odsek "Učinkovita komunikacija" na strani 63.

Paketi signalov

300

Za hitro in učinkovito komunikacijo med terminali in krmilnikom (npr. v omrežju) je
pomemben optimalen prenos signalov. Preberite odsek "Učinkovita komunikacija" na
strani 63 in upoštevajte zahteve za optimizacijo omrežnih funkcij v terminalu. Zahteve
veljajo za vse enote v terminalskem omrežju. Če se signali ne prenašajo v paketih, se
lahko poviša čas posodabljanja v omrežju.
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Upravljanje
opozoril

9

Terminalsko omrežje je omrežje tipa odjemalec – strežnik. Strežnik shranjuje podatke
(npr. opozorilne signale), ki jih kličejo odjemalci. Simultan prenos različnih signalov ima
negativen vpliv na čas prenosa med uporabniškimi terminali in krmilniki. Zato je število
signalov potrebno omejiti. Podrobne informacije so opisane v odseku "Učinkovita
komunikacija" na strani 63.
Število opozorilnih signalov v omrežju ne sme preseči števila signalov, ki jih je strežnik
sposoben obdelati v celotnem omrežju. Strežnik lahko obdela do 300 opozoril, odvisno
od aplikacije in uporabniškega terminala. V omrežju torej skupaj ne sme biti več kot
300 opozoril.

Indeks
v omrežnem
odjemalcu

Indeksno naslavljanje pomaga, da v načinu delovanja določite register, iz katerega
objekt prikliče vrednost za prikaz. Indeksno naslavljanje se ne more uporabiti
v terminalu, ki deluje kot BDTP odjemalec. BDTP odjemalci uporabljajo izključno
indeksni register BDTP strežnika.
Standardne zahteve za uporabo indeksnega naslavljanja veljajo, če terminal deluje kot
BDTP odjemalec, torej kot lokalni krmilnik.
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9
9.4

Omrežni računi
V oknu [Setup] / [Network] / [Accounts] lahko določite, kdo ima dostop do storitev
terminala, ki zahtevajo prijavo. Funkcija se uporablja za preverjanje avtorizacije.
Uporabniško ime in geslo sta pripravljena za različne uporabnike z dostopom do
različnih storitev v omrežju. Imena računov in gesla ne smejo vsebovati posebnih
nacionalnih znakov.

11590AEN

V skladu z zgornjo sliko je račun z imenom "Superuser" pooblaščen za dostop do vseh
funkcij omrežja, ki zahtevajo prijavo. Gumbi omogočajo posodabljanje (Update),
dodajanje (Append) in brisanje (Delete) računov s seznama.

9.4.1
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Parameter

Opis

Account name

Vpišite ime računa.

Password

Vpišite geslo za račun.

Pravica dostopa
Parameter

Opis

Serial connection

Uporabnik lahko vzpostavi serijsko povezavo (PPP). Ta možnost mora biti
vključena.

Access terminal
controller

Uporablja se za preklop iz RUN v TRANSFER prek TCP/IP. Ta možnost mora
biti vključena.

FTP Access

Uporabnik ima dostop s pravico do branja na FTP strežniku (terminalu).

FTP Write

Uporabnik ima dostop do pisanja na FTP strežniku. Potreben je FTP dostop.
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Priklic omrežnih nastavitev med delovanjem

9.5

9

Priklic omrežnih nastavitev med delovanjem
Enoznačna številka strojne opreme za uporabniški terminal, t. i. naslov MAC (Media
Access Control), se lahko prikliče med delovanjem z makro ukazom "IP-CONFIG" in
argumentom "/ALL".
Z naslovom MAC se v konzoli Windows CE prikaže konfiguracija IP.

NAVODILO
Dodatne informacije so na voljo v poglavju "Vnos dogodka / dodajanje dogodka"
(stran 247).
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Tehnični podatki in dimenzijske risbe

10.1

Splošni tehnični podatki

10.1.1 Zaslon
Grafična ločljivost
(točke)

DOP11B-10

DOP11B-15

DOP11B-20

DOP11B-25

160 x 32

240 x 64

240 x 64

320 x 240

Besedilo:
vrstice x znaki

Grafični zaslon

Aktivna velikost
zaslona, Š x V

89,6 x 17,9 mm

90,2 x 24 mm

127,0 x 33,8 mm

115,2 x 86,4 mm

Osvetlitev ozadja

LED, zatemnilna >50000
ur pri temperaturi okolja
+25 °C.

LED, zatemnilna >50000
ur pri temperaturi okolja
+25 °C.

LED, zatemnilna >50000
ur pri temperaturi okolja
+25 °C.

CCFL, zatemnilna
>45000 ur pri temperaturi
okolja +25 °C.

Zaslon

FSTN-LCD zaslon (tekoči
kristali), enobarvni

FSTN-LCD zaslon (tekoči
kristali), enobarvni

FSTN-LCD zaslon (tekoči
kristali), enobarvni

DOP11B-30

DOP11B-40

DOP11B-50

DOP11B-60

Grafična ločljivost
(točke)

320 x 240

320 x 240

800 x 600

1024 x 768

Nastavitev kontrasta

Prek sistemske spremenljivke

Besedilo: vrstice x
znaki
115,2 x 86,4 mm

Osvetlitev ozadja

CCFL, zatemnilna >60000 ur pri temperaturi okolja
+25 °C.

Zaslon

304

Grafični zaslon

Aktivna velikost
zaslona, Š x V

Nastavitev kontrasta

FSTN-LCD zaslon (tekoči
kristali), 16 odtenkov
sivine

115,2 x 86,4 mm

211,2 x 158,4 mm

304,1 x 228,1 mm

CCFL, zatemnilna
>50000 ur pri temperaturi
okolja +25 °C.

CCFL, zatemnilna
>35000 ur pri temperaturi
okolja +25 °C.

