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Všeobecné informácie

1.1

Používanie prevádzkového návodu
Prevádzkový návod je súčast’ou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na prevádzku
a servis. Prevádzkový návod je určený pre všetky osoby, ktoré na tomto výrobku
vykonávajú montážne práce, inštalačné práce, uvádzanie do prevádzky a servisné
práce.
Prevádzkový návod sa musí uchovávat’ v čitateľnom stave na dostupnom mieste.
Presvedčte sa, že pracovníci zodpovední za prevádzkové zariadenie a za jeho
prevádzku, ako aj pracovníci, ktorí pracujú na tomto zariadení na vlastnú zodpovednost’,
prečítali celý prevádzkový návod a porozumeli jeho obsahu. V prípade nejasností alebo
potrebe ďalších informácií sa obrát’te na SEW-EURODRIVE.

1.2

Štruktúra bezpečnostných pokynov
Bezpečnostné pokyny uvedené v tomto prevádzkovom návode majú nasledujúcu
štruktúru:

Piktogram

SIGNÁLNE SLOVO!
Druh a zdroj nebezpečenstva.
Možné následky nerešpektovania.
•

Piktogram
Príklad:

Opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva.

Signálne slovo

Význam

Následky pri
nerešpektovaní

NEBEZPEČENSTVO!

Bezprostredne hroziace
nebezpečenstvo

Smrt’ alebo t’ažké poranenie

VÝSTRAHA!

Možná, nebezpečná situácia

Smrt’ alebo t’ažké poranenie

POZOR!

Možná, nebezpečná situácia

Ľahké poranenie

STOP!

Nebezpečenstvo vzniku
hmotných škôd

Poškodenie pohonného systému
alebo jeho okolia

UPOZORNENIE

Užitočná informácia alebo tip.
Uľahčuje zaobchádzanie so
systémom pohonu.

Nebezpečenstvo
všeobecne

Osobitné
nebezpečenstvo,
napr. zásah elektrickým
prúdom
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Všeobecné informácie
Nároky vyplývajúce z ručenia

1.3

Nároky vyplývajúce z ručenia
Dodržiavanie pokynov uvedených v tomto návode je predpokladom na bezporuchovú
prevádzku a na splnenie prípadných nárokov plynúcich zo záručných podmienok. Preto
si pred začiatkom práce na zariadení prečítajte tento prevádzkový návod!
Zabezpečte, aby bol tento návod v čitateľnom stave dostupný pracovníkom
zodpovedným za zariadenie a za jeho prevádzku, ako aj pracovníkom, ktorí pracujú na
zariadení na vlastnú zodpovednost’.

1.4

Vylúčenie z ručenia
Dodržiavanie prevádzkového návodu je základným predpokladom na bezpečnú
prevádzku motorov určených do výbušného prostredia a pre dosiahnutie udávaných
vlastností a výkonových parametrov výrobku. SEW-EURODRIVE nezodpovedá za
poškodenie zdravia, vecné škody a škody na majetku, ktoré vzniknú nedodržaním
pokynov uvedených v návode. V takých prípadoch je vylúčené ručenie za vecné škody.

1.5

Názvy výrobkov a obchodné značky
Značky a názvy výrobkov uvedené v tomto prevádzkovom návode sú obchodné značky
alebo zapísané obchodné značky príslušných držiteľov vlastníckeho práva.

1.6

Poznámka k autorským právam
© 2008 – Všetky práva vyhradené.
Zakázané je akékoľvek, aj čiastočné rozmnožovanie, upravovanie, šírenie a iné
využívanie.

1.7

Poznámky k terminológii
Ovládacie terminály radu DOP11B (Drive Operator Panel) môžu rôznymi
komunikačnými cestami v tom istom čase komunikovat’ s frekvenčnými meničmi SEW
a vybranými riadiacimi jednotkami s programovateľnou pamät’ou (PLC).
V tomto dokumente sa budú obidve zariadenia (PLC a menič) pre jednoduchšiu
názornost’ označovat’ ako riadiace jednotky (Controller).

1.8

Demontáž a likvidácia
Úplnú alebo čiastočnú recykláciu ovládacieho terminálu je potrebné vykonat’ podľa
platných predpisov.
Pamätajte, prosím, že nasledujúce komponenty obsahujú látky, ktoré môžu byt’
nebezpečné pre zdravie a životné prostredie: Lítiová batéria, elektrolytické
kondenzátory a displej.
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Bezpečnostné pokyny

2.1

Všeobecné pokyny

2.2

•

Dôkladne si prečítajte bezpečnostné pokyny.

•

Pri preberaní skontrolujte dodávku pre prípad poškodenia spôsobeného pri
preprave. Keď objavíte poškodenie, ihneď informujte dodávateľa.

•

Terminál spĺňa požiadavky podľa článku 4 smernice o EMC 89/336/EHS.

•

Terminál nepoužívajte v prostrediach, v ktorých hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

•

SEW-EURODRIVE nepreberá zodpovednost’ za modifikované, zmenené alebo
prestavané technické vybavenie.

•

Použit’ sa môžu len náhradné dielce a príslušenstvo vyrobené podľa špecifikácií
SEW-EURODRIVE.

•

Pred tým, ako terminál nainštalujte, uvediete do prevádzky alebo začnete opravovat’,
prečítajte si pozorne pokyny na inštaláciu a obsluhu.

•

Do štrbín a otvorov terminálu za žiadnych okolností nesmie vniknút’ kvapalina. Mohlo
by to spôsobit’ požiar alebo viest’ k tomu, že sa zariadenie stane vodivým.

•

Terminál môže obsluhovat’ len špeciálne vyškolený odborný personál.

2

Používanie v súlade s účelom použitia
Ovládacie terminály typového radu DOP11B sú navrhnuté na ovládanie a diagnostiku
zariadení v priemyselných a výrobných prevádzkach.
V riadení je bezpodmienečne nutné implementovat’ vhodnú reakciu na chybu
komunikácie medzi DOP11B a riadením. Dodatočne je potrebné vhodnými opatreniami
(napr. spínač koncovej polohy, monitorovanie polohy) zabezpečit’, aby v prípade chyby
komunikácie s DOP11B nemohli vzniknút’ žiadne škody.
Uvedenie do prevádzky (začiatok prevádzky podľa účelu určenia) nie je možné dovtedy,
kým nie je zabezpečená zhoda stroja so Smernicou o elektromagnetickej kompatibilite
2004/108/ES a zhoda koncového produktu so Smernicou 98/37/ES o strojoch
a strojných zariadeniach (dodržujte normu EN 60204).
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Bezpečnostné pokyny
Inštalácia a uvedenie do prevádzky

2.3

Inštalácia a uvedenie do prevádzky
•

Terminál je konštruovaný pre pevnú inštaláciu.

•

Terminál počas inštalácie uložte na stabilný podklad. Keď terminál spadne, môže
dôjst’ k jeho poškodeniu.

•

Terminál nainštalujte podľa návodu na montáž.

•

Zariadenie uzemnite v súlade s pokynmi uvedenými v priloženom návode na
montáž.

•

Inštaláciu musí vykonat’ špeciálne vyškolený odborný personál.

•

Vysokonapät’ové, signálne a napájacie vedenia sa musia viest’ oddelene.

•

Pred pripojením terminálu na napájanie sa presvedčte o správnosti napätia a polarity
zdroja.

•

Otvory v kryte sú určené na prúdenie vzduchu a nesmú sa zakrývat’.

•

Terminál neinštalujte na miesta, kde by bol vystavený silnému magnetickému poľu.

•

Terminál nie je možné montovat’ alebo prevádzkovat’ na priamom slnečnom
svetle.

•

Periférne zariadenia musia zodpovedat’ účelu použitia.

•

Pri niektorých modeloch terminálov je sklo displeja potiahnuté fóliou kvôli
zamedzeniu poškriabania. Aby sa zabránilo poškodeniam terminálu statickou
elektrinou, po montáži treba opatrne stiahnut’ túto fóliu.

Ochranné opatrenia a ochranné zariadenia musia vyhovovat’ platným predpisom
(napr. EN 60204 alebo EN 50178).
Nevyhnutné ochranné opatrenia:

Uzemnenie prístroja

Nevyhnutné ochranné zariadenia: Nadprúdové ochrany

2.4

Bezpečnostné funkcie
VÝSTRAHA!
Ovládacie terminály typového radu DOP11B nesmú
bezpečnostného systému plnit’ žiadne bezpečnostné funkcie.

bez

nadradeného

Smrt’ alebo t’ažké poranenie.
•
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Pre zabezpečenie ochrany osôb a strojných zariadení použite nadradené
bezpečnostné systémy.
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2

Preprava / skladovanie
Dodávku prekontrolujte ihneď po jej prijatí. Ubezpečte sa, že pri preprave nedošlo
k prípadnému poškodeniu. Prípadné poškodenie ihneď oznámte dopravcovi. Ovládací
terminál sa pri poškodení nesmie uviest’ do prevádzky.
Podľa potreby použite vhodné a dostatočne dimenzované prepravné pomôcky.
Pokiaľ sa terminál nemá ihneď inštalovat’, uskladnite ho v suchej a bezprašnej
miestnosti.

2.6

2.7

Pokyny na prevádzku
•

Terminál udržujte v čistote.

•

Funkcia núdzového zastavenia a ďalšie bezpečnostné funkcie sa nesmú
ovládat’ z terminálu.

•

Dbajte na to, aby sa tlačidlá, obrazovka atď. nepoškodili predmetmi s ostrými
hranami.

•

Pamätajte, že terminál je pripravený na prevádzku a registruje vstupy cez klávesnicu
alebo dotykovú obrazovku aj vtedy, keď podsvietenie už nesvieti.

Servis a údržba
•

Nároky na uplatnenie záruky sú zmluvne dané.

•

Obrazovku a prednú stranu terminálu čistite jemným čistiacim prostriedkom
a mäkkou handričkou.

•

Opravy musí vykonat’ špeciálne vyškolený odborný personál.
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3

Informácie o zariadení, montáž a hardvér

3.1

Úvod
Požiadavky moderného priemyselného výrobného prostredia neustále rastú. Zároveň
rastie zodpovednost’ a rozsah činností personálu obsluhujúceho stroj. Používateľ musí
mat’ jednoduchý a rýchly prístup k informáciám o stave stroja a musí byt’ schopný
bezprostredne a pružne menit’ nastavenia. Funkčnost’ riadiacich systémov je stále
prepracovanejšia a obsiahlejšia. Toto umožňuje efektívnu regulácie komplikovaných
procesov. Ovládacie terminály zaručujú prehľadnost’ a bezpečnost’ komunikácie medzi
človekom a strojom aj pri veľmi zložitých výrobných procesoch.
Grafické ovládacie terminály boli vyvinuté, aby vyhovovali požiadavkám na operátorské
rozhranie človek - stroj pri kontrole a riadení procesov v najrôznejších aplikačných
oblastiach výrobnej techniky. Terminály sú cielene prispôsobené daným úlohám
a uľahčujú tak prácu operátorov. Vďaka tomu môže používateľ - operátor i naďalej
používat’ zaužívané pojmy a definície.
Projekty sú v termináli vytvorené ako stromy menu - hierarchické štruktúry, alebo ako
sekvencie. Strom menu obsahuje hlavné menu (napr. s prehľadným zobrazením), ako
aj rad submenu s detailnými údajmi o danej oblasti. Operátor si zvyčajne vyberie menu,
ktoré sa má zobrazit’.
Menu používané v ovládacích termináloch sa nazývajú bloky.
Hlavné menu

Recept

Stav motora

Teplota

Stav meniča

53717ASK
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3

Východiskový bod pre sekvenciu je hlavné menu. Operátor si z hlavného menu vyberie
sekvenciu, v ktorej sú bloky zobrazované v nastavenom poradí. Zvyčajne sa
zobrazovanie blokov realizuje programom v riadiacej jednotke.

Hlavné menu

Krok 1

Nastavenia

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Koniec
programu

53719ASK

Funkcie ovládacieho terminálu umožňujú grafické, ako aj textovo orientované
znázornenie procesu. Okrem toho sú k dispozícii ďalšie funkcie:
•

Správa alarmov

•

Tlač

•

Trendy

•

Správa receptov

•

Časové riadenie

Funkcie sú nielen ľahko ovládateľné, ale ponúkajú oproti bežnému riešeniu pomocou
prepínačov, indikačných kontroliek, časových relé, počítadiel predvolieb a týždenných
spínacích hodín aj výhody týkajúce sa nákladov. Ovládací terminál má aj funkcie, ktoré
umožňujú lepšie využitie elektroniky pohonov.
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Informácie o zariadení, montáž a hardvér
Úvod

3.1.1

Programovanie
Ovládacie terminály sa programujú pomocou osobného počítača PC so softvérom
HMI-Builder.
Ovládací terminál sa z veľkej časti vyznačuje objektovo orientovaným prístupom.
Programovanie spočíva vo výbere objektu a priradení funkcie tomuto objektu. Podľa
tohto princípu sa definujú všetky druhy signálov.
Naprogramovaný projekt je uložený v ovládacom termináli.

3.1.2

Pripojenie terminálu na frekvenčný menič SEW
Pripojenie terminálu na riadiacu jednotku prináša mnoho výhod:

3.1.3

•

Používateľ nemusí na existujúcich riadiacich jednotkách robit’ žiadne zmeny.

•

Terminál neobsadzuje žiadne vstupy ani výstupy na riadiacej jednotke.

•

Optimalizácia prehľadu o funkciách riadiacej jednotky, napr. časové riadenie a správa
alarmov.

Zobrazenie stavu a riadenie
Používateľ je už oboznámený s kontrolkami, ako aj s analógovými a digitálnymi
zobrazeniami stavu, pretože tieto majú v dnešnej dobe početné využitie. To platí aj pre
ovládacie prvky, ako sú rôzne tlačidlá, otočné spínače a prepínače. Náhrada týchto
prvkov jediným terminálom umožňuje integrovat’ všetky zobrazenia stavov a ovládacie
prvky do jedného celku.
Operátor tak môže jednoduchým spôsobom zobrazovat’ a ovplyvňovat’ systémové
informácie. Okrem toho si môže zobrazit’ prehľad všetkých signálov, ktoré sa vzt’ahujú
na konkrétny objekt, napr. čerpadlo alebo pohon. Táto možnost’ dodatočne uľahčuje
prácu.
Tieto funkcie sú umožnené výmenou informácií v termináli v takzvaných blokoch. Bloky
informácií môžu byt’ textové - potom obsahujú len textové informácie. Grafické bloky
zase obsahujú grafické zobrazenia.
Ovládacie terminály sú vybavené tlačidlami funkcií slúžiacimi na priame ovládanie.
Každému funkčnému tlačidlu sú priradené určité príkazy. Tieto priradenia umožňujú
riadenie.
Pri použití viacerých blokov sa môže operátor pohybovat’ medzi blokmi pomocou
príkazov skokov. Takto sa vytvorí strom menu a vznikne štruktúrovaná aplikácia.
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Informácie o zariadení, montáž a hardvér
Úvod

3.1.4

3

Inštalácia ovládacieho terminálu
Aby sa optimálne využil rozsah funkcií terminálu, mal by sa inštalovat’ v tesnej blízkosti
pracoviska. Operátor má tak všetky potrebné informácie a môže efektívne pracovat’.
Terminál musí byt’ inštalovaný v správnej pracovnej výške, aby ho operátor mohol
ovládat’ bez problémov. Podmienky viditeľnosti na obrazovku sa riadia podľa odstupu,
výšky, uhlu, dopadu svetla a voľby farieb.
Kontrola, ovládanie a údržba sa môžu vykonávat’ i diaľkovo, napr. z iného miesta
v budove alebo z úplne iného miesta. Komunikácia v tom prípade prebieha cez lokálnu
siet’ LAN (Local Area Network), internet alebo cez modem. Pri dlhých výrobných linkách
alebo veľkom počte pracovných miest môžu byt’ spojené viaceré terminály s jedným
alebo viacerými riadiacimi jednotkami v sieti.