Prek sistemske spremenljivke
CSTN-LCD zaslon (tekoči kristali), 64 k barv

TFT-LCD zaslon (tekoči
kristali), 64 k barv

TFT-LCD zaslon (tekoči
kristali), 64 k barv
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10.1.2 Tehnični podatki
DOP11B-10

DOP11B-15

DOP11B-20

DOP11B-25

Tipkovnica

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Občutljiva na dotik

Material tipkovnice /
sprednjega dela enote

Membranska tipkovnica s kovinsko zaščito.
Overlay autotex F207 s pritiskom na zadnji strani,
1 milijon operacij

Numerične tipke
Smerne tipke
6 funkcijskih tipk
6 svetlečih diod
(rdeče / zelene)

Razširitev pomnilnika

Numerične tipke
Smerne tipke
6 funkcijskih tipk
6 svetlečih diod
(rdeče / zelene)

Numerične tipke
Smerne tipke
8 funkcijskih tipk
16 svetlečih diod

Membranska tipkovnica
s kovinsko zaščito.
Overlay autotex F157
s pritiskom na zadnji
strani,
1 milijon operacij

Brez

Zaslon na dotik
Polimer (Autotex F250)
na steklu,
1 milijon operacij

Z USB pomnilnikom

Grafični objekti

Da

Ura realnega časa

±20 PPM + odstopanje zaradi temperature okolja in napajalne napetosti.
Največje skupno odstopanje: 1 minuta/mesec pri +25 °C = 12 minut/leto.
Življenjska doba baterije za uro realnega časa je 3 leta.
Temperaturni koeficient: 0,004 ppm/°C2

Napajalna napetost

24 V DC (20 ... 30 V DC),
3-polni priključni kontakt
CE: Dovod napajalne napetosti mora biti izveden za zaščito SELV ali PELV v skladu z IEC 950 ali IEC 742.
UL: Napajalna napetost mora biti priključena v skladu s predpisi za dovod napajalne napetosti razreda 2.

Tokovna poraba pri
obratovalni napetosti
Varovalka

Normalno: 0,1 A
Največ: 0,3 A

Normalno: 0,15 A
Največ: 0,35 A

Notranja DC varovalka, 1,0 AT, 5 x 20 mm

Temperatura okolice

Notranja DC varovalka, 2,0 AT, 5 x 20 mm

Navpična vgradnja: 0 °C ... +50 °C
Vodoravna vgradnja: 0 °C ... +40 °C

Temperatura
skladiščenja

–20 do +70 °C

Zračna vlaga

5 ... 85% (brez zgoščevanja)

Sprednje mere
ŠxVxG
Globina vgradnje

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

Stopnja zaščite
sprednjega dela enote

IP66

Stopnja zaščite zadnjega
dela

IP20

Zaščitni material
zadnjega dela
Masa
Pomnilnik
EMC testi na terminalu

Normalno: 0,25 A
Največ: 0,45 A

201 x 152 x 6 mm
56,8 mm

Prašno lakiran aluminij
0,4 kg

0,5 kg

512 kB (s pisavami)

512 kB (s pisavami)

0,875 kg

0,87 kg

12 MB (s pisavami)

Preverjen je v skladu z: EN 61000-6-3 (sevanje) in EN 61000-6-2 (odpornost proti motnjam).

UL odobritev

UL 1604 (razred I, razdelek 2) / UL 508 / UL 50 4x samo za notranjo uporabo

DNV certifikat

V delu

NEMA
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DOP11B-30

DOP11B-40

Tipkovnica

Občutljiva na dotik

•
•
•
•

Material tipkovnice /
sprednjega dela enote

Zaslon na dotik
Polimer (Autotex) na
steklu,
1 milijon operacij

Membranska tipkovnica
s kovinsko zaščito.
Overlay autotex F157
s pritiskom na zadnji
strani,
1 milijon operacij

Razširitev pomnilnika

DOP11B-50

DOP11B-60
Občutljiva na dotik

Numerične tipke
Smerne tipke
16 funkcijskih tipk
16 svetlečih diod
(rdeče / zelene)

Zaslon na dotik
Polimer (Autotex F250) na steklu,
1 milijon operacij

Z USB pomnilnikom

Z USB pomnilnikom ali kartico Compact Flash

Grafični objekti

Da

Ura realnega časa

±20 PPM + odstopanje zaradi temperature okolja in napajalne napetosti.
Največje skupno odstopanje: 1 minuta/mesec pri +25 °C = 12 minut/leto.
Življenjska doba baterije za uro realnega časa je 3 leta.
Temperaturni koeficient: 0,004 ppm/°C2

Napajalna napetost

24 V DC (20 ... 30 V DC), 3-polni priključni kontakt
CE: Dovod napajalne napetosti mora biti izveden za zaščito SELV ali PELV v skladu z IEC 950 ali IEC 742.
UL: Napajalna napetost mora biti priključena v skladu s predpisi za dovod napajalne napetosti razreda 2.

Tokovna poraba pri
obratovalni napetosti
Varovalka

Normalno: 0,25 A
Največ: 0,45 A

Normalno: 0,3 A
Največ: 0,5 A

Notranja DC varovalka, 2,0 AT, 5 x 20 mm

Temperatura okolice

5 ... 85% (brez zgoščevanja)
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

Stopnja zaščite zadnjega
dela

IP20

Masa

Prašno lakiran aluminij
0,87 kg

1,11 kg

Pomnilnik
EMC testi na terminalu
UL odobritev
DNV certifikat
NEMA

398 x 304 x 6 mm
58 mm

Stopnja zaščite
sprednjega dela enote

Zaščitni material
zadnjega dela

306

Notranja DC varovalka, 3,15 AT, 5 x 20 mm

–20 do +70 °C

Zračna vlaga

Globina vgradnje

Normalno: 1,2 A
Največ: 1,7 A

Navpična vgradnja: 0 °C ... +50 °C
Vodoravna vgradnja: 0 °C ... +40 °C

Temperatura
skladiščenja
Sprednje mere
ŠxVxG

Normalno: 0,5 A
Največ: 1,0 A

2,0 kg

3,7 kg

12 MB (s pisavami)
Preverjen je v skladu z: EN 61000-6-3 (sevanje) in EN 61000-6-2 (odpornost proti motnjam).
UL 1604 (razred I, razdelek 2) / UL 508 / UL 50 4x samo za notranjo uporabo
V delu