10553AXX

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B
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Informácie o zariadení, montáž a hardvér
Úvod

3.1.5

Kompaktné riešenia
Externé zariadenia, ako snímače čiarových kódov, rozbočovače, modemy atď., môžu
byt’ s riadiacou jednotkou spojené cez terminál. Na pripojenie jedného zariadenia je
potrebné len jedno rozhranie RS-232 a komunikačný protokol ASCII. Dáta
prichádzajúce do terminálu sa ukladajú v registroch.
Je možné aj pripojenie paralelne pracujúcej jednotky. Môže to byt’ ďalší terminál alebo
počítač PC s nástrojom MOVITOOLS® na programovanie meniča. Terminál umožňuje
súčasne programovat’ riadiacu jednotku a aj s ňou komunikovat’.
Pri pripojení PLC a meniča na terminál (dvojitý ovládač v termináli) je možná výmena
dát (analógové a digitálne signály) medzi zariadeniami.

SPS-Protokoll

RS -485
MOVILINK

60090ASK
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Informácie o zariadení, montáž a hardvér
Typové označenie, typové štítky a obsah dodávky

3.2

Typové označenie, typové štítky a obsah dodávky

3.2.1

Príklad typového označenia
DOP

11

B

3

20
20 =

Grafický LCD displej, 240 x 64 obrazových bodov

25 = ¼ dotykový displej VGA, 320 x 240 obrazových bodov
(16 stupňov šedej)
Vyhotovenie

30 = ¼ dotykový displej VGA, 320 x 240 obrazových bodov
(farby 64 k)
40 = ¼ grafický displej VGA, 320 x 240 obrazových bodov
(farby 64 k)
50 = dotykový displej VGA, 800 x 600 obrazových bodov
(farby 64 k)

Verzia B
Generácia
Typ: DOP = Drive Operator Panel

3.2.2

Príklad typového štítku
Typový štítok je pripevnený na bočnej stene terminálu.

11596AXX

3.2.3

Obsah dodávky
Dodávka obsahuje:
•

Ovládací terminál DOP11B

•

Montážny materiál s montážnou šablónou

•

Stručný návod na obsluhu s pokynmi na montáž a inštaláciu

•

Konektor Phoenix COMBICON pre 24 V DC, 5 mm, 3-pólový

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B
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Informácie o zariadení, montáž a hardvér
Konštrukcia zariadenia DOP11B-10

3.3

Konštrukcia zariadenia DOP11B-10
Objednávacie číslo: 1822 0266

[1]

[2]

[3]

63944AXX

[1] Displej
[2] Funkčné tlačidlá s popisovým poľom
[3] Numerické tlačidlá

16

•

160 x 32 bodový grafický LCD displej (monochromatický) s podsvietením

•

Napájacie napätie: DC 24 V, 100 mA

•

2 sériové rozhrania (RS-232 a RS-485/RS-422); obe použiteľné súčasne

•

Fóliová klávesnica IP66 s navigačnými tlačidlami, numerický blok čísel a 6 funkčných
tlačidiel

•

6 LED diód (2 farby červená / zelená)

•

1 rozširovacia pozícia

•

512 kB aplikačná pamät’

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B
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Informácie o zariadení, montáž a hardvér
Konštrukcia zariadenia DOP11B-15

3.4

Konštrukcia zariadenia DOP11B-15
Objednávacie číslo: 1822 0274

[1]

[2]

[4]
[3]

63945AXX

[1]
[2]
[3]
[4]

Displej
Funkčné tlačidlá s popisovým poľom
Numerické tlačidlá
Navigačné tlačidlá

•

240 x 64 bodový grafický LCD displej (monochromatický) s podsvietením

•

Napájacie napätie: DC 24 V, 100 mA

•

2 sériové rozhrania (RS-232 a RS-485/RS-422); obe použiteľné súčasne

•

Fóliová klávesnica IP66 s navigačnými tlačidlami, numerický blok čísel a 6 funkčných
tlačidiel

•

6 LED diód (2 farby červená / zelená)

•

1 rozširovacia pozícia

•

512 kB aplikačná pamät’

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B
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Informácie o zariadení, montáž a hardvér
Konštrukcia zariadenia DOP11B-20

3.5

Konštrukcia zariadenia DOP11B-20
Objednávacie číslo: 1820 9661

[5]

[1]

[2]

[3]

[6]

[4]

60091AXX

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
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LED diódy červená / zelená
Displej
Funkčné tlačidlá
Navigačné tlačidlá
Popisné polia
Numerické tlačidlá

•

240 x 64 bodový grafický LCD displej (monochromatický) s podsvietením

•

Napájacie napätie: DC 24 V, 350 mA

•

2 sériové rozhrania (RS-232 a RS-485/RS-422); obe použiteľné súčasne

•

1 rozhranie ethernet (zásuvka RJ45)

•

1 rozhranie USB

•

Fóliová klávesnica IP66 s navigačnými tlačidlami, numerický blok čísel a 8 funkčných
tlačidiel

•

16 LED diód (2 farby červená / zelená)

•

1 rozširovacia pozícia

•

12 MB aplikačnej pamäte
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Informácie o zariadení, montáž a hardvér
Konštrukcia zariadenia DOP11B-25

3.6

3

Konštrukcia zariadenia DOP11B-25
Objednávacie číslo: 1820 9688

60065AXX

•

320 x 240 obrazových bodov, ¼ VGA dotyková obrazovka (16 farieb, STN, 5,7")
s podsvietením

•

Napájacie napätie: DC 24 V, 450 mA

•

2 sériové rozhrania (RS-232, RS-485 / RS-422); obe použiteľné súčasne

•

1 rozhranie ethernet (zásuvka RJ45)

•

1 rozhranie USB

•

IP66

•

Montáž na výšku alebo na šírku

•

1 rozširovacia pozícia

•

12 MB aplikačnej pamäte

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B
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Informácie o zariadení, montáž a hardvér
Konštrukcia zariadenia DOP11B-30

3.7

Konštrukcia zariadenia DOP11B-30
Objednávacie číslo: 1820 9696

60066AXX

20

•

320 x 240 obrazových bodov, ¼ VGA dotyková obrazovka (64 k farieb, STN, 5,7")
s podsvietením

•

Napájacie napätie: DC 24 V, 450 mA

•

2 sériové rozhrania (RS-232, RS-485 / RS-422); obe použiteľné súčasne

•

1 rozhranie ethernet (zásuvka RJ45)

•

1 rozhranie USB

•

IP66

•

Montáž na výšku alebo na šírku

•

1 rozširovacia pozícia

•

12 MB aplikačnej pamäte
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Konštrukcia zariadenia DOP11B-40

3.8

3

Konštrukcia zariadenia DOP11B-40
Objednávacie číslo: 1820 9718

[1]

[2]

[5]
[3]

[4]
60092AXX

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

Funkčné tlačidlá
Numerické tlačidlá
Navigačné tlačidlá
Displej
Popisné polia

•

320 x 240 obrazových bodov, grafický displej ¼ VGA (64 k farieb, STN, 5,7")
s podsvietením

•

Napájacie napätie: DC 24 V, 500 mA

•

2 sériové rozhrania (RS-232 a RS-485/RS-422); obe použiteľné súčasne

•

1 rozhranie ethernet (zásuvka RJ45)

•

1 rozhranie USB

•

Fóliová klávesnica IP66 s navigačnými tlačidlami, numerický blok čísel a 16 funkčných
tlačidiel

•

16 LED diód (2 farby červená / zelená)

•

1 rozširovacia pozícia

•

12 MB aplikačnej pamäte

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B
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Informácie o zariadení, montáž a hardvér
Konštrukcia zariadenia DOP11B-50

3.9

Konštrukcia zariadenia DOP11B-50
Objednávacie číslo: 1820 9726

60068AXX

22

•

800 x 600 obrazových bodov, dotyková obrazovka VGA (64 k farieb, 10,4")
s podsvietením

•

Napájacie napätie: DC 24 V, 1,0 A

•

2 sériové rozhrania (RS-232 a RS-485/RS-422); obe použiteľné súčasne

•

1 rozhranie ethernet (zásuvka RJ45)

•

1 rozhranie USB

•

IP66

•

Montáž na výšku alebo na šírku

•

1 rozširovacia pozícia

•

12 MB aplikačnej pamäte
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Informácie o zariadení, montáž a hardvér
Konštrukcia zariadenia DOP11B-60

3.10

3

Konštrukcia zariadenia DOP11B-60
Objednávacie číslo: 1822 0282

64006AXX

•

1024 x 768 obrazových bodov, dotyková obrazovka VGA (64 k farieb, 15")
s podsvietením

•

Napájacie napätie: DC 24 V, 1,2 A

•

2 sériové rozhrania (RS-232 a RS-485/RS-422); obe použiteľné súčasne

•

1 rozhranie ethernet (zásuvka RJ45)

•

1 rozhranie USB

•

IP66

•

Montáž na výšku alebo na šírku

•

1 rozširovacia pozícia

•

12 MB aplikačnej pamäte

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B
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Informácie o zariadení, montáž a hardvér
Príslušenstvo a doplnky

3.11

Príslušenstvo a doplnky
Káble pre programovanie ovládacieho terminálu DOP11B a pre komunikáciu medzi
ovládacím terminálom a zariadením MOVIDRIVE®.

Príslušenstvo

Opis

Katalógové číslo

PCS11B
(Panel Cable Serial)

Prepojovací kábel medzi ovládacím terminálom
DOP11B (RS-232, max. 115,2 kbit/s) a PC (RS-232) na
programovanie ovládacieho terminálu.
Pevná dĺžka 3 m.

1821 1062

PCS11A

24

PCS21A
(Panel Cable Serial)

Komunikačný kábel medzi ovládacím terminálom
(RS-485, max. 57,6 kbit/s) a frekvenčným meničom
SEW (RS-485, RJ-10).
Pevná dĺžka 5 m.

1820 6328

PCS22A
(Panel Cable Serial)

Komunikačný kábel ovládacieho terminálu (RS-485,
max. 57,6 kb/s) s otvoreným koncom.
Pevná dĺžka 5 m.

1821 1054

Hotový kábel D-SUB-9 PO

Komunikačný kábel medzi ovládacím terminálom
(RS-232, max. 57,6 kbit/s) a prevodníkom rozhrania
UWS11A alebo UWS21A (RS-232).
Pre komunikáciu s frekvenčnými meničmi SEW.
Pevná dĺžka 1,8 m.

814 6144

PCM11A
(Panel Cable MPI)

Komunikačný kábel medzi ovládacím terminálom
(RS-232, max. 57,6 kbit/s) a SIMATIC S7 cez MPI
(max. 12 Mbit/s).
Pevná dĺžka 3 m.

824 8303

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B
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Príslušenstvo a doplnky

Príslušenstvo

Opis

Katalógové číslo

PFE11B
(Panel Fieldbus
ETHERNET)

Voliteľný ETHERNET TCP/IP (10 Mbit/s)

1822 2307

Na pripojenie ovládacieho terminálu DOP11B-10 a -15
na počítačovú siet’ používateľa. Použitie prídavnej karty
Ethernet umožňuje použit’ nasledujúce funkcie:
•
•

UWS11A

Používanie softvéru HMI-Builder na programovanie
ovládacieho terminálu cez ETHERNET (rýchly
st’ahovanie a nahrávanie projektov)
Komunikácia a PLC a technikou pohonov cez služby
TCP/IP (vhodné len pre DOP11B-10 a -15)

Prevodník rozhrania pre montáž na montážne lišty
RS-232 ↔ RS-485

1
2
3
4
5

822 689X

X2: RS-232

X1: RS-485

1
2
3
4
5

UWS

UWU52A

Spínací siet’ový zdroj
Vstup AC 100 ... 240 V
Výstup DC 24 V, 2,5 A

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B
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Inštalácia
Pokyny na inštaláciu základnej jednotky

4

Inštalácia

4.1

Pokyny na inštaláciu základnej jednotky

4.1.1

Oddelené káblové kanály
Výkonové vodiče a signálne vodiče uložte v oddelených káblových kanáloch.

4.1.2

Prierezy vodičov
•

Napájacie napätie: Prierez podľa menovitého prúdu.

•

Signálne vodiče:
– 1 vodič vo svorke: 0,20 ... 0,75 mm2 (AWG 20 ... 17)
– 2 vodiče vo svorke: 0,20 ... 0,75 mm2 (AWG 20 ... 17)

4.1.3

Tienenie a uzemnenie
•

Používajte len tienené signálne káble.

•

Tienenie pomocou plochých kontaktov obojstranne pripojte ku kostre
zariadenia čo možno najkratším spojom. Ak sa chcete vyhnút’ vzniku zemných
prúdových slučiek, koniec tienenia môžete uzemnit’ cez odrušovací kondenzátor
(220 nF / 50 V). Pri použití vedení s dvojitým tienením uzemnite vonkajšie tienenie
na strane riadiacej jednotky a vnútorné tienenie na opačnom konci.
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Obr. 1: Príklad správneho pripojenia tienenia kovovou príchytkou (svorka tienenia) alebo
kovovou káblovou priechodkou PG
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•

Tienenie káblov sa dosiahne aj ich uložením v uzemnených plechových
kanáloch alebo kovových rúrkach. Silové káble a riadiace káble by mali byt’
uložené oddelene.

•

Uzemnenie zariadenia je
napájacieho napätia 24 V.

realizované

pomocou

konektora

pre

pripojenie
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Inštalácia
Inštalácia podľa UL

4.2

Inštalácia podľa UL
Pri inštalácii podľa UL dodržiavajte nasledujúce pokyny:
•

Tento prístroj je vhodný výlučne pre použitie v triede I, oddiel 2, skupina A, B, C a D
alebo v bezpečnom prostredí. Kombinácie prístrojov vo vašom zariadení musí v čase
inštalácie preskúšat’ akreditovaná skúšobňa.

•

Pre pripojenie použite len medené káble pre rozsah teplôt 60 až 75 °C.

•

Pri horizontálnej montážnej polohe je maximálna teplota 40 °C, pri vertikálnej
montáži 50 °C.

VÝSTRAHA – NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU!
•

Prístroje odpájajte len vtedy, ak nie sú pod napätím alebo v prostredí nehrozí
žiadne nebezpečenstvo.

•

Výmena komponentov môže obmedzit’ vhodnost’ použitia pre triedu I, oddiel 2.

•

Na pozíciu označenú ako "Rozšírenie" možno pripájat’ len tieto rozširujúce
prístroje:
– PFE11B, len pre DOP11B-10 a -20.

•

Rozširujúci prístroj vymieňajte len vtedy, ak nie je pod napätím alebo v prostredí
nehrozí žiadne nebezpečenstvo.

•

Tento prístroj obsahuje batériu, ktorú možno vymieňat’ len v bezpečnom prostredí.
Ako náhradu používajte len nasledujúci typ batérie: lítiová batéria CR2450,
550 mAh.

•

Pre použitie na rovnom povrchu s ochranou krytím 4X. Len na použitie
vo vnútorných priestoroch.

UPOZORNENIE
Elektrické pripojenie sa musí realizovat’ podľa metódy opísanej v triede I, odseku 2
(článok 501-4(b) podľa National Electric Code NFPA70).

STOP!
Pre externé napájanie použite napájacie zdroje 24 V DC, ktoré sú certifikované
s obmedzeným výstupným napätím (Umax = 30 V DC ) a obmedzeným výstupným
prúdom (I ≤ 8 A).
Certifikát UL neplatí pre použitie v prevádzkach
s neuzemneným nulovým bodom (IT siete).

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B
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Inštalácia
Potreba miesta pre inštaláciu

Potreba miesta pre inštaláciu
•

Hrúbka montážnej dosky: 1,5 - 7,5 mm (0,06 - 0,3 inch)

•

Potreba miesta pre zabudovanie ovládacieho terminálu:
100 mm

4.3

100 mm
50 mm

100 mm

50 mm

63788AXX

STOP!
Otvory v telese slúžia ma konvekčné chladenie. Tieto otvory sa nesmú zakrývat’.
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Inštalácia
Postup inštalácie

4.4

Postup inštalácie
1. Vybaľte a skontrolujte dodávku. Ak zistíte poškodenie, ihneď informujte dodávateľa.