Da
4x samo za notranjo uporabo
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10.1.3 Dodatne funkcije
DOP11B-10
Omrežne
funkcije

DOP11B-15

Ne

DOP11B-20

DOP11B-25

DOP11B-30

DOP11B-40

DOP11B-50

DOP11B-60

Elektronska sporočila / spletni strežnik / daljinski dostop / FTP strežnik

Dvojni gonilnik
z izmenjavo
podatkov

Da

Prehodni način

Da (odvisno od gonilnika)

Način brez
protokola

Da

Večjezikovne
aplikacije

Da, do 10 jezikov v posameznem projektu

Standardne
Windows pisave

Ne

Da

Notranje
spremenljivke

Da, neobstojne in obstojne

Zapisovanje
trendov

Da

Upravljanje
receptov

Da

Upravljanje
opozoril

Da, do 16 skupin

Časovni kanali

Da

I/O poll skupine

Da

Gesla

Da, do 8 skupin

Knjižnica
sporočil

Da

Makro ukazi

Da

Tiskanje

Da

10.1.4 Komunikacija
DOP11B-10

DOP11B-15

DOP11B-20

DOP11B-25

DOP11B-30

DOP11B-40

DOP11B-50

DOP11B-60

Serijski
vmesnik
RS-232

9-polni DB priključek, vtič je vgrajen s standardnimi pritrdilnimi vijaki 4-40 UNC, možna nastavitev do 115200 kbit/s.

Serijski
vmesnik
RS-422

25-polni DB priključek, vtičnica je vgrajena s standardnimi pritrdilnimi vijaki 4-40 UNC, možna nastavitev
do 115200 kbit/s.

ETHERNET
USB

Kot opcija
Ne

Kot opcija

Vtičnica RJ45 z oklopom, 10/100 Mbit – full duplex (polni dupleks)

Tip domene A (USB1.1), največji izhodni tok 500 mA

Sistemski priročnik – Uporabniški terminali DOP11B
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Razporeditev kontaktov

10.2.1 RS-232
DB
9-polni vtič

6
7

Sponka
št.

Oznaka

Smer signala: terminal È XXX

1

DCD

Ä

2

RD

Ä

3

TD

Æ

1

4

DTR

Æ

2

5

SG

–

3

6

DSR

Ä

7

RTS

Æ

8

CTS

Ä

9

RI

Ä

8
4
9
5

10.2.2 RS-422 / RS-485
DB
25-polna vtičnica

Æ

Tx / Rx+

È

Tx / Rx-

È

Ä

–

–

15

16

RxD-

Ä

–

–

16

4

RTS+

Æ

–

–

17

RTS-

Æ

–

–

5

CTS+

Ä

–

–

18

18

CTS-

Ä

–

–

19

20

1)

–

–

–

20

21

1)

–

–

21

6

Ne sme biti
določena

–

Končnik vodila 2)

Povežite s
pinom 19 za
končnik vodila 3)

19

Ne sme biti
določena

–

Končnik vodila 4)

–

22

10
23

13

TxD+

Æ

8

12

2

RxD+

7

11

Smer signala:
terminal È
XXX

TxD-

17

9

Oznaka

3

3

6

RS-485
Smer
signala:
terminal
È XXX

15

2

5

RS-422
Oznaka

14

1

4

Sponka
št.

24
25

–

7,8

0V

–

0V

–

14

+5V
< 100 mA

Æ

+5 V
< 100 mA

Æ

1) Pin 20 je v sponki povezan s pinom 21
2) Neposredna notranja povezava s pinom 2 (Tx / Rx+)
3) Opozorilo: Zaključni upor vodila morata imeti samo prva in zadnja enota vodila.
4) Notranja povezava s pinom 15 (Tx / Rx-) prek 1/4 upora 120 ohmov.
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10.2.3 ETHERNET
Vtičnica RJ45

1

Sponka št.

Oznaka

1

Tx+

Smer signala: terminal È XXX
Æ

2

Tx-

Æ

3

Rx+

Ä

6

Rx-

Ä

4, 5, 7, 8

GND

–

8

10.2.4 USB
USB vtičnica

Sponka št.

USB-A
1

2

3

4

USB-B
2

1

3

Oznaka

Smer signala: terminal È XXX

1

VBUS

–

2

D-

È

3

D+

È

4

GND

–

1

VBUS

–

2

D-

È

3

D+

È

4

GND

–

4

10.2.5 PCS21A
RJ10
4-polni vtič

Sponka št.

Oznaka

Smer signala: terminal È XXX

1

Ne sme biti
določena

1

2

Tx / Rx+

È

2

3

Tx / Rx-

È

3

4

y

Rezervirana

4
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DOP11B-10

10.3.1 Besedilni nizi za DOP11B-10
138.0
20.5

19.0

20.5

20.5

19.0

R1 (4x)

9.0

4.5

11.25

[A] ≤ 15.5 x 7.5

[A] ≤ 18.5 x 7.5

63783AXX

[A]

Največje območje za besedila v mm.

10.3.2 Dimenzijska risba DOP11B-10

COM2
RS-232
DC 24 V
COM1
RS-422/-485

39.6
117.9

18.65

33.6

≥ 6.5 / ≤ 9.0
≤ 7.5 thickness
of cabinet material

155.2

113.6

18.65

27.3

77.9

8.4

6

63779AEN
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DOP11B-15

10.4.1 Besedilni nizi za DOP11B-15
138.0
19.0

20.5

20.5

20.5

19.0

R1 (4x)

9.0

4.5

11.25

[A] ≤ 15.5 x 7.5

[A] ≤ 18.5 x 7.5

63783AXX

[A]

Največje območje za besedila v mm.

10.4.2 Dimenzijska risba DOP11B-15

40.6

118

18.6

≥ 6.5 / ≤ 9.0

≤ 7.5 thickness
of cabinet material

COM1
RS-422/-485

DC 24 V

155.2

9.9

136.1

9.2

18.6

34.6

155.2

6

COM
RS-232

63780AEN
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DOP11B-20
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DOP11B-20

10.5.1 Besedilni nizi za 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]

Največje območje za besedila v mm.