STOP!
Ovládací terminál počas inštalácie uložte na stabilný podklad. Prístroj sa môže
poškodit’ pádom.

2. Šablónu umiestnite tam, kde chcete nainštalovat’ ovládací terminál, vyznačte
vonkajší obvod otvorov a vyrežte zodpovedajúce značky.

63789AXX

3. Ovládací terminál upevnite na všetkých upevňovacích otvoroch a pomocou
dodaných konzol a skrutiek:

0.5 - 1.0 Nm

63827AXX
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Inštalácia
Postup inštalácie

4. V uvedenom poradí pripojte káble.
[1]

[2]

[3]

[4]

DC 24 V

RS-422 / RS-485

RS-232

DC 24 V

[5]

Ethernet
63822AXX

[1]

Presvedčte sa, že ovládací terminál a riadiaca jednotka majú spoločné uzemnenie (referenčný
potenciál), pretože v opačnom prípade by mohlo dochádzat’ k poruchám v komunikácii.

[2]

Použite skrutku M5 a ochranný vodič (čo najkratší) s minimálnym prierezom 2,5 mm2.

[3]

Používajte len tienené komunikačné káble.
Vysokonapät’ové káble oddeľte od signálnych a napájacích káblov.

[4]

Ovládací terminál sa skôr, ako sa uvedie do prevádzky, musí prispôsobit’ teplote okolia. Ak sa vytvára
kondenzát, pred pripojením ovládacieho terminálu na siet’ sa treba presvedčit’, že je suchý.
Dbajte na správne napätie a polaritu napájacieho zdroja.

[5]

Rozvodná skriňa

5. Z displeja ovládacieho terminálu opatrne odstráňte fóliu, aby ste zabránili
poškodeniu statickou elektrinou.
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Pripojenie základnej jednotky DOP11B-10 až DOP11B-60

4.5

Pripojenie základnej jednotky DOP11B-10 až DOP11B-60

4.5.1

Napájanie

4

STOP!
Pri pripájaní dávajte pozor na správnu polaritu. Ak dôjde k zámene, zariadenie sa
poškodí.

UPOZORNENIE
Uistite sa, že ovládací terminál a riadiaca jednotka majú rovnaké uzemnenie (hodnota
referenčného napätia). Inak môžu nastat’ chyby v komunikácii.

[1]

[2]

[3]
60059AXX

Obr. 2: Napájacie napätie pre DOP11B-10 až DOP11B-60
[1] Uzemnenie
[2] 0 V
[3] +24 V

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B

31

4

Inštalácia
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4.6

Pripojenie na PC

DOP11B
PCS11B
RS-232

RS-232

60060AXX

Obr. 3: Pripojenie na PC

Ovládací terminál sa programuje pomocou softvéru HMI-Builder.
Pre programovanie terminálu operátora je potrebný komunikačný kábel PCS11B.

UPOZORNENIE
Alternatívne možno ovládací terminál programovat’ aj cez ETHERNET.

STOP!
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
Pri prepojovaní jednotiek musí byt’ odpojené napájanie.
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4.7

Pripojenie RS-485
Pomocou rozhrania RS-485 môže byt’ na jeden ovládací terminál pripojených až 31
zariadení MOVIDRIVE®.
Priame pripojenie terminálu DOP11B na frekvenčný menič typu MOVIDRIVE® cez
rozhranie RS-485 sa vykonáva pomocou 25-pólového Sub-D konektora.

4.7.1

Schéma zapojenia rozhrania RS-485

DOP11B-30

RS-485

60093AXX

Obr. 4: Prepojenie pomocou rozhrania RS-485

MOVITRAC ®

DOP11B
Prepojka medzi 6 a 19,
aktivovanie zakončenia
zbernice.

MOVIDRIVE®
S1

S2

Vľavo/Zastaviť*

ON
X44

Uvoľnenie/Rýchle zastavenie*

n11/n21*
n12/n22*
Ref. X13:DIØØ...DIØ5
+24 V Výstup

OFF

RS-422 / RS-485

Riadiaca jednotka X13:
/Blokovanie riadiacej jednotky
Vpravo/Zastaviť*

Refererenčný potenciál
binárnych signálov

RS-485 +
RS-485 –

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

13
25

25 pol. Sub-D konektor-zás.
7

2 1
14

FSC11B
X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

Pásik tienenia alebo
tieniaca svorka

X45

60061ASK

Obr. 5: Obsadenie konektora DOP11B

UPOZORNENIE
Alternatívne možno použit’ aj kábel PCS22A.
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Špecifikácia
kábla

Použite 2 x 2 žilový, skrútený a tienený medený kábel (prenosový dátový kábel
s tieniacim medeným opletom). Kábel musí vyhovovat’ nasledujúcim špecifikáciám:
– Prierez vodiča 0,5 ... 0,75 mm2 (AWG 20 ... 18)
– Odpor kábla 100 ... 150 Ω pri 1 MHz
– Merná kapacita ≤ 40 pF/m (12 pF/ft) pri 1 kHz
Vhodný je napr. tento typ kábla:
– Firma Lappkabel, UNITRONIC® BUS CAN, 2 x 2 x 0,5 mm2

Pripojenie
tienenia

Tienenie položte obojstranne naplocho na tieniacu svorku elektroniky riadiacej jednotky
a na kryt 25-pólového Sub-D konektora ovládacieho terminálu.

STOP!
Riziko zničenia riadiacich jednotiek zbernice kvôli skratu v EMC oddeľovači medzi
elektronikou a zemou.
V žiadnom prípade nespájajte konce vedenia s DGND!

Dĺžka kábla

Celková prípustná dĺžka kábla je 200 m.

Zakončovací
odpor

V riadiacej jednotke a prevodníku rozhrania UWS11A sú pevne zabudované dynamické
zakončovacie odpory. V tomto prípade nepripájajte žiadne externé zakončovacie
odpory!
Ak je ovládací terminál DOP11B spojený s frekvenčným meničom cez RS-485, tak je
potrebné, v prípade umiestnenia ovládacieho terminálu medzi prvým alebo posledným
členom, v konektore D25 terminálu DOP11B aktivovat’ zakončovací odpor (mostík
medzi pinmi 6 a 19).

STOP!
Medzi zariadeniami, ktoré sú prepojené rozhraním RS-485, nesmie byt’ rozdiel
potenciálov. Vhodnými opatreniami zabráňte rozdielu potenciálov, napríklad spojením
kostry zariadenia (GND) so samostatným vedením, pripojením napájania (24 V) atď.
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4

Pripojenie RS-485 s PCS21A

PCS21A

60062AXX

4.8.1

Pripojenie tienenia
Tienenie položte naplocho na tieniacu svorku elektroniky riadiacej jednotky. V telese
25-pólového Sub-D konektora PCS21A je už pripojené tienenie.

STOP!
Riziko zničenia riadiacich jednotiek zbernice kvôli skratu v EMC oddeľovači medzi
elektronikou a zemou.
Konce tienenia v žiadnom prípade nespájajte s DGND!

4.8.2

Zakončovací odpor
V riadiacej jednotke sú pevne zabudované dynamické zakončovacie odpory. V žiadnom
prípade nepripájajte externé zakončovacie odpory!
Zakončovací odpor v 25-pólovom Sub-D konektore DOP11A je už aktivovaný
prepojením kolíkov 6 a 19.

STOP!
Medzi zariadeniami, ktoré sú prepojené rozhraním RS-485, nesmie byt’ rozdiel
potenciálov. Vhodnými opatreniami zabráňte rozdielu potenciálov, napríklad spojením
kostry zariadenia (GND) so samostatným vedením, pripojením napájania (24 V) atď.
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4.9

Pripojenie RS-232 cez UWS11A
Pripojenie terminálu DOP11B na frekvenčný menič typu MOVIDRIVE® cez UWS11A.

UWS11A
UWS11A
RS-485
RS-232

63841AXX

Obr. 6: Pripojenie sériovým spojením (UWS11A)

MOVITRAC ®

MOVIDRIVE®

UWS11A

Riadiaca jednotka X13:

S2
ON

X44

OFF

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
Pásik tienenia alebo
tieniaca svorka

X45

1

X2: RS-232

S1

/Blokovanie riadiacej jednotky
Vpravo/Zastaviť *
Vľavo/Zastaviť *
Uvoľnenie/Rýchle zastavenie *
n11/n21 *
n12/n22 *
Ref. X13: DIØØ...DIØ5
+24 V Výstup
Refererenčný potenciál
binárnych signálov
RS-485 +
RS-485 –

X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

58787ASK

Obr. 7: Priradenie svoriek UWS11A

UPOZORNENIE
Alternatívne možno na pripojenie cez RS-232 použit’ kábel D-SUB-9PO (pozri kapitolu
"Príslušenstvo a doplnky" na Strana 24).

4.9.1

Pripojenie RS-485
Špecifikáciu kábla nájdete v kapitole "Rozhranie RS-485" na Strana 33.
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4.10

Rozhranie ETHERNET
Terminál DOP11B sa na PC na účely programovania a vzdialenej správy pripája cez
ETHERNET a TCP/IP.
LAN
Switch /
Hub

Uplink

DOP11B

60095AXX

Obr. 8: Rozhranie ETHERNET

4.10.1 Špecifikácia kábla
Používajte tienený štandardný ETHERNET kábel s tienenými konektormi RJ45 a kábel
podľa špecifikácií CAT5. Maximálna dĺžka kábla je 100 m.
Vhodný je napr. tento typ kábla:
– Fa Lappkabel, UNITRONIC® LAN UTP BS, ohybný, 4 x 2 x 26 AWG

UPOZORNENIE
Postup pri určovaní ethernetovej adresy (MAC) voliteľnej karty je opísaný v odseku
"Konfiguračný režim (SETUP)" na Strana 49.
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4.10.2 Rozhranie ETHERNET v DOP11B-20 až -60
Prístroje DOP11B-20 až DOP11B-60 sú štandardne vybavené rozhraním ETHERNET.
V zásuvke RJ-45 sú zabudované 2 LED.
LED diódy majú tieto funkcie:
Zelená LED

Žltá LED

svieti

Kábel ETHERNET je pripojený správne.

bliká

Vysielajú alebo prijímajú sa dáta.

svieti

Aktívne je nastavenie 100 Mbit, plne duplexné.

bliká

Aktívne je nastavenie 100 Mbit, poloduplexné.

4.10.3 Rozhranie ETHERNET PFE11B pre DOP11B-10 a -15
Potreba miesta

35

23.5
63798AXX

Inštalácia

1. Vybaľte dodávku a skontrolujte obsah, či je kompletný a nepoškodený. Ak zistíte
poškodenie, ihneď informujte dodávateľa.
Obsah dodávky:
•
•
•

Rozširujúci modul
4 x M3x6
4 dištančné tyče

STOP!
Terminál počas inštalácie umiestnite na stabilnú podložku. Prístroj sa môže pádom
poškodit’.

2. Ovládací terminál odpojte od napájania.
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4

3. Z rozširovacieho rozhrania odstráňte plastový kryt.

63799AXX

4. Rozširovací modul upevnite dodanými skrutkami.
5. Ovládací terminál pripojte na napájanie.
LED na PFE11B

[1]

[2]
63810AXX

[1]

Zelená LED

[2]

Žltá LED

Rozširujúca karta je vybavená 2 LED s nasledujúcimi funkciami:
Zelená LED

bliká

Vysielajú alebo prijímajú sa dáta.

Žltá LED

svieti

ETHERNET kábel (párovo skrútený) je pripojený správne.

TxD, ŽLTÁ

Táto LED sa aktivuje pri prenose cez ETHERNET.

RxD, ŽLTÁ

Táto LED sa aktivuje pri príjme cez ETHERNET.

LINK, ZELENÁ

Táto LED sa aktivuje, keď je správne pripojený (párovo skrútený) ETHERNET kábel.
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Nastavenia
v konfiguračnom
nástroji

4.11

Dvakrát kliknite na priečinok (Periférne zariadenia) [Peripherals] v správcovi projektov
konfiguračného nástroja ovládacieho terminálu. Pravým tlačidlom myši kliknite na
(Rozširujúce rozhranie) [Expansion interface] a vyberte [EM-ETHERNET]. Potom
riadiacu jednotku spolu s príslušným ovládačom alebo TCP/IP prípojkou potiahnite na
symbol priemyselnej zbernice. Ak chcete zmenit’ zvolený ovládač, v menu
Projekt/Project choďte na (Vlastnosti) [Properties]. Ďalšie informácie sú uvedené
v dokumentácii ovládača.

Pripojenie na Siemens S7

4.11.1 RS-485

DOP11B

SIMATIC S7

63682AXX

Obr. 9: Pripojenie na riadiacu jednotku Siemens S7 cez MPI a RS-485

Použite ovládač "S7 MPI Direct".
4.11.2 PCM11A

DOP11B

SIMATIC S7
PCM11A

MPI
RS-232
60096AXX

Obr. 10: Pripojenie na riadiacu jednotku Siemens S7 cez MPI a PCM11A

Použite ovládač "S7 MPI (HMI Adapter)".
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4.11.3 ETHERNET

LAN
Switch /
Hub

Uplink

DOP11B

SIMATIC S7
64328AXX

Obr. 11: Rozhranie ETHERNET
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Uvedenie do prevádzky
Všeobecné pokyny na uvedenie do prevádzky

0

5

Uvedenie do prevádzky
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Smrt’ alebo t’ažké poranenie!
•

5.1

Pri inštalácii bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené
v kapitole 2.

Všeobecné pokyny na uvedenie do prevádzky
Predpokladom pre úspešné uvedenie do prevádzky je správne elektrické pripojenie
ovládacieho terminálu.
Funkcie opísané v tejto kapitole slúžia na to, aby sa už vyhotovený projekt nahral do
ovládacieho terminálu a na nadviazanie potrebných komunikačných vzt’ahov.

VÝSTRAHA!
Ovládacie terminály DOP11B sa nemôžu používat’ ako bezpečnostné zariadenia
v priemyselných aplikáciách.
Smrt’ alebo t’ažké poranenie.
•

42

Na zabezpečenie ochrany strojov a osôb používajte monitorovacie systémy
a mechanické bezpečnostné zariadenia.

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B

Uvedenie do prevádzky
Prípravné práce a pomocné prostriedky

I

5

0

5.2

Prípravné práce a pomocné prostriedky
•

Skontrolujte inštaláciu.

•

Vhodnými opatreniami zabráňte neúmyselnému spusteniu motora cez pripojený
frekvenčný menič.
– Vytiahnite vstup elektroniky X13.0/blokovanie regulátora v MOVIDRIVE®
alebo
– Odpojte siet’ové napätie (podporné napätie 24 V musí byt’ naďalej privedené)
– Vytiahnite svorky "chod doprava" a "uvoľnenie" na jednotke MOVITRAC®
Podľa aplikácie musíte vykonat’ ďalšie bezpečnostné opatrenia na ochranu osôb
a majetku.

•

Ovládací terminál spojte pomocou vhodného kábla so zariadením MOVIDRIVE®
alebo MOVITRAC®.

DOP11B-30

RS-485

60093AXX

Obr. 12: Prepojenie medzi ovládacím terminálom a zariadením MOVIDRIVE® MDX60B/61B

•

Terminál spojte pomocou programovacieho kábla PCS11B (RS-232) s osobným
počítačom. Ovládací terminál a PC musia byt’ pritom odpojené od napájania, inak
môžu nastat’ nedefinovateľné stavy. Potom zapnite PC a, ak ešte nie je k dispozícii,
na PC nainštalujte a spustite projektovací softvér HMI-Builder.

DOP11B
PCS11B
RS-232

RS-232

60060AXX

Obr. 13: Prepojenie medzi PC a ovládacím terminálom
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Uvedenie do prevádzky
Prvé zapnutie

0

•

Pripojte napájanie (24 V) ovládacieho terminálu a pripojeného frekvenčného meniča.

UPOZORNENIE
Alternatívne možno DOP11B programovat’ aj cez ETHERNET (pozri Strana 189) a cez
USB (pozri Strana 190).

5.3

Prvé zapnutie
UPOZORNENIE
Zariadenia sú dodávané bez nahraného projektu.

Prístroje sa po prvom zapnutí ohlásia nasledujúcou informáciou:

11597AXX

Obr. 14: Úvodné zobrazenie na termináli DOP11B-20 v stave ako po dodávke

12076AXX

Obr. 15: Úvodné zobrazenie na termináli DOP11B-50 v stave ako po dodávke
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5.4

Funkcie terminálu
V tejto časti sú opísané jednotlivé prevádzkové režimy terminálu, klávesnica
a informačná stránka terminálu.

5.4.1

Klávesnica terminálu

[1]

[2]

[3]

60097AXX

[1] Integrované funkčné tlačidlá
[2] Navigačné tlačidlá
[3] Alfanumerické tlačidlá

Alfanumerické
tlačidlá

Na alfanumerickej klávesnici sa môžu v prevádzkovom režime terminálu zadávat’ do
dynamického textu a do numerických objektov nasledujúce znaky.
0-9
A-Z
a-z
!?<>()+/*=º%#:’@
Špeciálne národné znaky
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0

Na zadávanie číselných hodnôt jedenkrát stlačte príslušné tlačidlo.
Na zadávanie veľkých písmen (A-Z) stlačte 2 až 5-krát príslušné tlačidlo.
Na zadávanie malých písmen (a-z) stlačte 6 až 9-krát príslušné tlačidlo.
Možno nastavit’ časový interval medzi jednotlivými stlačeniami. Ak v zadanom časovom
intervale nestlačíte tlačidlo, kurzor skočí na nasledujúcu polohu.
Stlačením tlačidla <2> (C1-C4) 2 až 9-krát sa zadávajú rôzne národné znaky. Tak sú
k dispozícii znaky, ktoré nie sú v štandardnej sade znakov alfanumerickej klávesnice
terminálu.

UPOZORNENIE
V softvéri HMI-Builder sa v statickom texte môžu používat’ všetky znaky vybranej
znakovej sady s výnimkou rezervovaných znakov. Na zadanie želaného znaku stlačte
kombináciu klávesov <ALT>+<0> (nula) na numerickej klávesnici počítača PC
a zadajte kód znaku. Používanú sadu znakov vyberte v softvéri HMI-Builder.

Rezervované
znaky

Znaky ASCII 0-32 (Hex 0-1F) a 127 sú rezervované pre interné funkcie terminálu
a nemôžu sa používat’ v projektoch a databázach terminálu. Slúžia ako riadiace znaky.

Navigačné tlačidlá

Pomocou navigačných tlačidiel pohybujete kurzorom v menu a dialógovom poli.

Integrované
funkčné tlačidlá

Všetky tlačidlá nie sú dostupné na všetkých termináloch.
Tlačidlo

Opis

Tlačidlo Enter

Potvrdenie vybraného nastavenia a prechod na ďalší riadok alebo úroveň.

<PREV>

Návrat na predchádzajúci blok (previous).

<NEXT>

Pomocou tohto tlačidla sa dostanete do nasledujúceho bloku.

<ALARM>

Vyvolanie zoznamu alarmov (výstražných hlásení).

<ACK>

Týmto tlačidlom potvrdíte alarm v zozname alarmov.

<HOME>

Prechod na blok 0 v prevádzkovom režime.

<←>

Výmaz znakov vľavo od kurzora.

UPOZORNENIE
Ak sa zobrazuje hlavný blok (blok 0), potom stlačenie tlačidla <PREV> nevyvolá žiadnu
činnost’, lebo po dosiahnutí bloku 0 sa vymaže minulý priebeh v pamäti.
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5.4.2

Prepínače na termináloch DOP11B
Ovládacie terminály DOP11B majú na zadnej strane 4 prepínače prevádzkových
režimov (prepínače DIP).

ON DIP

1 2 3 4
1
24V DC

COM 2
RS232
EXPANSION
10/100

ON DIP

1 2 3 4

COM 1
RS422
RS485

ON DIP

1 2 3 4

MODE

CF CARD
BUSY

60855AXX

Prepínače DIP majú nasledujúce funkcie:
1 = ON, 0 = OFF
Na vyvolanie jednotlivých prevádzkových režimov terminálu DOP11B musí byt’
prerušené napájanie terminálu.
Prepnite prepínač DIP na bočnej, resp. zadnej strane terminálu do polohy podľa
nasledujúcej tabuľky. Potom zase pripojte napájanie.
Poloha prepínača
1234

Funkcia

0000

Prevádzkový režim (RUN, normálna prevádzka)

0010

Reset systému (reset na predvolené nastavenia)

0100

Sysload (stiahnutie systémových programov)

1000

Konfiguračný režim (SETUP)

1100

Žiadna funkcia (RUN)

1110

Aktivovanie funkcie autotestu (vnútorné testovanie)

XXX1

Hard Reset
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5.4.3

Servisné menu
Servisné menu (Service) vyvoláte prepnutím prepínača režimov na ovládacom termináli
do polohy "1000". Informácie k prepínačom režimov nájdete v kapitole "Prepínače na
termináli DOP11B" na Strana 47.
Servisné menu obsahuje tieto možnosti:

Network Settings

(Siet’ové nastavenia) Túto možnost’ zvoľte v prípade, ak chcete vyvolat’ menu Network
(Siet’).

Network Menu

(Menu Siet’) Možnosti v menu Network (Siet’) zodpovedajú výberu [Settings] / [Network]
(Nastavenia/Siet’) v programe HMI-Builder. Obsahuje tieto položky:
Položka menu

Opísaná v

TCP/IP Settings

(Nastavenia TCP/IP) Siet’ová komunikácia cez ETHERNET (pozri Strana 263).

Accounts

(Kontá) Siet’ové kontá (pozri Strana 302).

Services

(Siet’ové služby) Siet’ové služby (pozri Strana 271).

Erase Project
Memory

(Vymazat’ projektovú pamät’) Táto funkcia vymaže projektovú pamät’.

Load Project from
Memory Card

(Načítat’ projekt z pamät’ovej karty) Prázdny ovládací terminál možno spustit’
s existujúcim informačným návrhovým projektom, ktorý sa používa na inom termináli.
Na to treba najprv projekt pomocou funkcie "Save project to memory card" (Uložit’
projekt na pamät’ovú kartu) (napr. funkčným tlačidlom) nahrat’ na pamät’ovú kartu
Compact-Flash alebo na USB kľúč.
Pamät’ovú kartu pred spustením vložte do prázdneho ovládacieho terminálu. Potom
v servisnom menu Service zvoľte príkaz "Load project from memory card" (Načítat’
projekt z pamät’ovej karty) a riaďte sa pokynmi.
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Enter Transfer
Mode

(Vstúpit’ do prenosového režimu) Umožňuje manuálne vyvolanie prenosového režimu,
ktorý je potrebný na stiahnutie projektov cez GSM modem. Ďalšie informácie nájdete
v kapitole "Prenos cez GSM modem" na Strana 194.

Enter Run Mode

(Vstúpit’ do prevádzkového režimu) Umožňuje manuálne vyvolanie prevádzkového
režimu. Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Prenos cez GSM modem" na Strana 194.

Update System
Program from
Memory Card

(Aktualizovat’ systémový program z pamät’ovej karty) Pripojte pamät’ovú kartu
Compact-Flash alebo USB kľúč s novým systémovým programom a riaďte sa pokynmi.
Systémový program možno aktualizovat’ konfiguračným programom pre ovládací
terminál.

Calibrate Touch
Screen

(Kalibrovat’ dotykový displej) Riaďte sa pokynmi na displeji pre kalibráciu dotykového
displeja.
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5.4.4

Prevádzkové režimy RUN a SETUP
Ovládací terminál má 2 prevádzkové režimy.

Konfiguračný
režim (SETUP)

•

Konfiguračný režim (SETUP): V tomto režime sa vykonávajú všetky základné
nastavenia, ako napr. výber riadiacej jednotky alebo jazyka menu.

•

Prevádzkový režim (RUN): V tomto režime sa vykonáva aplikácia (vykonávajú sa
aplikačné programy).

V tomto odseku sú opísané funkcie, ktoré nie je možné vykonat’ pomocou softvéru
HMI-Builder.
Vymazat’ pamät’
Konfiguračné menu [SETUP] terminálu má funkciu [Erase memory] (Vymazat’ pamät’).
Funkcia vymaže aplikačnú pamät’ terminálu. Vymažú sa všetky bloky a definície
alarmov, časových kanálov, funkčných tlačidiel a systémových signálov.
Parameter

Opis

Tlačidlo Enter

Pamät’ sa vymaže. Po skončení mazania sa opät’ automaticky zobrazí
konfiguračné menu.

<PREV>

Návrat na predchádzajúcu úroveň bez vymazania pamäte.

UPOZORNENIE
Pri zmazaní pamäte sa stratia všetky dáta uložené v termináli. Parameter pre výber
jazyka sa tým neovplyvní. Všetky ostatné parametre sa zmažú a vrátia do základného
nastavenia.

Prevádzkový
režim (RUN)

V prevádzkovom režime sa vykonáva aplikácia. Pri prechode do prevádzkového režimu
sa na obrazovke automaticky zobrazí blok 0.
Na zmenu a označenie hodnôt v prevádzkovom režime sa používa integrovaná
klávesnica terminálu.
Ak sa medzi terminálom a riadiacou jednotkou vyskytne chyba komunikácie, na
obrazovke sa zobrazí chybové hlásenie. Terminál sa automaticky spustí po obnovení
komunikácie. Ak ste pri chybe v komunikácii zadali nejakú kombináciu tlačidiel I/O, uloží
sa táto vo vyrovnávacej pamäti terminálu a pri obnovení komunikácie sa prenesie do
riadiacej jednotky.
Na aktivovanie kontrolnej funkcie môžu hodiny terminálu pravidelne posielat’ dáta do
registra v riadiacej jednotke. Touto kontrolnou funkciou môže riadiaca jednotka zistit’, či
sa vyskytla chyba v komunikácii. Riadiaca jednotka skúša, či sa aktualizoval register.
Ak sa tak nestalo, v riadiacej jednotke sa môže spustit’ alarm, ktorý upozorňuje na chybu
v komunikácii.
Spôsob fungovania jednotlivých objektov a funkcií v prevádzkovom režime je vysvetlený
v súvislosti s opisom jednotlivých objektov a funkcií.
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5.4.5

Informačná stránka
V termináli je naprogramovaná informačná stránka. Informačná stránka sa vyvolá
súčasným stlačením tlačidiel <←> a <PREV> v prevádzkovom režime. Na vyvolanie
informačnej stránky sa môže použit’, resp. konfigurovat’ aj niektoré funkčné tlačidlo
alebo dotykové tlačidlo na obrazovke.
V hornej časti informačnej stránky sú zobrazené aktuálne verzie terminálu,
systémového programu a verzie hardvéru.
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Parameter

Opis

STARTS

Počet spustení (zapnutí) terminálu.

RUN

Počet prevádzkových hodín terminálu.

CFL

Počet hodín, počas ktorých bolo aktivované podsvietenie.

32 °C MIN: 21 MAX: 38
(príklad)

Aktuálna prevádzková teplota, najvyššia a najnižšia nameraná teplota.

DYNAMIC MEMORY

Voľná pamät’ RAM v bajtoch (operačná pamät’).

FLASH MEM PROJ

Voľná flash pamät’ v bajtoch (projektová pamät’).

FLASH MEM BACK

Rezervované

FLASH CACHEHITS

Percento úspešného priradenia / blokov do vyrovnávacej pamäte v systéme
súborov.

FLASH ALLOCS

Maximálne percento použitých, resp. aktívnych priradení na blok v systéme
súborov.

DRIVER 1

Aktuálny ovládač a aktuálna verzia ovládača.

DIGITAL I/Os

Počet digitálnych signálov spojených s riadiacou jednotkou 1, ktoré sa
nepretržite kontrolujú (STATIC), prípadne počet v aktuálnom bloku (MONITOR).

ANALOG I/Os

Počet analógových signálov spojených s riadiacou jednotkou 1, ktoré sa
nepretržite kontrolujú (STATIC), prípadne počet v aktuálnom bloku (MONITOR).

I/O POLL

Čas v ms medzi dvoma odčítaniami toho istého signálu v riadiacej jednotke 1.

PKTS

Počet signálov v každom pakete, ktorý sa prenáša medzi terminálom
a riadiacou jednotkou 1.

TOUT1

Počet prípadov prekročenia času pri komunikácii s riadiacou jednotkou 1

CSUM1

Počet chýb kontrolných súčtov pri komunikácii s riadiacou jednotkou 1.

BYER

Počet chybných bajtov v komunikácii.

DRIVER 2

Aktuálny ovládač a aktuálna verzia ovládača. Parametre pre Driver 2 (ovládač 2)
sa zobrazujú len vtedy, ak je v projekte definovaná riadiaca jednotka 2.

DIGITAL I/Os

Počet binárnych signálov spojených s riadiacou jednotkou 2, ktoré sa nepretržite
nepretržito kontrolujú (STATIC), prípadne počet v aktuálnom bloku (MONITOR).

ANALOG I/Os

Počet analógových signálov spojených s riadiacou jednotkou 2, ktoré sa
nepretržite kontrolujú (STATIC), prípadne počet v aktuálnom bloku (MONITOR).

I/O POLL

Čas v ms medzi dvoma odčítaniami toho istého signálu v riadiacej jednotke 2.

PKTS

Počet signálov v každom pakete, ktorý sa prenáša medzi terminálom
a riadiacou jednotkou 2.

TOUT2

Počet prípadov prekročenia času pri komunikácii s riadiacou jednotkou 2.

CSUM2

Počet chýb kontrolných súčtov pri komunikácii s riadiacou jednotkou 2.

1/2/3

Aktuálny port pre FRAME, OVERRUN a PARITY.
1 = port RS-422, 2 = port RS-232 a 3 = port RS-485.

FRAME

Počet chýb rámcov na príslušnom porte.

OVERRUN

Počet chýb pretečenia na príslušnom porte.

PARITY

Počet chýb parity na príslušnom porte.

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B

Uvedenie do prevádzky
Funkcie terminálu

I

5

0

5.4.6

Funkcia joysticku
Týka sa len DOP11B-20 a DOP11B-40.
Táto funkcia umožňuje použit’ šípky ako funkčné tlačidlá. Zadajte príkaz "AK" a adresu
na príkazovom riadku pod [System signals] (Signály systému). Príklad: "AKH1"
(príkaz AK a pamät’ová bunka H1).

11486AEN

Obr. 16: Systémové signály

Pamät’ová bunka H1 funguje ako aktivovací signál a štyri nasledujúce pamät’ové bunky
majú funkcie zodpovedajúce nasledujúcemu riadiacemu bloku.

Pamät’ová bunka

Opis

Hn0

Aktívna = funkcia joysticku. Neaktívna = normálna funkcia.

Hn1

ŠÍPKA VĽAVO

Hn2

ŠÍPKA DOLE

Hn3

ŠÍPKA HORE

Hn4

ŠÍPKA VPRAVO

Ak počas aktívneho aktivačného signálu stlačíte navigačné tlačidlo, aktivuje sa
pamät’ová bunka, ktorá zodpovedá stlačenému tlačidlu. Pri aktivačnom signále
nevykonávajú navigačné tlačidlá svoju normálnu funkciu.
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Príklad

Nasledujúci príklad môže byt’ použitý na prepínanie medzi funkciou joysticku
a normálnou funkciou.
Vykonajte nasledujúce kroky:
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•

Použite (sériový) SEW-MOVILINK-Driveffectier.

•

Zadajte text "AKH1" v menu [System signals] (Signály systému) / [Commands]
(Príkazy).

•

Vytvorte textový blok.