10.5.2 Dimenzijska risba DOP11B-20

Z

COM2
RS-232

62.9
56.9
19.3

Battery
DIP swich

147.4
29.8

max. 7.5 mm thickness
of cabinet material

USB host
Ethernet

DC 24 V

202

187

163.4

9.8

19.3

COM1
RS-422/-485

Z
60742AEN
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DOP11B-25 in -30

10.6.1 Dimenzijska risba DOP11B-25 in -30

Z
62.8
COM2
RS-232

max. 7.5 mm
material thickness

178.6

CF
Battery
DIP swich
USB host

COM1
RS-422/-485
201

152

12.4

128.7

10.9

56.8

Ethernet

DC 24 V

Z
60741AEN
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DOP11B-40

10.7.1 Besedilni nizi za 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]

Največje območje za besedila v mm.

10.7.2 Dimenzijska risba DOP11B-40

Z

63.3
57.3
max. 7.5 mm
material thickness
CF
Battery
DIP switch
USB host

COM1
RS-422/-485
275

168

237.4

128.5

17.7

18.8

COM2
RS-232

Ethernet

DC 24 V

Z
60740AEN

314
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DOP11B-50

10.8.1 Dimenzijska risba DOP11B-50

Z

COM2
RS-232

COM1
RS-422/-485

Ethernet
max. 9mm
material thickness

USB Device

64
58
263

13

25

302

228

204

CF
USB
Host

DC 24 V

Z
60739AEN
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DOP11B-60
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DOP11B-60

10.9.1 Dimenzijska risba DOP11B-60

COM2
RS-232
Ethernet

COM1
RS-422/-485
USB-Gerät
398

354

277

304

14

22

≤ 9 thickness
of cabinet material

CF
60

USB-Host

66
63781AEN
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7.5 ± 0.2

10.10 Oznaka za DOP11B-10 do DOP11B-40

31.5 ± 0.2

R3.75
R3.75
63785AXX

7.5 ± 0.2

10.11 Oznaka za DOP11B-50 in DOP11B-60

47.5 ± 0.2

R3.75
R3.75
63786AXX
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10

kVA

i

f

n

Tehnični podatki in dimenzijske risbe
Kabel

P Hz

10.12 Kabel
10.12.1 PCS11B

DCD
TXD
RXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS

1
2
3
6
5
4
8
7

1
2
3
4
5
6
7
8

RS-232
9-pin D-Sub Female

DCD
RXD
TXD
DSR
GND
DTR
CTS
RTS

RS-232
9-pin D-Sub Female
3 m + 50 mm

max 15

UNC 4-40

max 33

UNC 4-40

LIYCY 7 x 0.25 pmm
(AWG24)

Label
63833AXX

10.12.2 PCS21A

DOP
TX/RX+
TX/RXGMD
GND
TX/RX-/1200
TX/RX+

MC07
2
15
7
8

2
3
4

TX/RX+
TX/RXGMD
NC

6
19

5 m + 50 mm
100 ± 10

RJ10

Label

Etherline Y Flex
2 x 2 x AWG22/7

UNC 4-40
63840AXX
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Tehnični podatki in dimenzijske risbe
Kabel

kVA

i

f

n

10

P Hz

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 Komunikacijski kabel RS-232 (tovarniško pripravljen 9-žilni kabel DB)

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

9

9

RS-232
9-pin D-Sub Female
3 m + 50 mm

UNC 4-40

max 15

max 33

UNC 4-40

RS-232
9-pin D-Sub Male

Non-UL 28 AWG 9C

Label
64007AXX
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11
11

Priloga

11.1

Odpornost proti kemikalijam

11.1.1 Kovinsko ohišje
Okvir in ohišje sestavlja prašno lakiran aluminij. Na aluminij s prašnim premazom lahko
dlje od 24 ur delujejo naslednje snovi, ne da bi pri tem nastale vidne spremembe:
Alkohol 95 %

Vodovodna voda

Amoniak

Mlečna kislina

Butanol

Natrijev karbonat 10 %

Deionizirana voda

Natrijev lug

Denaturiran etanol 99,5 %

Fosforjeva kislina

Dizelsko gorivo

Raztopina natrijevega hipoklorita

Čistilno sredstvo za aluminij

Ligroin

Glikol

Žveplova kislina

Hidroperoksid

Terpentin

Hladilna tekočina

–

Izopropil alkohol

Čistilna tekočina

Klorova kislina 10 %

Nasičen natrijev dikromat

Kuhinjska sol 20 %

Citronska kislina

Motorni bencin FAM

Solitrova kislina

Nasičena sečnina

Jedilno olje

Ocetna kislina

Parafinsko olje

11.1.2 Tipkovnica in prikaz
Odpornost
površin prikazov
na čistilna
sredstva
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Na površino prikazov lahko dlje od 24 ur delujejo naslednje snovi, ne da bi pri tem
nastale vidne spremembe:
2-etilheksanojska kislina

Kerozin

Aceton

Metanol

Benzen

Olivno olje

Destilirana voda

Solitrova kislina (specifična gostota 1,42)

Dietileter

Slana voda

Diizobutilen

Žveplova kislina (specifična gostota 1,84)

Diklormetan

Solitrova kislina <40 %

Dimetilformamid

Žveplova kislina <30 %

Etilacetat

Vodikov peroksid <28 %

Etilni alkohol

Citronska kislina

Izopropil alkohol

–

Klorovodikova kislina <35 %

Oleinska kislina

Ocetna kislina

Toluen

Ocetni kis (relativna gostota 1,05)

Ogljikov tetraklorid

Olje iz bombaževih semen

Natrijev lug <48 %

Raztopina amoniaka (relativna gostota 0,9)

Natrijev karbonat <20 %

Raztopina amoniaka <10 %

Natrijev hipoklorit <10 %
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Odpornost na
čistilna sredstva
za Autotex F157