•

Zadajte statický text "JOYSTICK".

•

Vytvorte objekt s nasledovnými nastaveniami:
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•

Vytvorte 4 ďalšie objekty na sledovanie obsahu pamät’ových buniek H2, H3, H4 a H5.

Zobrazenie textového bloku podľa nastavenia v príklade:

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B

53

I

6

Prevádzka a servis
Prenesenie projektu z počítača PC a softvéru HMI-Builder

0

6

Prevádzka a servis

6.1

Prenesenie projektu z počítača PC a softvéru HMI-Builder
Na uvedenie ovládacieho terminálu do prevádzky pomocou počítača PC potrebujete
softvér HMIBuilder.
1. Spustite program HMI-Builder.
2. Vo výberovom poli [Settings] (Nastavenie / [Menu language] (Jazyk menu) nastavte
požadovaný jazyk.

11487AEN

11244AEN
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3. Pomocou funkcie [File] (Súbor) / [Open] (Otvorit’) otvorte súbor projektu, ktorý chcete
preniest’ do ovládacieho terminálu.

11488AEN

4. Vo výberovom poli [Transfer] (Prenos) / [Comm. settings] (Nastavenia komunikácie)
vyberte komunikačné spojenie [Use serial transfer] (Použit’ sériový prenos) a zadajte
potrebné parametre:

11489AEN
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Sériový prenos pri použití programovacieho kábla PCS11B.
Zadajte nasledujúce údaje:
•
•
•
•

Komunikačný port počítača PC (napr. Com1)
Rýchlost’ prenosu dát (prednastavené 152 000)
Čas timeoutu (ľubovoľne, prednastavené 10 000 ms)
Počet nových pokusov pri chybe komunikácie (prednastavené 3)

11490AEN

5. Teraz sa môže vo výberovom poli [Transfer] (Prenos) / [Project] (Projekt) projekt
preniest’ do ovládacieho terminálu.
Nasledujúce funkcie sú štandardne aktivované a musia sa ponechat’ v tomto
nastavení.
•
•
•
•

56

Testovanie projektu pri posielaní
Posielanie kompletného projektu
Automatické prepínanie terminálu RUN/TRANSFER
Kontrola verzie terminálu
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Po stlačení tlačidla [Send] (Poslat’) sa vykoná prenos dát.

11247AEN

Teraz sa postupne vykonajú nasledujúce kroky:
•
•
•
•

Prepnutie terminálu do prenosového režimu (TRANSFER)
Prenos komunikačných ovládačov pre menič a PLC
Prenos projektových dát
Prepnutie terminálu do režimu RUN

Na displeji ovládacieho terminálu sa počas prenosu zobrazujú jednotlivé kroky.
Po skončení prenosu možno tlačidlom [Exit] (Koniec) opustit’ dialógové okno
a zavriet’ softvér HMI-Builder.
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6.2

Prevádzkové zobrazenie pri štarte zariadenia

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

11592AXX
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[1]

Verzia firmvéru ovládacieho terminálu

[2]

Stav bootovania, napr.:
Initializing hardware
Loading comm. drivers
Init Alarms
IP Address: 192.168.1.1

[3]

Komunikačný ovládač nahratý do riadiacej jednotky 1
Napr.:
SEW_MOVILINK_(serial)
SEW_SMLP_(TCP/IP)
DEMO
...

[4]

Komunikačný ovládač nahratý do riadiacej jednotky 2
Napr.:
SEW_MOVILINK_(serial)
SEW_SMLP_(TCP/IP)
DEMO
...

[5]

Stav komunikácie riadiacej jednotky 1
Napr.:
NO CONNECTION
MOVIPLC
MOVITRAC B
MOVIDRIVE B
...

[6]

Stav komunikácie riadiacej jednotky 2
Napr.:
NO CONNECTION
MOVIPLC
MOVITRAC B
MOVIDRIVE B
...

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B

I

Prevádzka a servis
Chybové hlásenia

6

0

6.3

Chybové hlásenia
Chyby, ktoré sa vyskytnú v prevádzkovom režime RUN, sa zobrazujú v ľavom hornom
rohu displeja ako chybové hlásenia.
Chyby sú rozdelené do dvoch skupín:

6.3.1

•

Chyba pri zavádzaní (menič sa nenašiel)

•

Prevádzkové chyby - Comm Errors (zoznam chýb)

Chyba pri zavádzaní (menič sa nenašiel)
Chyba pri zavádzaní "1: Comm Error 254" znamená: Nie je možná komunikácia
s pripojeným meničom.

[1]

1: Comm Error 254

[2]
[3]

53590AXX

[1]

Riadiaca jednotka, pri ktorej sa vyskytla chyba komunikácie
napr. 1 alebo 2

[2]

Typ chyby
napr. prevádzková chyba - Comm Error

[3]

S adresou:
Napr.
01 - 99
254 (= Point to Point!)
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6.3.2

Prevádzkové chyby - Comm Errors (zoznam chýb)

Hlásenie z ovládacieho Chybový Opis
terminálu
kód

60

no error

00 00

Žiadna chyba

invalid parameter

00 10

Nedovolený index parametra

fct. not implement

00 11

Funkcia/parameter nie je implementovaná;
• Riadiaca jednotka nepozná parameter požadovaný terminálom. Skontrolujte správny výber
ovládača pre MOVILINK®. Jednotlivé parametre riadiacich jednotiek MOVITRAC® 07,
MOVIDRIVE® A a MOVIDRIVE® B sa mierne odlišujú.
• Ďalší dôvod tejto chyby sa prípadne môže nachádzat’ vo firmvéri riadiacej jednotky. Novo
pridané parametre nemusia byt’ známe v starších verziách firmvéru.

read only access

00 12

Dovolené len čítanie
• Adresovaný parameter sa nemôže prepísat’. V projekte ovládacieho terminálu deaktivujte
funkciu [Activate input] (Aktivovat’ vstup).

param. lock active

00 13

Blokovanie parametrov je aktívne
• V adresovanej riadiacej jednotke je funkcia [Parameter block] (Blokovanie parametrov)
aktivovaná pomocou parametra P803. Pomocou príslušného ručného ovládacieho zariadenia
riadiacej jednotky alebo pomocou softvéru MOVITOOLS® nastavte parameter P803
na "OFF" (VYP), blokovanie parametrov sa vypne.

fact. set active

00 14

Výrobné nastavenie aktivované
• Riadiaca jednotka práve vykonáva výrobné nastavenie. Preto je na pár sekúnd zablokovaná
možnost’ zmeny parametrov. Komunikácia je po skončení výrobného nastavenia automaticky
znovu aktivovaná.

value too large

00 15

Hodnota parametra je príliš veľká
• Ovládací terminál sa snaží napísat’ na parameter hodnotu, ktorá leží mimo rozsahu hodnôt.
V projekte ovládacieho terminálu v prístupovej oblasti [Access] prispôsobte minimálnu
a maximálnu hodnotu vstupu. Zodpovedajúce hraničné hodnoty nájdete v zozname
parametrov riadiacej jednotky.

value too small

00 16

Hodnota pre parameter je nízka
• Ovládací terminál sa snaží zapísat’ do parametra hodnotu, ktorá leží mimo rozsahu
prípustných hodnôt. V projekte ovládacieho terminálu v prístupovej oblasti [Access]
prispôsobte minimálnu a maximálnu hodnotu vstupu. Zodpovedajúce hraničné hodnoty
nájdete v zozname parametrov riadiacej jednotky.

option missing

00 17

Pre túto funkciu/parameter chýba potrebná voliteľná karta

system error

00 18

Chyba v systémovom softvéri riadiacej jednotky
• Kontaktujte servis SEW.

no RS485 access

00 19

Prístup k parametrom iba cez procesné rozhranie RS-485 na X13

no RS485 access

00 1A

Parametrizačný prístup len cez diagnostické rozhranie RS-485

access protected

00 1B

Parameter je chránený proti prístupu
• Tento parameter sa nemôže prepisovat’, ani čítat’ a preto nie je vhodný na použitie pre
ovládací terminál.

inhibit required

00 1C

Potrebné blokovanie regulátora
• Adresovaný parameter sa môže zmenit’ len pri zablokovanej riadiacej jednotke. Blokovanie
regulácie aktivujte vytiahnutím svorky X13.0 alebo pomocou priemyselnej zbernice (riadiace
slovo 1/2 základný blok = 01hex).

incorrect value

00 1D

Neprípustná hodnota
• Niektoré parametre sa môžu naprogramovat’ len na určité hodnoty. Príslušné hraničné
hodnoty nájdete v zozname parametrov riadiacej jednotky.

fact set activated

00 1E

Bolo aktivované výrobné nastavenie

not saved in EEPRO

00 1F

Parameter nebol uložený v EEPROM
• Zlyhalo uloženie do trvalej pamäte odolnej voči výpadku napájania.

inhibit required

00 20

Parameter sa nemôže zmenit’ pri uvoľnenom koncovom stupni
• Adresovaný parameter sa môže zmenit’ len pri zablokovanom meniči. Blokovanie regulácie
aktivujte vytiahnutím svorky X13.0 alebo pomocou priemyselnej zbernice (riadiace
slovo 1/2 základný blok = 01hex).
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6.4

Servis elektroniky SEW

6.4.1

Zaslanie na opravu
Ak sa poruchový stav nedá odstránit’, obrát’te sa na servis elektroniky SEW.
Pri kontakte so servisom elektroniky SEW vždy uveďte typové označenie
zariadenia/prístroja, náš servis vám tak bude môct’ účinnejšie pomôct’.
Keď posielate zariadenie na opravu, uveďte nasledujúce údaje:
•

Sériové číslo (→ typový štítok)

•

Typové označenie

•

Krátky opis aplikácie

•

Druh poruchy

•

Sprievodné okolnosti

•

Vlastné domnienky

•

Predchádzajúce nezvyčajné udalosti atď.
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Programovanie

7.1

Vytvorenie projektu

7.1.1

Základy
V tejto kapitole je dôkladne opísaná konštrukcia a ovládanie terminálu. Okrem toho
obsahuje všeobecné pravidlá a parametre objektov, ako aj spoločné všeobecne platné
funkcie terminálu.

Postup pri programovaní projektu
Grafickým zhotovením aplikácie pre terminál má používateľ k dispozícii komfortný
kontrolný nástroj. Preto je dôležité dôkladne štruktúrovat’ zariadenie, ako aj všetky
potrebné funkcie. Začnite s nadradenou úrovňou a až potom pracujte na detailoch. Pri
programovaní projektu sa opierajte o funkcie, ktoré má vaše zariadenie k dispozícii.
Podľa zložitosti funkcie zodpovedá každá funkcia jednému alebo viacerým blokom.
Projekt môže obsahovat’ tak grafické, ako aj textové bloky. Každý blok môže ďalej
obsahovat’ statické alebo dynamické objekty. V zmysle štruktúrovanej aplikácie by mali
byt’ bloky hierarchicky zoradené, aby umožnili používateľovi intuitívny spôsob práce.
Aplikácia môže byt’ založená na princípe sekvenčného ovládania.
Pred uvedením do prevádzky sa môže otestovat’ celá aplikácia alebo jej čast’.

Block 0
Block 0
Block 10
Block n

Block 20

Block m
Block 11
Block 12
Block 13
Block 14

53375AXX

Obr. 17: Štruktúra bloku
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Efektívna
komunikácia

Na zabezpečenie rýchlej a efektívnej komunikácie medzi terminálom a riadiacou
jednotkou by ste si mali prečítat’ nasledujúce pokyny na prenos signálu a jeho
optimalizáciu.
Signály, ktoré ovplyvňujú dĺžku komunikácie
Nepretržite sa čítajú len signály pre objekty v aktuálnom bloku. Patria medzi ne aj
dynamické objektové signály. Signály pre objekty v iných blokoch sa nečítajú. Počet
blokov preto neovplyvňuje dĺžku komunikácie.
Okrem signálov pre objekty v aktuálnom bloku prijíma terminál z riadiacej jednotky
nepretržite nasledujúce signály:
•

Signály zobrazenia (hlavička bloku)

•

Signály tlače bloku (hlavička bloku)

•

Register LED diód

•

Alarmové signály

•

Externé potvrdzovacie signály pre alarmy a alarmové skupiny

•

Signál pre prihlásenie (heslo)

•

Signál pre odhlásenie (heslo)

•

Register kriviek trendu

•

Register pre pruhové objekty, ak sa použijú indikátory min. / max.

•

Nový register zobrazenia

•

Register bzučiaka (akustického signálu)

•

Signál podsvietenia

•

Riadiaci blok kurzora

•

Blok ovládania receptu

•

Register indexov knižnice

•

Register indexov

•

Register pre hodiny PLC, keď sa používajú v tomto termináli

•

Signál pri mazaní zoznamov (nastavenia alarmov)

•

Ovládací register režimu "žiadny protokol"

•

Signál "žiadny protokol"

Signály, ktoré neovplyvňujú dĺžku komunikácie
Nasledujúce signály neovplyvňujú dĺžku komunikácie:
•

Signály pre funkčné tlačidlá

•

Časové kanály

•

Objekty v textoch alarmov
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Optimalizovanie komunikácie
Zoskupenie signálov riadiacej jednotky
Signály z riadiacej jednotky (pozri zoznam na Strana 63) sa načítajú najrýchlejšie, ak sú
zoskupené do jednej skupiny, napríklad: Ak je definovaných 100 signálov, ich
zoskupením (napr. H0-H99) dosiahnete najvyššiu rýchlost’ čítania. Pokiaľ prebieha
oddelený prenos signálu (napr. P104, H17, H45 atď.), je aktualizácia pomalšia.
Efektívna zmena bloku
Optimálny spôsob zmeny bloku sa docieli funkciou skokovej zmeny bloku alebo
pomocou skokových objektov. Signál zobrazenia v hlavičke bloku sa môže použit’ len
vtedy, keď si má riadiaca jednotka vynútit’ vyvolanie iného bloku. Keď má riadiaca
jednotka zmenit’ zobrazenie, môže sa použit’ register nového zobrazenia. Tento spôsob
ovplyvňuje komunikáciu menej ako väčšie množstvo signálov zobrazenia.
Pakety signálov
Prenos signálov medzi riadiacou jednotkou a terminálom sa nedeje pre všetky dáta
súčasne. Informácie sú rozdelené do paketov, pričom každý paket obsahuje viacero
signálov. Počet signálov v danom pakete závisí od použitého ovládača.
Pre čo najrýchlejší priebeh komunikácie je potrebná minimalizácia počtu paketov.
Zoskupené signály potrebujú len minimálny počet paketov. Takéto programovanie ale
nie je možné v každom prípade. V týchto prípadoch sa totiž medzi dvomi signálmi
vyskytujú medzery. Medzera predstavuje maximálny odstup medzi dvoma signálmi,
ktoré patria do toho istého paketu. Veľkost’ medzery závisí od použitého ovládača.

Signál

1

2

Použitie

X

X

3

4

5

6

7

8

9

X

X

X

10

Voľné miesto
53572ASK

Používateľské rozhranie
Pre používateľské rozhranie použite grafické bloky.
Textové bloky sú v prvom rade určené na tlačenie správ. Sú pomalšie a náročnejšie na
pamät’ ako grafické bloky.
Použite 3D efekty pre vytvorenie zaujímavého používateľského rozhrania.
Kombináciami objektov s rámčekom a 3D obdĺžnikov môžete dosiahnut’ opticky
dokonalé stvárnenie. Pritom sa simuluje dopad svetla z ľavej hornej strany. Tým sa
dosiahnu efekty tieňov na spodnej a pravej strane vyvýšených objektov a na hornej
a ľavej strane zapustených objektov.
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Štruktúra menu

Terminál má dva režimy: Konfiguračný režim a prevádzkový režim. Každý režim má
v závislosti od funkcie niekoľko rozdielnych úrovní. Každá úroveň sa skladá z menu,
v ktorom môžete stanovovat’ možnosti alebo vyberat’ navigačné parametre medzi
jednotlivými úrovňami (menu).
Aplikácia sa skladá z blokov, grafických blokov a/alebo textových blokov (v prvom rade
pre výpisy správ). V blokoch sa zobrazujú hodnoty z riadiacej jednotky a v blokoch
možno tieto hodnoty aj menit’. Každý blok má programátorom priradené číslo medzi 0
a 989. Bloky 990-999 sú rezervované pre určité úlohy. Sú to takzvané systémové bloky.
Terminál je objektovo orientovaný. To znamená, že blok môže obsahovat’ všetky
riadiace a kontrolné signály, ktoré sú spriahnuté s určitým objektom (napr. čerpadlom).

Konfiguračný režim

Prevádzkový režim

Systémové signály
Zoznam indexov
Jazyk

Výber riadiacej
jednotky

Úroveň 1

Blok 0

Úroveň 2
Blok n

Úroveň 3
53376ASK

Obr. 18: Konfiguračný režim a prevádzkový režim
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Bloky

Pre každý blok sa definuje hlavička bloku. V nej je udané číslo bloku, typ bloku, stavové
slovo atď. Nasledujúce funkcie možno tiež vyvolat’ ako bloky:
•

Alarm

•

Časové kanály

•

Monitor systému

•

E-mail

•

Nastavenia kontrastu

Tieto sú označované ako systémové bloky. Môžete definovat’ až 990 blokov.

UPOZORNENIE
Typ definovaného bloku nemôže byt’ zmenený.

Formáty signálov

Pre každý objekt sú v dialógu k dispozícii nasledujúce formáty signálu za predpokladu,
že vybraný ovládač podporuje formát signálu.

Typ formátu

Rozsah

16 bitov, so znamienkom –32768 ... +32767
16 bitov, bez znamienka 0 ... +65535
32 bitov, so znamienkom –2147483648 ... +2147483647
32 bitov, bez znamienka 0 ... +4294967295
Číslo s pohyblivou
±3,4E38, číslo väčšie ako 1 000 000 je zobrazované s exponentom (neplatí pre
desatinnou čiarkou
ovládač MOVILINK®).
s exponentom, 32 bitov
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Číslo s pohyblivou
desatinnou čiarkou bez
exponenta, 32 bitov

Počet miest parametrov (vrátane desatinnej čiarky a iných znakov) ako aj miesta
za desatinnou čiarkou udávajú číselnú oblast’ (rozsah), ktorá je k dispozícii.
Napr. 8 miest a 3 desatinné miesta udávajú ±999.999 (neplatí pre ovládač
MOVILINK®).

BCD číslo s pohyblivou
desatinnou čiarkou

0 ... 9999.9999 (nie s ovládačom MOVILINK®)

BCD 16 bitov

0 ... 9999 (nie s ovládačom MOVILINK®)

BCD 32 bitov

0 ... 99999999 (nie s ovládačom MOVILINK®)

HEX 16 bitov

0 ... FFFF

HEX 32 bitov

0 ... FFFF FFFF

Sekundy 16 bitov

Analógový číselný objekt, ktorý sa môže zobrazovat’ v časovom formáte. Syntax:
<hodiny:minúty:sekundy> (neplatí pre ovládač MOVILINK®).

Sekundy 32 bitov

Analógový číselný objekt, ktorý sa môže zobrazovat’ v časovom formáte. Syntax:
<hodiny:minúty:sekundy> (neplatí pre ovládač MOVILINK®).

Ret’azec znakov

Znakový ret’azec, môže sa použit’ v [dynamickej funkcii pre grafické objekty],
v termináloch typov DOP11B-20 až DOP11B-50.
Príklad:
V objektoch statický symbol, digitálny symbol a viacnásobný symbol môže byt’
dynamická vlastnost’ Symbol spriahnutá s registrom, ktorý má priradený formát
znakového ret’azca.

16-bitové pole

Formát tabuliek, ktorý môže byt’ použitý pre udalost’ v dynamickej funkcii pri
grafických objektoch v termináloch typov DOP11B-20 až DOP11B-50.
Príklad:
Ak zadávaná hodnota je 99, skupine registrov sa majú pridelit’ rôzne hodnoty.
Prvá hodnota v poli Hodnota sa zapíše do registra D21 v poli Signál. Ak pole
Hodnota obsahuje napr. <1,2,3,4>, potom sa hodnota 2 zapíše do nasledujúceho
registra (D22) atď.
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7.1.2

Inštalácia softvéru HMI-Builder

Programovací
softvér

S programovacím softvérom HMI-Builder sa môžu vytvárat’ projekty pre ovládacie
terminály série DOP11B. Funkcie softvéru HMI-Builder sa riadia podľa zvoleného
terminálu.
Ako vstupné zariadenie pre programovací softvér odporúčame myš. Kombinácie
tlačidiel sú uvedené v používateľskej príručke systému Windows.
V programovacom softvéri sa projekt vytvára pomocou grafických a textových blokov.
Potom sa projekt prenesie do ovládacieho terminálu.
Pre všetky funkcie je k dispozícii online pomoc. Pomoc pre určitú funkciu sa vyvolá
tlačidlom <F1>. Stlačením tlačidla Pomoc na systémovej lište a následným kliknutím na
funkciu sa zobrazia informácie o vybranej funkcii.

Požiadavky
na systém

Konfiguračný softvér beží na PC s minimálne 100 MB voľnými na pevnom disku
a operačným systémom Microsoft Windows 2000 / XP Professional. Softvér možno
ovládat’ cez farebný alebo monochromatický monitor. V počítači musí byt’ nainštalovaný
Microsoft Internet Explorer s verziou minimálne 5.0.

Inštalácia
softvéru
HMI-Builder

Programovací softvér je dodávaný na CD disku. Po vložení CD do mechaniky CD-ROM
sa automaticky spustí inštalácia. Ak tomu tak nie je, potom v štartovacom menu vyberte
[Run] (Spustit’) a zadajte príkaz D:/setup.exe (pričom D: označuje mechaniku CD).
Na inštaláciu programovacieho softvéru kliknite na názov a ďalej sa riaďte pokynmi.
Pri inštalácii sa vytvorí zástupca programovacieho softvéru v programovej skupine
programovacieho softvéru. Na spustenie programovacieho softvéru kliknite na menu
[Start] (Štart) a vyberte [Programs] (Programy) / [Drive Operator Panels DOP]
(Ovládacie terminály pohonov DOP) / [HMI-Builder]. Príručku môžete čítat’ priamo z CD
tak, že kliknete na [Manuals].
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Menu

Lišta menu obsahuje rolovacie menu:
Menu

Opis

File

(Súbor) Obsahuje funkcie, ktoré majú vplyv na celý projekt.

Edit

(Úpravy) Tu sú uvedené okrem iných aj nasledujúce funkcie:
• Cut (Vystrihnút’)
• Copy (Kopírovat’)
• Paste (Vložit’)

View

Stavový riadok

(Zobrazenie) Tu sa môže vyvolat’ nasledujúce menu:
• Block manager (Správca blokov)
• Alarm handling (Správa alarmov)
• Symbol manager (Správca symbolov)

Functions

(Funkcie) V tomto menu sa konfigurujú funkčné tlačidlá, LED diódy, heslá a makrá.
Tu sa zadávajú aj texty alarmov a definujú sa skupiny alarmov.

Setup

(Nastavenie) Tu sa nastavuje základná konfigurácia terminálu.

Object

(Objekt) Táto položka menu je dostupná len v správcoch (manager) a obsahuje všetky
objekty. Objekty sa okrem toho nachádzajú v paneli nástrojov [Toolbox].

Layout

(Usporiadanie) Je k dispozícii len v správcovi grafických blokov a obsahuje funkcie na
umiestnenie objektov v grafických blokoch.

Block-Manager

(Správca blokov) Nastavenia pre znázornenie správcu blokov.

Transfer

(Prenos) Funkcie v tomto menu slúžia na prenos projektov medzi programovacím
softvérom a terminálom.

Window

(Okno) Obsahuje všeobecné funkcie Windows. Okrem toho sa tu definujú nastavenia
rastra a zadávajú cesty k externým programom (napr. Paintbrush).

Help

(Pomoc) Obsahuje funkcie pomoci pre program.

Stavový riadok sa nachádza na spodnom okraji programovacieho okna HMI-Builder-a.
V menu [View] (Zobrazenie) je funkcia pre zobrazovanie/potlačenie zobrazovania
stavového riadka.
Ľavá čast’ stavového riadku obsahuje informácie o funkcii označenej v menu.
K funkciám na lište symbolov sa zobrazí krátky opis, keď sa na nich nachádza kurzor.
V pravej časti stavového riadka je zobrazené, ktoré z nasledujúcich tlačidiel sú
aktivované:
OVR Prepisovanie (Insert)
CAP Veľké písmená (Caps Lock)
NUM Numerická klávesnica (Num Lock)
Okrem toho sú uvedené súradnice (riadky a stĺpce) v správcovi blokov.

53108AXX

Obr. 19: Stavový riadok
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7.2

Komunikácia s MOVIDRIVE® a MOVITRAC®
Kapitola obsahuje popis komunikácie medzi ovládacím terminálom a meničmi
MOVIDRIVE® a MOVITRAC®.
Obsahuje aj vysvetlenie spôsobu adresovania a čítania parametrov a premenných.
Pritom sa uvádzajú zostavy s viacerými meničmi prepojenými cez RS-485.

7.2.1

Sériové prepojenie medzi ovládacím terminálom a meničom
Menič spojte s terminálom, ako je uvedené v kapitole 4.
Na prepojenie PC a ovládacieho terminálu použite kábel PCS11B. Kábel sa používa pri
programovaní terminálu.

Programovací
kábel PCS11B

Prepojovací kábel medzi ovládacím terminálom a PC pre programovanie ovládacieho
terminálu.
Pevná dĺžka 3 m.

DOP11B
PCS11B
RS-232

RS-232

60060AXX

Obr. 20: Programovací kábel PCS11B
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7.2.2

Nastavenia komunikácie v HMI-Builder

Nastavenie komunikácie medzi ovládacím terminálom a meničom
Nastavenia komunikácie medzi ovládacím terminálom a meničom sa robia
v HMI-Builder-i pod [Setup] (Nastavenie) / [Peripherals] (Periférie).

12077AEN

Obr. 21: Nastavenia komunikácie

Ak chcete zmenit’ komunikačný port, označte [Controller 1] (Riadiaca jednotka 1) alebo
[Controller 2] (Riadiaca jednotka 2), držte ľavé tlačidlo myši stlačené a t’ahajte riadiacu
jednotku ku komunikačnému portu.
Pre zadanie komunikačných parametrov stlačte pravé tlačidlo na myši.

UPOZORNENIE
Nastavenia musia zodpovedat’ fyzickej konfigurácii.
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MOVILINK® / SMLP ovládač (sériové / ETHERNET)
Nastavenia

Obr. 22: Vlastnosti pre MOVILINK® / SMLP ovládač, nastavenia

12068AXX

Parameter

Opis

Communication
mode

(Komunikačný režim) Určuje, či sa vytvorí sériové spojenie alebo cez ETHERNET.

Default Station

Ak pri definovaní komunikačných objektov nie je zadaná iná adresa, použije sa vždy
táto adresa.
Význam pri použití komunikačného režimu "ETHERNET/SMLP":
V komunikačnom režime ETHERNET toto číslo odkazuje na IP adresy definované
v položke "Stations" (Stanice). Aby ste sa vyhli chybám v komunikácii, používajte len
definované stanice.
Význam pri použití komunikačného režimu "Serial/MOVILINK":
0 – 99

Individuálne adresy meničov

100 – 199

Skupinové adresy

254

Dvojbodová komunikácia (peer to peer)
Táto adresa sa nesmie použit’, ak sú s ovládacím terminálom spojené
viaceré meniče.

255

Adresa všeobecného vysielania
Všetky meniče pripojené na zbernicu RS-485 prijímajú dáta, ale
neposielajú žiadnu odpoveď na ovládací terminál.

Model

Definuje, aký typ meniča sa pripojí.

Data exchange
mode

(Režim výmeny dát) Používa sa pre výber cyklickej alebo acyklickej komunikácie pre
typ PDU.
Táto funkcia je dostupná len v komunikačnom režime "Serial/MOVILINK".

Number of
process data
words

(Počet procesných dátových slov) Definícia dĺžky telegramu.
8-bajtový kanál parametrov a 0 – 3 procesné dátové slová.
Táto funkcia je dostupná len v komunikačnom režime "Serial/MOVILINK".
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Štandardné nastavenia pri použití komunikačného režimu "Serial/MOVILINK":
Parameter

Opis

Port

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

Baud

9600 (prenosová rýchlost’)

Data bits

8 (dátové bity)

Stop bits

1 (stop bity)

Parity

Even (parita / párna)

Stanice

Obr. 23: Vlastnosti pre MOVILINK® / SMLP ovládač, stanice
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12069AXX

Parameter

Opis

Station

Číslo stanice, cez ktorú je možne komfortne adresovat’ adresy TCP/IP.

IP Address

IP adresa
Ovládací terminál počas nábehu vytvorí spojenie s každou zadanou IP adresou.

Sub ch 1

Aktivuje smerovanie na tu zadaný podradený zbernicový systém, napr. z brány
priemyselnej zbernice DFE33B / UOH11B na zbernicu SBus.
Informácie o podradených zbernicových systémoch nájdete v dokumentácii
príslušného zariadenia (brána).

Sub add 1

Adresa meniča v podradenom zbernicovom systéme.
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Štandardné nastavenia pri použití komunikačného režimu "Serial/MOVILINK":
Parameter

Opis

Port

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

Baud

9600

Data bits

8

Stop bits

1

Parity

Even (parita / párna)

Pokročilé

Obr. 24: Vlastnosti pre MOVILINK® / SMLP ovládač, pokročilé

12070AXX

Parameter

Opis

Timeout

Čas v [ms] pre opakovanie vysielania (po uplynutí tohto časového limitu).

Retries

Počet opakovaní vysielania až po zobrazenie chyby komunikácie.

Retry time

Čas čakania v [s] po reset chyby komunikácie. Po uplynutí tohto času sa urobí nový
pokus pre obnovenie komunikácie.

Command Line
Options

Bez funkcie.

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B

73

7

I

Programovanie
Komunikácia s MOVIDRIVE® a MOVITRAC®

0

Štandardné nastavenia pri použití komunikačného režimu "Serial/MOVILINK":
Parameter

Opis

Port

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

Baud

9600

Data bits

8

Stop bits

1

Parity

Even (parita / párna)

Transparentný
režim

Obr. 25: Vlastnosti pre MOVILINK® / SMLP ovládač, transparentný režim

12071AXX

Ovládač podporuje špeciálny, pre SEW ovládač jedinečný transparentný režim.
Ak sa nakonfiguruje ovládat’ pre sériovú komunikáciu a port transparentného režimu pre
port ETHERNET s TCP a číslom portu 300, aktivuje sa špeciálne riadenie smerovania.
Umožňuje to programu MOVITOOLS® MotionStudio cez dopytovanie cez ETHERNET
rozpoznat’ nielen DOP11B, ale aj SEW zariadenia pripojené cez sériový port jednotky
DOP11B.
S týmito zariadeniami možno v programe MOVITOOLS® MotionStudio komunikovat’
cez ETHERNET a DOP11B ako cez bránu ETHERNET.
Transparentný režim nefunguje v žiadnej inej konfigurácii.
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7.2.3

Adresovanie parametrov a premenných

Adresovanie

Ovládač MOVILINK® pozná tieto formáty dát:
P

Pre parametre (nestály zápis)

NVP

Pre parametre (stály zápis)

X

Pre index (nestály zápis)

NVX

Pre index (stály zápis)

H

Pre premenné IPOS (nestály zápis)

NVH

Pre premenné IPOS (stály zápis)

Bez predpony NV sa údaje zapíšu do pamäte RAM meniča; po vypnutí meniča sú údaje
stratené.