11

Autotex F157 prekriva folijsko tipkovnico.
Neškodljive snovi
Na Autotex F157 lahko po standardu DIN 42 115, 2. del, delujejo naslednje snovi dlje
od 24 ur, ne da bi pri tem nastale vidne spremembe:
1.1.1. Trikloretan (Genklene)

Izoforon

Acetaldehid

Izopropanol

Aceton

Kalijev ferocianid / ferocianid

Acetonitril

Kalijev hidroksid <30 %

Alifatski ogljikovodik

Kalijev karbonat

Alkalijski karbonat

Laneno olje

Amilacetat

Metiletilketon

Amoniak <40 %

Metanol

Bencin

MIBK

Bikromat

Natrijev bisulfat

Butil Cellosolve

Natrijev karbonat

Cikloheksanol

Natrijev lug <40 %

Cikloheksanon

N-Butilacetat

Diacetonalkohol

Fosforjeva kislina <30 %

Dibutilftalat

Solitrova kislina <10 %

Dietileter

Rezilno olje

Dioksan

Silikonsko olje

Dioktilftalat

Žveplova kislina <10 %

Dizelsko gorivo

Slana voda

Dowanol DRM / PM

Teepol

Etanol

Triacetin

Eter

Triklorocetna kislina <50 %

Etilacetat

Univerzalna zavorna tekočina

Formaldehid 37 % ... 42 %

Voda

Glicerin

Ksilen

Glikol

–

Hladno stiskano ricinovo olje

Mehčalec

Klor z vsebnostjo železa

Čistilni bencin

Klorovodikova kislina <36 %

Natrijev hipoklorid <20 % (belilo)

Letalsko gorivo

Pralni prašek

Mravljinčna kislina <50 %

Vodikov peroksid

Ocetna kislina

Toluen

Razkuženo

Parafinsko olje

Železov klorid

Nadomestek terpentina

Autotex ne kaže nobenih vidnih sprememb po manj kot enournem delovanju ocetnega
kisa po DIN 42 115, 2. del.
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Škodljive snovi

STOP!
Autotex ni obstojen na paro pod visokim tlakom s temperaturo prek 100 °C ali na
naslednje snovi:
•

Benzil alkohol

•

Diklormetan

•

Koncentrirane anorganske kisline

•

Koncentrirani lugi

Snovi, ki ne povzročajo sprememb barve
Po 24-urni izpostavljenosti naslednjim reagentom pri temperaturi 50 °C ni opaznih
sprememb barve:
Ajax

Lenor

Ariel

Mleko

Domestos

Persil

Downey

Top Job

Fantastic

Grozdni sok

Formula 409

Vim

Gumption

Vortex

Jet Dry

Windex

Kava

Wisk

Snovi, ki lahko povzročajo spremembo barve
Pri natančnem pregledu je možno ugotoviti manjše spremembe barve pri stiku
z naslednjimi snovmi:
Gorčica
Limonin sok
Paradižnikov sok
Paradižnikova omaka

NAVODILO
Kot velja za vse folije na osnovi poliestra, tudi Autotex F157 ni primeren za daljše
izpostavljanje neposrednemu sončnemu obsevanju.
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11

Posodobitev uporabniškega terminala
Uporabniški terminal ima sistemski program (operacijski sistem), ki je shranjen
v pomnilnik terminala.
Sistemski program lahko zamenjate z novejšo verzijo s pomočjo računalnika ali prek
zunanje pomnilniške kartice. Za izvedbe DOP11B-10 in -15 ta možnost ni na voljo.
Glejte tudi poglavje "Prenos sistemskega programa v DOP11B-10 in -15" na strani 324.

11.2.1 Prenos sistemskega programa z osebnim računalnikom
Za prenos sistemskih programov z osebnim računalnikom na uporabniški terminal se
uporablja program HMI-Builder. Prenos se lahko izvaja prek serijskega vmesnika ali
prek ETHERNET-a. Za serijsko povezavo se uporablja kabel PCS11B. Za ETHERNETno povezavo se uporablja kabel s križno prepleteno parico CAT5.
Za prenos sistemskega programa v uporabniški terminal z osebnim računalnikom
morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
Osebni računalnik s programom HMI-Builder
Kabel za povezavo osebnega računalnika in uporabniškega terminala
Datoteka z novim sistemskim programom (OPSys_b*.cab)

NAVODILO
Zagotovite, da med prenosom ne bo prišlo do prekinitve napajalne napetosti.

Priprava
Prek serijskega
priključka

1. S povezovalnim kablom PCS11B povežite osebni računalnik z uporabniškim
terminalom.
2. Odprite projekt ali izdelajte nov projekt z želenim tipom uporabniškega terminala.
3. Izberite [Transfer] / [Update operator terminal system program].
Na uporabniškem terminalu nove nastavitve niso potrebne.
Pod [Options] / [Communication properties] določite vrata za prenos datotek in hitrost
prenosa.

Prek ETHERNET-a

1. S kablom povežite osebni računalnik s terminalom.
2. Vpišite veljaven IP-naslov uporabniškega terminala.
3. Odprite projekt ali izdelajte nov projekt z želenim tipom uporabniškega terminala.
4. Izberite [Transfer] / [Update operator terminal system program].
5. Izberite [Setup] / [Use TCP/IP transfer].
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11.2.2 Prenos sistemskega programa s pomočjo zunanje pomnilniške kartice
1. Datoteke s sistemskim programom (OPSys_b*.cab) shranite v korenski imenik
zunanje pomnilniške kartice Compact Flash ali pogona USB Flash.
2. Za samodejno posodobitev sistemskega programa vstavite pomnilniško kartico
v uporabniški terminal oz. priključite pogon USB Flash in zaženite uporabniški
terminal.

NAVODILO
Kartice Compact Flash podpira samo enota DOP11B-50.