UPOZORNENIE
Predpona NV (non volatile) je potrebná pre uloženie do pamäte odolnej pri výpadku
napájania. Údaje sa v tomto prípade zapíšu do EEPROM meniča. Treba mat’ na zreteli,
že počet zápisov do pamäte EEPROM je obmedzený. Preto sa predpona NV musí
používat’ uvážene.
Digitálne dáta
(prístup po
bitoch)

Analógové
signály

Zariadenie

Minimálna adresa

Maximálna adresa

Poznámky

P rr . bb

P0.0

P999.31

Bit bb v registri rr

NVP rr . bb

NVP0.0

NVP999.31

Bit bb v registri rr

X rr . bb

X8192.0

X24575.31

Bit bb v registri rr

NVX rr . bb

NVX8192.0

NVX24575.31

Bit bb v registri rr

H rr . bb

H0.0

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

Bit bb v registri rr

NVH rr . bb

NVH0.0

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

Bit bb v registri rr

Zariadenie

Minimálna adresa

Maximálna adresa

Poznámky

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 pre MOVIDRIVE® B)

Register rr

NVH rr

NVH0

NVH511 (NVH1023 pre MOVIDRIVE® B)

Register rr

UPOZORNENIE
Všetky parametre, premenné a indexy sú 32 bitové hodnoty.
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Analógové signály
(prístup po
častiach)

Subindex

V niektorých parametroch meniča sú v jednom parametri uložené i viaceré informácie.
Takým spôsobom sú parametre P10, P11 a P12 kódované indexom 8310. Tieto
parametre sa môžu vyhodnocovat’ aj čiastočne, môže sa pritom použit’ nasledujúca
notácia:
•

H100. 0-15

Dolná čast’ slova IPOS premennej H100

•

H100.16-32

Horná čast’ slova IPOS premennej H100

Zariadenie

Minimálna adresa

Maximálna adresa

Poznámky

P rr . a-b

P0.0-1

P999.0-31

P rr . a-b
a = štartovací 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
pre MOVIDRIVE® B)

NVH rr . a-b

NVH0.0-1

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

Príklad
H 100 . 7-14
Čítajú sa dáta od bitu 7 až po bit 14
včítane.

Subindex možno používat’ len v spojení s indexom (X a NVX).
Zobrazenie vyzerá takto: X8192/1, pričom 1 predstavuje prístup na subindex 1.
Ďalšie príklady:
2:X8192/23.31 adresa 2, index 8192, subindex 23, bit 31
7:X8192/9.0-15 adresa 7, index 8192, subindex 9, bit 0 až bit15

Komunikácia s meničmi cez rozhranie RS-485
Na adresovanie meničov s definovanou adresou RS-485 sa používa nasledujúca
notácia:
Príklad
Adresa 254 štandardnej stanice RS-485 (v dvojbodovom zapojení). Použije sa len
v prípade, že je na ovládací terminál pripojený len jeden menič.
P100
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Komunikácia s parametrom P100.
Ako komunikačná adresa sa použije tá adresa, ktorá bola pri konfigurovaní ovládača zadaná
vo vstupnom poli [Default Station] (Štandardná stanica).

2:P100

Komunikácia s parametrom P100 meniča s adresou 2.

4:H102

Komunikácia s IPOS premennou H102 meniča s adresou 4.
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Komunikácia s meničmi v spojení cez ETHERNET
Počas nábehu ovládacieho terminálu sa vytvorí so všetkými TCP/IP adresami
zapísanými v konfigurácii ovládača.
Adresa v riadku 0 sa použije aj v tom prípade, ak nie je zadaná žiadna iná adresa.
Na adresovanie meničov s definovanou TCP/IP adresou sa používa nasledujúca
notácia:
Príklad:
TCP/IP adresa v riadku 0 je 10.12.234.4, Port 300.
TCP/IP adresa v riadku 1 je 10.12.234.5, Port 300.
TCP/IP adresa v riadku 2 je 10.12.234.6, Port 300.
TCP/IP adresa v riadku 3 je 10.12.234.7, Port 300.

P100

Komunikácia s parametrom P100.
Ako komunikačná adresa sa použije tá adresa, ktorá sa pri konfigurovaní ovládača zadala
vo vstupnom poli [1] (10.12.234.4).

1:P100

Komunikácia s parametrom P100 meniča s adresou 2 (10.12.234.5).

3:H102

Komunikácia s IPOS premennou H102 meniča s adresou 4 (10.12.234.7).
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Procesné dáta

Ovládač meniča MOVILINK® môže podľa nastavenia pracovat’ s 1 až 3 údajmi procesu
pre každý menič.
Pritom sa rozlišuje medzi výstupnými údajmi o procese (údaje PO - z automatu PLC do
meniča) a vstupnými údajmi o procese (údaje PI - z meniča do automatu PLC).
Počet procesných dátových slov sa nastavuje v ovládači MOVILINK® Dialog. Parameter
meniča P90 PD konfigurácia musí mat’ rovnakú hodnotu.
Prístup k údajom o procese po bitoch
Zariadenie

Minimálna adresa

Maximálna adresa

Poznámky

PO rr . bb

PO1.0

PO3.15

Bit bb v registri rr

PI1 rr . bb

PI1.0

PI3.15

Bit bb v registri

Prístup k údajom o procese po slovách (16 bitov)
Zariadenie

Minimálna adresa

Maximálna adresa

Poznámky

PO rr

PO1

PO3

Register rr

PI rr

PI1

PI3

Register rr

UPOZORNENIE
Komunikačný režim "ETHERNET/SMLP" nepodporuje procesné dáta.
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Indexovaná komunikácia s meničmi prepojenými rozhraním RS-485
Okrem priameho zadania adresy RS-485 sa komunikácia môže uskutočnit’ aj pomocou
indexu. To znamená, že adresa RS-485 je uložená v premennej ovládacieho terminálu
a operátor ju môže nastavit’.
Táto funkcia je dostupná aj s ovládačom SMLP. Namiesto adresy RS-485 sa tu aktivuje
premenná IP stanice.
Príklad
Vytvorí sa projekt, v ktorom operátor môže zadat’ adresu RS-485 meniča. To je výhodné
v tom prípade, ak pri vytváraní projektu nie je známa skutočná adresa meniča. Operátor
môže adresu zadat’ a špecifikovat’ až počas prevádzky technologického zariadenia.
Skutočné otáčky pohonu sa majú načítat’ indexovane. Skutočné otáčky sa zobrazia
v parametri P000.
1. V softvéri HMI-Builder nadefinujte pod položkou [View] (Zobrazit’) / [Name list]
(Zoznam názvov) register D4096 (internal variables), v ktorom je uložená adresa
RS-485 kontaktovaného meniča, a parameter P000 ako symbolické označenie
skutočných otáčok:

11494AEN
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2. Potom v položke [Setup] / [Index register] prepojte index register 1 s premennou
D4096:

11495AEN

3. Definujte teraz analógový číslicový objekt
, aby ste umožnili operátorovi zadat’
adresu RS-485. Prepojte tento objekt s registrom Premennou D4096 a aktivujte pod
záložkou [Access] (Prístup) možnost’ zadávania.

11496AEN
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11497AEN

Pri zadávaní rešpektujte minimálnu a maximálnu hodnotu vstupu.
4. Definujte teraz ďalší analógový číslicový objekt
pre zobrazenie skutočných
otáčok. Prepojte tento objekt s parametrom P000 a zadajte požadovanú mierku
(v tomto prípade 0.001). K registru I1 sa teraz pristupuje ako k prednastavenej
adrese RS-485: I1:P000.
Kontaktuje sa tak adresa meniča, ktorá je uložená v cieli registra I1.
Na zobrazenie skutočných otáčok v [1/min] sa musí nastavit’ zosilnenie 0.001.

11498AEN
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7.3

Interné premenné
Interné premenné sa volia a používajú rovnako ako ovládače. Je možné vyberat’ z radu
dočasných i trvalých používateľsky definovaných premenných. Pri zmene hodnoty sa
trvalé premenné ukladajú do pamäte flash. Pri ďalšom štarte sa môžu znova načítat’.
Systémové premenné nie je možné menit’. Slúžia na zobrazenie intervalov medzi
požiadavkami a na prepínanie funkcií. V prehliadači vstupov a výstupov kliknite na
[Properties & Help] (Vlastnosti a pomoc) alebo zvoľte v menu položku [Functions]
(Funkcie) / [I/O configuration] (Konfigurácia vstupov a výstupov) / [Internal variables]
(Interné premenné) na vyvolanie nasledujúceho okna.

11605AXX

Typ premennej
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Rozsah adries, bit

Rozsah adries, pamät’ová bunka

Nestála

M0 ... M4095

D0 ... D4095

Trvalá

M4096 ... M8191

D4096 ... D8191

Systémová

M8192 ... M8199

D8192 ... D8199

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B

Programovanie
Programovanie pomocou programovacieho softvéru

I

7

0

Systémové premenné sú obsadené nasledujúcim spôsobom:
Bit

Opis

M8192

Vždy ON

M8193

Prepína každú sekundu medzi OFF a ON

M8194

Prepína každých 500 ms medzi VYP a ZAP

M8195

Prepína každých 200 ms medzi VYP a ZAP

M8196

Komunikačný chybový bit pre ovládač 1. Hodnota "0" signalizuje komunikačnú
chybu. Neplatí pre podriadený ovládač (Slave).

M8197

Komunikačný chybový bit pre ovládač 2. Hodnota "0" signalizuje komunikačnú
chybu. Neplatí pre podriadený ovládač (Slave).

M8198 – M8199

Neobsadené

Pamät’ová bunka

Opis

D8192

Interval požiadavky na ovládač 1 (ms)

D8193

Interval požiadavky na ovládač 2 (ms)

D8195 ... D8199

Nepoužité

7.4

Programovanie pomocou programovacieho softvéru

7.4.1

Spustit’ HMI-Builder
Kliknite na [Start] / [Programs] / [Drive Operator Panels DOP] / [HMI-Builder] /
[HMI-Builder].
Pri spustení softvéru HMI-Builder bez vloženého projektu sú k dispozícii nasledujúce
menu:
•

File (Súbor)

•

View (Zobrazit’)

•

Settings (Nastavenia)

•

Help (Pomoc)

Po vytvorení projektu sú k dispozícii všetky menu.

11499AEN

7.4.2

Výber jazyka
Pod položkou [Settings] (Nastavenia) / [Menu Language] (Jazyk menu) vyberte jazyk
pre používateľské rozhranie (taktiež pre texty menu, názvy objektov atď.). V tejto
príručke sa predpokladá, že ste vybrali English.
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7.4.3

Vytvorenie projektu
Pre vytvorenie nového projektu vyberte [File] (Súbor) / [New] (nový). V dialógovom okne
[Project properties] (Vlastnosti projektu) môžete zvolit’ [Operator terminal] (Ovládací
terminál), [Controller system] (Systém riadiacej jednotky) a [Color scheme] (Farebné
schémy). Všetky možnosti nie sú prístupné pre všetky terminály. Pre vytvorenie nového
projektu kliknite na [OK].

12072AEN

Obr. 26: Vlastnosti projektu

Terminál

Kliknite na [Change] (Zmenit’).

12073AEN

Obr. 27: Voľba ovládacieho terminálu

Vyberte terminál a verziu (systémového programu) pre označený typ terminálu.
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Riadiaca jednotka

Definujte riadiacu jednotku, s ktorou bude terminál prepojený. Kliknite myšou na tlačidlo
[Change] (Zmenit’) a objaví sa nasledujúci dialóg výberu. V zozname sú uvedené
inštalované ovládače. Vyberte tu [Brand name] (Názov značky) a [Protocol] (Protokol).
Pre potvrdenie výberu kliknite na [OK]. Pre zrušenie výberu kliknite na [Cancel] (Zrušit’).

12074AEN

Obr. 28: Riadiaca jednotka

V jednom projekte (terminálu) sa môžu použit’ 2 ovládače. Ovládač pre druhú riadiacu
jednotku sa vyberie podobne ako pri prvej jednotke.
Podrobnejšie informácie pre prácu s dvomi ovládačmi v jednom termináli nájdete
v kapitole "Komunikácia s 2 riadiacimi jednotkami(dvojité ovládače)" na Strana 250.
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7.4.4

Aktualizovat’ ovládače

Z internetu

Na aktualizáciu dostupných ovládačov na najnovšiu verziu alebo na inštalovanie nových
ovládačov použite funkciu [File] (Súbor) / [Update terminal driver by] (Aktualizovat’
ovládač terminálu z) / [Internet].
Zatvorte všetky projekty pred použitím tejto funkcie. Počítač musí byt’ pripojený na
internet. Nie je ale potrebný žiadny webový prehliadač (browser). Po vytvorení spojenia
sa zobrazí zoznam všetkých ovládačov, ktoré možno stiahnut’ z internetu.

11503AXX

Obr. 29: Stiahnutie ovládača z internetu

V zozname sú uvedené čísla verzií dostupných a už inštalovaných ovládačov. Označte
ovládač alebo ovládače, ktoré sa majú nainštalovat’ do softvéru HMI-Builder. S funkciou
[Mark newer] (Označit’ novšie) sa zvýraznia všetky ovládače, ktoré existujú v novšej
verzii alebo ktoré nie sú inštalované. Potom kliknite na [Download] (Stiahnut’). Každý
ovládač má veľkost’ asi 500 kB a ihneď po stiahnutí je pripravený na použitie.
Z disku

Na aktualizáciu dostupných ovládačov na najnovšiu verziu alebo na inštalovanie nových
ovládačov zo súboru použite v programe HMI-Builder funkciu [File] (Súbor) / [Update
terminal driver by] (Aktualizovat’ ovládač terminálu z) / [Data media] (Dátového média).
Pred použitím tejto funkcie zatvorte všetky projekty. V priečinku (adresári) ovládačov
otvorte rozbalený súbor MPD. Zobrazí sa zoznam ovládačov, ktoré sa môžu
nainštalovat’.
V zozname sú uvedené čísla verzií dostupných a už inštalovaných ovládačov. Označte
ovládač alebo ovládače, ktoré sa majú nainštalovat’ do softvéru HMI-Builder. Potom
kliknite na [Install] (Nainštalovat’). Po ukončení inštalácie kliknite na [Close] (Ukončit’)
a vrátite sa do HMI-Builder.
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7.4.5

Zmena nastavenia projektu
Výber terminálov alebo riadiacich jednotiek možno zmenit’ v projekte. Zvoľte v menu
[Project] (Projekt) / [Properties...] (Vlastnosti...) a kliknite na [Change] (Zmenit’) vedľa
parametra Terminal alebo Controller.

Zmena terminálu

Pri aktualizácii systémového programu v termináli musí verzia terminálu zodpovedat’
nastaveniu v menu [Project settings] (Nastavenie projektu). Inak sa nemôže využit’
rozsah funkcií novej verzie terminálu.

Zmenit’ riadiacu
jednotku

Ak v projekte zameníte riadiacu jednotku za inú, s inými menami signálov, musíte
zmenit’ aj tieto signály. Použite na to vnútorný zoznam mien. Pozri odsek "Zoznam
mien" na Strana 116.
1. Vyberte z menu [View] (Zobrazit’) / [Name list] (Zoznam mien).
2. Kliknite na tlačidlo [Undefined] (Nedefinované) - k zoznamu sa pripoja všetky použité
I/O (vstupy a výstupy).
3. Kliknite na [Export] - zoznam sa exportuje ako textový súbor. Zadajte názov a kliknite
na [Save] (Uložit’). Definujte pre textový súbor oddeľovač.
4. Otvorte textový súbor v editore, napr. vo Wordpad.
5. Zmeňte všetky I/O (vstupy a výstupy) na signály, ktoré sa budú používat’ v novej
riadiacej jednotke. Uložte potom tento súbor v textovom formáte.
6. Kliknite v dialógovom okne [Name list] (Zoznam názvov) na tlačidlo [Import]
a odpovedzte [No] (Nie) na otázku, či sa majú odstránit’ všetky neplatné I/O.
7. Kliknite na [Reconnect] (Znovu prepojit’), aby sa všetky nové I/O v projekte
aktualizovali s novými menami.
8. Zvoľte položku menu [Project] (Projekt) / [Properties...] (Vlastnosti...) a kliknite na
[Change] (Zmenit’).
9. Vyberte novú riadiacu jednotku a kliknite dvakrát na [OK].
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Správca
projektov

Pri vytvorení projektu sa zobrazí správca projektov so všetkými dostupnými blokmi
a komponentmi. Kliknite na znamienko plus v uzloch priečinkov a priečinky sa rozbalia.