11.2.3 Prenos sistemskega programa v DOP11B-10 in -15
Za prenos sistemskih programov z osebnim računalnikom na uporabniški terminal se
uporablja program Image Loader. Program Image Loader je na voljo za prenos na
spletni strani. Prenos se lahko izvede s pomočjo kabla PCS11B ali prek serijskega
vmesnika.
Za posodobitev sistemskega programa na uporabniškem terminalu potrebujete:

Priprava

•

Osebni računalnik s programom "Image Loader"

•

Kabel PCS11B

1. Z dvojnim klikom na EXE datoteko zaženite program Image Loader. Izvedite
naslednji postopek:
2. S povezovalnim kablom PCS11B povežite osebni računalnik z uporabniškim
terminalom.
3. Izklopite napajalno napetost do uporabniškega terminala.
4. Uporabniški terminal preklopite v način "Image load": stikala za način delovanja
2 nastavite v položaj ON.
5. Ponovno priključite napajalno napetost.
6. Vsi uporabniški terminali, ki so prek priključka COM povezani z osebnim
računalnikom in so v načinu "Image load", so na voljo za izbiro v spustnem seznamu.
Z naslovom MAC (hex.) izberite uporabniški terminal, ki ga želite posodobiti.
7. Kliknite na Update (posodobitev).
8. Po zaključenem postopku
uporabniškega terminala.

posodobitve

izklopite

napajalno

napetost

do

9. Stikala za način delovanja 2 ponovno nastavite v položaj OFF.
10.Ponovno priključite napajalno napetost za uporabniški terminal.
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Zamenjava baterije
NAVODILO
•

Zagotovite ustrezno zaščito pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

•

Pred tem izdelajte varnostno kopijo projekta uporabniškega terminala, glejte
poglavje "Prenosne karakteristike" na strani 186.

11.3.1 DOP11B-20, -25, -30 in -40
Potrebujete:
•

Litijevo baterijo, CR2450, 550 mAh

Postopek
1. Odklopite napajalno napetost do uporabniškega terminala.
2. Odprite predal za baterijo.
[1]

[2]

63847AXX

[1]

Predal za baterijo

[2]

Baterija

3. Za odstranjevanje baterije ne uporabite prevodnih klešč.
4. Vstavite novo baterijo.
5. Ponovno zaprite predal za baterijo.

NAVODILO
Odstranjeno litijevo baterijo odnesite na zbirno mesto za recikliranje.
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11.3.2 DOP11B-50 in -60
Potrebujete:
•

Litijevo baterijo, CR2450, 550 mAh

•

Pištolo za vroče lepljenje: Jet-Melt TCQ, proizvajalec: 3M

•

Lepilo za vroče lepljenje: 3748 V-O, proizvajalec: 3M

Postopek
1. Odklopite napajalno napetost do uporabniškega terminala.
2. Odstranite zadnji pokrov uporabniškega terminala: odvijte 4 torx vijake.
[1]

[1]

[1]

[1]
63848AXX

[1]

Torx vijaki

3. Obrnite pokrov (CPE plošča in baterija sta na zadnji strani pokrova).

[1]

63849AXX

[1]
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4. Če je baterija pritrjena z lepilom za vroče lepljenje, najprej odstranite lepilo in nato
previdno izvlecite baterijo iz držala.
5. Novo baterijo previdno vstavite v držalo za baterijo. Plus znak na bateriji mora biti pri
tem poravnan s plus znakom na držalu.
6. Z lepilom za vroče lepljenje prilepite baterijo na držalo.
7. Uporabniški terminal ponovno sestavite v obratnem vrstnem redu.

NAVODILO
Odstranjeno litijevo baterijo odnesite na zbirno mesto za recikliranje.

11.4

Iskanje napak
Naslednji seznam napak lahko uporabite za pomoč pri diagnostiki napak uporabniškega
terminala.

Situacija

Postopki za diagnostiko napak

•

Uporabniški terminal ne deluje
pravilno.
LED za prikaz obratovanja ne
sveti.

1.
2.
3.
4.
5.

Preverite napetost.
Ali je zagotovljen dovolj velik tok?
Preverite varovalko
Preverite napajalno kartico
Ali je napajalna kartica pravilno vgrajena?

Ni komunikacije med uporabniškim
terminalom in krmilnikom.

1.
2.
3.
4.

Preverite komunikacijski kabel med napravami.
Preverite, če je uporabniški terminal prenesel gonilnik krmilnika.
Preverite, če je uporabljen pravi gonilnik krmilnika.
Preverite komunikacijske priključke na CPE plošči.

Uporabniški terminal deluje,
osvetlitev ozadja pa ne deluje.

1.
2.
3.
4.

Preverite dušenje osvetlitve ozadja.
Preverite, če je osvetlitev ozadja priključena na napajalno kartico.
Zamenjajte osvetlitev ozadja.
Preverite DC / AC na napajalni kartici.

Uporabniški terminal ne deluje,
osvetlitev ozadja je izključena, LED
za prikaz obratovanja pa sveti.

1. Preverite dušenje osvetlitve ozadja.
2. Preverite, če so na CPE plošči uničeni sestavni deli.
3. V uporabniški terminal naložite nov firmware.

V uporabniškem terminalu ni
naložen najnovejši firmware.

1. Preverite verzijo, ki se uporablja v uporabniškem terminalu.
2. Kopijo projekta shranite na osebnem računalniku.
3. S pomočjo programa Image Loader prenesite posodobitev in upoštevajte prikazana
navodila.

Uporabniški terminal deluje, ena ali
več tipk pa ne deluje.

1. Preverite, če je napajalni kabel pravilno priključen.
2. Zamenjajte sprednji del.

Zaslon na dotik ne deluje oz. deluje
slabo.

1.
2.
3.
4.

Črte v prikazovalnem polju nimajo
pravih barv, oz. prikaz je zamaknjen.

1. Preverite, če je na prikazovalnem polju široko navpično ali vodoravno območje. Biti mora
vsaj 2-3 cm široko, v sivi ali črni barvi.
2. Preverite, če je kabel za prikazovalno polje pravilno priključen.
3. Kabel za prikazovalno polje ne sme biti prepognjen ali na kakršenkoli način poškodovan.
V primeru poškodbe ga zamenjajte.

Uporabniški terminal se po
zamenjavi sestavnega dela ne
zažene.

Odstranite baterijo in jo ponovno vstavite. (Velja samo za DOP11B-20 do -40).

Slaba baterija / ni baterije

1. Preverite, če je baterija pravilno vstavljena v držalo baterije.
2. Če je baterija slaba / prazna, jo zamenjajte. (Glejte poglavje "Zamenjava baterije" na
strani 325.)

•

Ponovno nastavite zaslon na dotik.
Preverite, če je napajalni kabel pravilno priključen.
Zamenjajte prikazovalno polje na uporabniškem terminalu.
Preverite vmesnik za zaslon na dotik na napajalni kartici.
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A
Alarm banner (simbol opozorila) .......................163
ALARMS ...........................................................279
Alfanumerična tipkovnica ..................................179
Alfanumerične tipke ............................................45
Analogni grafični objekti ....................................146
B
BDTP ................................................................272
BDTP odjemalec ...............................................273
BDTP station change ........................................111
BDTP strežnik .......................................... 275, 276
Besedilni nizi
DOP11B-10 ................................................310
DOP11B-15 ................................................311
DOP11B-20 ................................................312
DOP11B-40 ................................................314
Besedilni objekti, dinamični ...............................183
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Objekt digitalno besedilo ............................147
Block manager ......................................... 116, 130
Nastavitve ...................................................131
Blok .....................................................................66
Definiranje ....................................................90
Izdelava (v programu Block manager) .........89
Lastnosti .......................................................91
Programiranje ...............................................97
Brisanje recepta ................................................216
C
CGI skript ..........................................................291
Č
Časovno krmiljenje ............................................229
D
Data logger .......................................................249
Definiranje časovnih kanalov ............................229
Definiranje izpisov .............................................226
Digitalni grafični objekti .....................................145
Digitalni simbol, grafični objekt ..........................148
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DOP11B-15 ................................................311
DOP11B-20 ................................................312
DOP11B-25 ................................................313
DOP11B-30 ................................................313
DOP11B-40 ................................................314
DOP11B-50 ................................................315
DOP11B-60 ................................................316
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Dostop ...................................................... 139, 182
Dva gonilnika ................................................... 250
Dynamics (dinamika) ........................................ 140
E
ETHERNET ........................................................ 41
ETHERNET 10 Base T (opcijska kartica) ........ 309
ETHERNET, omrežna komunikacija ................ 263
F
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FTP strežnik ..................................................... 276
Funkcije Joystick ................................................ 51
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Funkcijske tipke ............................................... 238
Definiranje ........................................... 95, 239
Globalne .................................................... 239
Lokalne ...................................................... 239
Skok na blok .............................................. 242
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G
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Gesla ................................................................ 222
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Razširjen dostop ........................................ 224
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Za prenos projekta ..................................... 224
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razpredelnica ................................................... 172
Grafični objekt analogna ura ............................ 165
Grafični objekt analogno polnilo ....................... 164
Grafični objekt diagram .................................... 154
Grafični objekt digitalna ura ............................. 166
Grafični objekt digitalno besedilo ..................... 147
Grafični objekt speedometer ............................ 161
Grafični objekt sporočilo ................................... 171
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Alarm banner (simbol opozorila) ................163
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Analogna vrednost .....................................152
Analogno polnilo .........................................164
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Digitalni simbol ...........................................148
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Message (sporočilo) ...................................171
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VU-meter ....................................................156
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Indeksno naslavljanje ....................................... 195
Informacija o motnji ............................................ 59
Iskanje napak ................................................... 327
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Izdelava in prenos receptov s programom
krmilnika ........................................................... 218
Izdelava receptov v terminalu .......................... 215
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Komunikacijske nastavitve v programu
HMI-Builder ..................................... 70
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Seznam naslovov
Nemčija
Uprava
Proizvodnja
Prodaja

Bruchsal

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Pošta
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Pristojni
servisni
centri

Center

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
sc-mitte@sew-eurodrive.de

Sever

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (pri Hannovru)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Vzhod

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (pri Zwickauu)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Jug

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (pri Münchnu)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Zahod

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (pri Düsseldorfu)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Elektronika

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-elektronik@sew-eurodrive.de

Drive Service hotline / 24-urna pripravljenost

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Druge naslove servisnih služb v Nemčiji lahko dobite na zahtevo.
Francija
Proizvodnja
Prodaja
Servisna služba

Haguenau

SEW-USOCOME
48-54, route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex

Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Proizvodnja

Forbach

SEW-EUROCOME
Zone Industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Montažni oddelki
Prodaja
Servisna služba

Bordeaux

SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon

SEW-USOCOME
Parc d'Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15

Paris

SEW-USOCOME
Zone industrielle
2, rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Druge naslove servisnih služb v Franciji lahko dobite na zahtevo.
Alžirija
Prodaja

Alžir

Réducom
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84
reducom_sew@yahoo.fr

Buenos Aires

SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar
http://www.sew-eurodrive.com.ar

Argentina
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
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Seznam naslovov

Avstralija
Montažni oddelki
Prodaja
Servisna služba

Melbourne

SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney

SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Dunaj

SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

Bruselj

SEW Caron-Vector
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@caron-vector.be

Pristojni
servisni centri

Industrijska
gonila

SEW Caron-Vector
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-wallonie@sew-eurodrive.be

Antwerpen

SEW Caron-Vector
Glasstraat, 19
BE-2170 Merksem

Tel. +32 3 64 19 333
Fax +32 3 64 19 336
http://www.sew-eurodrive.be
service-antwerpen@sew-eurodrive.be

Minsk

SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 (17) 298 38 50
Fax +375 (17) 29838 50
sales@sew.by

Sofija

BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@fastbg.net

Sao Paulo

SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia
Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496

Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
sew@sew.com.br

Avstrija
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Belgija

Belorusija
Prodaja

Bolgarija
Prodaja

Brazilija
Proizvodnja
Prodaja
Servisna služba

Druge naslove servisnih služb v Braziliji lahko dobite na zahtevo.
Čile
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

Santiago de
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Pošta
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Kobenhaven

SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Kairo

Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
copam@datum.com.eg

Danska
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Egipt
Prodaja
Servisna služba
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Estonija
Prodaja

Tallin

ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

Lahti

SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Proizvodnja
Montažni oddelek
Servisna služba

Karkkila

SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Kakkila, 03601 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Libreville

ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun

Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12

Atene

Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus

Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Hong Kong

SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
contact@sew-eurodrive.hk

Zagreb

KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@inet.hr

Montažni oddelek
Prodaja
Servisnaslužba

Vadodara

SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
PORRamangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tel.+91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
sales@seweurodriveindia.com
subodh.ladwa@seweurodriveindia.com

Montažni oddelek
Prodaja
Servisnaslužba

Chennai

SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park PhaseII
Mambakkam Village
Sriperumbudur- 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu

Tel.+91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
c.v.shivkumar@seweurodriveindia.com

Dublin

Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
info@alperton.ie
http://www.alperton.ie

Milano

SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Tel-Aviv

Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
office@liraz-handasa.co.il

Finska

Gabon
Prodaja

Grčija
Prodaja
Servisna služba

Hong Kong
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

Hrvaška
Prodaja
Servisna služba
Indija

Irska
Prodaja
Servisna služba

Italija
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Izrael
Prodaja
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Japonska
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Johannesburg

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
info@sew.co.za

Cape Town

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
cfoster@sew.co.za

Durban

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaco Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
cdejager@sew.co.za

Douala

Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137

Toronto

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, Ontario L6T3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
marketing@sew-eurodrive.ca

Vancouver

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street
Delta. B.C. V4G 1 E2

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
marketing@sew-eurodrive.ca

Montreal

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
LaSalle, Quebec H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
marketing@sew-eurodrive.ca

Iwata

Južnoafriška republika
Montažni oddelki
Prodaja
Servisna služba

Kamerun
Prodaja

Kanada
Montažni oddelki
Prodaja
Servisna služba

Druge naslove servisnih služb v Kanadi lahko dobite na zahtevo.
Kitajska
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Proizvodnja
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

Tianjin

SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
info@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.cn

Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

Suzhou

SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn

Guangzhou

SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267891
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang

SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

01/2009
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Kitajska
Wuhan

SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan

Tel. +86 27 84478398
Fax +86 27 84478388

Druge naslove servisnih služb na Kitajskem lahko dobite na zahtevo.
Kolumbija
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

Bogotá

SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Ansan-City

SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
master@sew-korea.co.kr

Busan

SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
master@sew-korea.co.kr

Riga

SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Bejrut

Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 4947-86
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71
ssacar@inco.com.lb

Alytus

UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Bruselj

CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.lu
info@caron-vector.be

Budimpešta

SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

Johore

SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

Casablanca

Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca

Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
ali.alami@premium.net.ma

Koreja
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

Latvija
Prodaja

Libanon
Prodaja

Litva
Prodaja

Luksemburg
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Madžarska
Prodaja
Servisna služba
Malezija
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Maroko
Prodaja
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Mehika
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

Quéretaro

SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Rotterdam

VECTOR Aandrijftechniek B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

Moss

SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Auckland

SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch

SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Lima

SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Łódź

SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź

Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 49
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Storitev 24 ur na dan

Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
sewis@sew-eurodrive.pl

Coimbra

SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Praga

SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 255 709 601
Fax +420 220 121 237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Bukarešta

Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
sialco@sialco.ro

St. Peterburg

ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
195220 St. Petersburg Russia

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Nizozemska
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

Norveška
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Nova Zelandija
Montažni oddelki
Prodaja
Servisna služba

Peru
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Poljska
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

Portugalska
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Republika Češka
Prodaja

Romunija
Prodaja
Servisna služba
Rusija
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
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Senegal
Prodaja

Dakar

SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
senemeca@sentoo.sn

Singapur

SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644

Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Abidjan

SICA
Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08

Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36

Bratislava

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava

Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
sew@sew-eurodrive.sk
http://www.sew-eurodrive.sk

Žilina

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Banská Bystrica

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Košice

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice

Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
sew@sew-eurodrive.sk

Celje

Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Beograd

DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 /
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
office@dipar.co.yu

Bilbao

SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Jönköping

SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
jonkoping@sew.se

Basel

Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Chonburi

SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Singapur
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Slonokoščena obala
Prodaja

Slovaška
Prodaja

Slovenija
Prodaja
Servisna služba
Srbija
Prodaja

Španija
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Švedska
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Švica
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Tajska
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
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Tunizija
Tunis

T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana

Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29
Fax +216 71 4329-76
tms@tms.com.tn

Istanbul

SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3
TR-34846 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419164, 3838014,
3738015
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Dnepropetrovsk

SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

Normanton

SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Valencia

SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net

Proizvodnja
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

Jugovzhodna
regija

SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Montažni oddelki
Prodaja
Servisna služba

Severovzhodna
regija

SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Srednjezahodna
regija

SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

Jugozahodna
regija

SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Zahodna regija

SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Prodaja

Turčija
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

Ukrajina
Prodaja
Servisna služba

Velika Britanija
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba
Venezuela
Montažni oddelek
Prodaja
Servisna služba

ZDA

Druge naslove servisnih služb v ZDA lahko dobite na zahtevo.
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SEW-EURODRIVE – Driving the world

Pogonska tehnika \ avtomatizacija pogonov \ sistemska integracija \ storitve

Kako človek spreminja svet

Z ljudmi, ki
hitreje in napredno
razmišljajo ter
skupaj z vami
ustvarjajo prihodnost.

S storitvijo, ki
je na dosegu
roke po vsem svetu.

S pogonskimi in krmilnimi
enotami, ki samodejno povečajo
vašo storilnost.

Z obširnimi
viri znanja na
najpomembnejših
področjih
današnjega časa.

S kakovostjo,
katere visoki
standardi olajšajo
vsakodnevno delo.

SEW-EURODRIVE
Driving the world

Z globalno prisotnostjo
za hitre in prepričljive
rešitve.
Po vsem svetu.

Z inovativnimi idejami,
ki prinašajo rešitve
tudi za bodočnost.

S prisotnostjo na
svetovnem spletu, ki
24 ur na dan omogoča
dostop do informacij
in posodobitev
programske opreme.

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