12075ADE

Obr. 30: Správca projektov
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7.4.6

Vytvorenie blokov pomocou správcu blokov
Dvakrát kliknite na priečinok [Bloky], čím vyvoláte správcu blokov. Správca blokov
obsahuje prehľad všetkých blokov projektu.

Obr. 31: Vytvorit’ bloky

10408AEN

Po zobrazení správcu blokov sa vyznačia lišty symbolov manažéra blokov a funkcia
Zoom.

UPOZORNENIE
Model DOP11B-20 nemá blok [Systemmonitor] (Monitor systému).
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Definovanie
blokov

Po pridaní bloku sa otvorí nasledujúce dialógové okno. Okno zjednodušene znázorňuje
úplnú hlavičku bloku. Keď kliknete na [OK] - čo znamená vytvorit’ blok, blok sa otvorí
a zobrazí.

Obr. 32: Vytvorit’ nový blok
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Parameter

Opis

Block name

V tomto poli môžete zadat’ meno bloku. Meno bloku sa zobrazí v správcovi blokov
a v zozname blokov.

Block no.

V tomto poli sa zadáva číslo bloku. Ak už blok so zadaným číslom existuje, automaticky
sa zobrazia jeho definované hodnoty. Blok 0 sa vytvorí automaticky pri spustení
programu a musí existovat’ v každom projekte.

Block type

Vyberte si požadovaný typ bloku - grafický alebo textový.

Block width

Definujte veľkost’ písma textového bloku. Veľkost’ písma definovaného bloku nemôže byt’
zmenená.
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Vlastnosti bloku

Menu [Block properties] (Vlastnosti bloku) obsahuje základné parametre, ktoré platia pre
každý blok. Zobrazenie hlavičky bloku sa riadi podľa vybraného typu bloku.
Na definovanie úplnej hlavičky bloku kliknite v správcovi projektu alebo v správcovi blokov
pravým tlačidlom myši na príslušný blok a zvoľte položku [Properties] (Vlastnosti).

11506AEN

Obr. 33: Vlastnosti bloku

V správcovi projektov alebo správcovi blokov pravým tlačidlom myši kliknite na blok
a zvoľte [Properties] (Vlastnosti), aby ste zadali podrobné informácie o bloku.
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Použité pojmy sú vysvetlené ďalej.
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Záložka

Meno

Opis

General information

Block no.

V tomto poli sa zadáva číslo bloku. Ak už blok so zadaným číslom existuje,
automaticky sa zobrazia jeho definované hodnoty. Blok číslo 0 sa vytvorí
automaticky pri spustení programu a musí existovat’ v každom projekte.

Block name

V tomto poli môžete zadat’ meno bloku. Názov bloku sa zobrazí v správcovi
blokov a v zozname blokov.

Display signal

Číslicový signál, ktorý pri aktivovaní zobrazí blok na obrazovke terminálu. Na
dosiahnutie čo najrýchlejšej výmeny blokov by sa signály zobrazenia mali používat’
v sérii. Pri použití iného spôsobu výmeny blokov sa toto pole nevyplňuje.

Recipe directory

Vyberte adresár, v ktorom budú uložené všetky recepty, vytvorené v bloku. Pozri
kapitolu "Správa receptov" na Strana 210.

Background block

Týka sa len grafických blokov Ako blok v pozadí môžete zvolit’ iný blok, ak sa
napríklad na pozadí majú zobrazit’ viaceré bloky s rovnakou farbou pozadia.
Pri aktívnom správcovi grafických blokov môžete funkciou [View] (Zobrazenie) /
[Options] (Možnosti) / [Show background block] (Zobrazit’ blok v pozadí) určit’,
či sa má pri editovaní vybraného bloku zobrazit’ blok v pozadí.

Cursor color

Týka sa len grafických blokov Určuje farbu kurzora na termináli.

Cursor thickness

Týka sa len grafických blokov Určuje veľkost’ kurzora na termináli.

Block type

Typ bloku sa definoval pri zakladaní blokov a nemožno ho menit’.

Status

Ak kliknete na aktívnu plochu [Status] (Stav), vyvolá sa dialógové pole [Block
options] (Možnosti bloku). Zobrazí sa ďalšia vyvolaná stavová vlastnost’ displeja
terminálu. Tieto vlastnosti nemajú žiaden účinok na systémové bloky.
Parameter

Opis

Cursor off

Týka sa len textových blokov. Udáva, či má
byt’ kurzor v prevádzkovom režime viditeľný.

Place cursor on first manual
object

Týka sa len textových blokov. Určuje, či sa má
kurzor umiestnit’ na prvý ovládateľný objekt
v bloku namiesto umiestnenia do ľavého
horného rohu bloku.

Deactivate <MAIN> key

Deaktivuje tlačidlo <MAIN>, ak sa na displeji
zobrazí aktuálny blok.

Deactivate <LIST> key

Deaktivuje tlačidlo <LIST>, ak sa na displeji
zobrazí aktuálny blok.

Ďalšie upozornenia

Týka sa len textových blokov. Určuje, či sa
v pravom hornom a dolnom rohu obrazovky
objaví znak [+], ak blok obsahuje viac znakov,
ako sa môže na obrazovke zobrazit’.

Automatic data entry

Po zadaní automaticky posunie kurzor na
ďalší ovládateľný objekt. V tomto spôsobe
môže kurzor ukazovat’ len na ovládateľné
objekty.

Deactivate <PREV> function key

Deaktivuje tlačidlo <PREV> a funkciu [Return
to previous block] (Návrat na predchádzajúci
blok), ak sa na displeji zobrazí aktuálny blok.

Deactivate <ENTER> function
key

Týka sa len digitálnych objektov. Deaktivuje
tlačidlo <ENTER>, ak sa na displeji zobrazí
aktuálny blok.
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Záložka

Meno

Appearance

Na záložke [Appearance] (Vzhľad) možno vyberat’ farby a štýly.

Print

Print signal

Digitálny signál, ktorý po aktivácii zašle blok na pripojenú tlačiareň. Signál
zobrazenia a signál tlače môžu byt’ identické. Signály tlače sa majú používat’
v sérii pre čo najrýchlejšiu tlač.

Terminating signal

Digitálny signál, ktorý vyšle terminál po skončení tlače. Normálne sa signál
aktivuje. Výber možnosti [Reset] znamená, že signál sa po skončení tlače
vynuluje.

E-mail

Opis

Záložka [E-Mail] je k dispozícii len pre textové bloky.
Vyslat’ signál E-Mail

Pri aktivovaní tohto digitálneho signálu sa textový blok pošle ako e-mail. Meno
bloku sa uvedie v poli predmet e-mailu.
E-mailom možno posielat’ len textové bloky.

E-mail end signal

Digitálny signál na výstupe terminálu po poslaní e-mailu. Normálne sa signál
aktivuje. Ak sa vyberie možnost’ [Reset], signál sa po poslaní e-mailu vynuluje (0).

Send e-mail to
address

V tomto poli sa zadáva adresa príjemcu e-mailu. Kliknutím na tlačidlo [...] môžete
zo zoznamu vybrat’ až 8 príjemcov. Zoznam adries sa definuje v [Setup]
(Nastavenie) / [Network] (Siet’) / [Services] (Služby) / [SMTP client] (STMP klient).
Pozri kapitolu "STMP klient" na Strana 281.

Append file

Zadajte názov súboru trendu alebo receptu, ktorý sa má priložit’ k e-mailu (ako
prílohu). Ak existuje súbor trendu aj súbor receptu s rovnakým názvom, priloží
sa súbor trendu.

Access

Security level

Definujte úroveň zabezpečenia bloku (0-8). Ak zadáte úroveň zabezpečenia
vyššiu ako "0", operátor pri prihlasovaní musí zadat’ heslo, ktoré zodpovedá
minimálne definovanej úrovni.

Local function keys

Na záložke [Lokal function keys] (Lokálne funkčné tlačidlá) môžete pre blok definovat’ lokálne funkčné
tlačidlá. Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Funkčné tlačidlá" na Strana 238.
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7.4.7

Knižnica
Knižnica obsahuje rad katalógov s rôznymi symbolovými objektmi. Definovat’ môžete aj
používateľské katalógy. Pravým tlačidlom myši kliknite na knižnicu a vyberte [Directory]
(Adresár) / [New] (Nový).

11507AEN

Obr. 34: Library

Zoskupené objekty a symboly možno ukladat’ v knižnici alebo iných projektoch. Objekty
a symboly uložené v knižnici sú k dispozícii aj neskoršie projekty. Kliknutím pravou
myšou na zoskupený objekt alebo symbol v pracovnej oblasti zvoľte [Copy] (Kopírovat’),
kliknite pravou myšou na knižnicu a zvoľte [Paste] (Vložit’). Knižničné objekty možno
z knižnice pretiahnut’ do pracovnej oblasti.
Kliknutím pravou myšou na knižnicu môžete prispôsobit’ zobrazenie. Ak chcete zavriet’
knižničný katalóg, pravým tlačidlom myši kliknite na katalóg a postupne zvoľte
[Directory] (Adresár) / [Close] (Zavriet’).
Knižnicu môžete skryt’ voľbou [View] (Zobrazit’) / [Toolbar] (Panel nástrojov) / [Library]
(Knižnica).
Symbolové objekty použité v projekte sa uložia do priečinku s projektmi. Tieto symboly
možno takisto určovat’ cez dialógové okno [Select symbol] (Výber symbolu).
Uloženie symbolov do knižnice
Kurzorom zvoľte jeden alebo viacero objektov (zoskupených alebo nezoskupených)
z pracovnej oblasti. Pravým tlačidlom myši otvorte výber a kliknite na [Copy]
(Kopírovat’). V knižnici kliknite pravým tlačidlom myši a kliknite na [Paste] (Vložit’).

94

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B

Programovanie
Programovanie pomocou programovacieho softvéru

I

7

0

7.4.8

Zobrazenie terminálu okolo pracovnej oblasti
Terminály majú položku menu [View] (Zobrazenie) / [Options] (Možnosti) / [Show
terminal] (Zobrazit’ terminál). Ak sa vyberie táto možnost’, okolo pracovnej oblasti
aktívneho bloku sa znázorní terminál. Tým sa umožní kliknút’ na funkčné tlačidlá,
LED diódy a textové polia v znázornení terminálu.

Definovat’
funkčné tlačidlá

Dvojitým kliknutím na funkčné tlačidlo si môžete vybrat’, či chcete definovat’ lokálne
alebo globálne funkčné tlačidlo. Potom sa zobrazí správca vybranej funkcie. Bližšie
informácie týkajúce sa definovania funkčných tlačidiel nájdete v kapitole "Funkčné
tlačidlá" na Strana 238.

Definovat’ LED

Dvakrát kliknite na LED a otvorí sa správca pre definovanie LED diód. Bližšie informácie
týkajúce sa definovania kontroliek LED nájdete v kapitole "Kontrolky LED" na Strana 238.

Vytvorenie
textových
prúžkov

Dvojitým kliknutím na pole textového prúžku sa otvorí dialóg, v ktorom môžete zadat’
text, jeho smer a písmo. Táto funkcia umožňuje kompletne definovat’ a vytlačit’ textové
prúžky.
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7.4.9

Prehliadač vstupov a výstupov
Pri vytvorení lokálneho zoznamu názvov vo vašom projekte môžete pri definovaní
objektov vyberat’ signály I/O z tohto zoznamu mien.
Kliknite na tlačidlo [I/O]. Tlačidlo [I/O] je vo všetkých poliach, v ktorých sa môže zadat’
adresa. Prehliadač [I/O-Browser] má prírastkový algoritmus hľadania. Preto začína
hľadat’ ihneď po zadaní znakov do poľa pre názov alebo signál. Zoznam I/O je triedený
podľa signálov alebo mien.

11508AEN

Obr. 35: [I/O-Browser] (I/O prehliadač)
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7.4.10 Programovanie blokov
Dvakrát kliknite na požadovaný blok v správcovi blokov. Tým sa otvorí pracovná oblast’
pre blok a panel nástrojov. Podľa toho, či otvárate grafický alebo textový blok, zobrazí
sa v pracovnej oblasti správca grafických alebo textových blokov. Panel nástrojov
obsahuje všetky objekty, ktoré možno v danom bloku vytvorit’.
Objekt vyberte kliknutím na objekt v paneli nástrojov a kurzorom presuňte objekt na
miesto v pracovnej oblasti, kde chcete objekt umiestnit’. Kliknutím sa aktivuje dialógové
pole vybraného objektu. V dialógovom okne zadajte parametre a kliknite na [OK].
Následne sa objekt zobrazí v pracovnom poli. Statický text alebo grafické prvky sa
zobrazia priamo v pracovnej oblasti.
Všeobecné parametre objektov sú opísané v kapitole "Základy" na Strana 62.
V kapitolách "Grafické zobrazenie a riadenie" (Strana 135) a "Textové zobrazenie
a riadenie" (Strana 180) sú vysvetlené grafické a textové objekty.

11509AEN

Obr. 36: Programovanie blokov
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7.4.11 Správca grafických blokov
V tomto odseku sa opisuje správca grafických blokov v softvéri HMI-Builder. Funkcie
a zobrazenia správcu sú založené na štandardoch Windows.
Pomocou správcu grafických blokov sa tvoria grafické bloky so statickými
a dynamickými grafickými prvkami.
Otvorenie
správcu
grafických blokov

Aby sa otvorilo menu správcu grafických blokov [Graphic block manager], kliknite
dvakrát na definovaný grafický blok v správcovi blokov [Block manager] alebo
v zozname blokov [Block list].

Myš, tlačidlá
a kurzor

Nasledujúci odsek vysvetľuje použitie myši a tlačidiel v správcovi grafických blokov
a zaoberá sa rôznymi formátmi kurzora. Okrem toho sa spracovávajú rôzne formy
kurzorov.
Použite myš pre nasledujúce postupy:
•

Vybrat’ objekty z panelu nástrojov

•

Objekty označit’ kliknutím.

•

Označit’ viacej objektov (kliknite vedľa objektov a držte ľavé tlačidlo myši stlačené
a obtiahnite požadované objekty obdĺžnikom).

•

Presúvat’ objekty (umiestnite kurzor na objekt, držte ľavé tlačidlo myši stlačené
a pohybujte myšou).

•

Zmenit’ veľkost’ objektu.

•

Vyvolat’ dialógové pole s parametrami (kliknite dvakrát na objekt).

Nasledujúci obrázok znázorňuje vzhľad označeného objektu.

11510AEN

Obr. 37: Označený objekt
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Použite myš pre nasledujúce postupy:
•

Vytvorit’ objekty pomocou menu [Object].

•

Pohyb kurzoru pomocou kurzorových klávesov.

•

Posunút’ kurzor o jeden obrazový bod (stlačte kombináciu klávesov <Ctrl> + šípka).

•

Označit’ objekt, prípadne zrušit’ označenie objektu (umiestnite kurzor nad objekt
a stlačte medzerník).

•

Označenie niekoľkých objektov (vyberte položku menu [Object] / [Pointer] (Objekt /
Ukazovateľ) a vytvorte rámček okolo označovaných objektov pomocou medzerníka
a klávesov so šípkami).

•

Presunút’ objekt (umiestnite kurzor nad objekt, držte medzerník stlačený a stláčajte
šípky).

•

Zmenit’ veľkost’ objektu (umiestnite kurzor nad úchytku objektu, držte medzerník
stlačený a stláčajte šípky).

•

Otvorit’ dialóg pre označený objekt (stlačte kláves Enter).

Kurzor
Kurzor môže mat’ 4 tvary:

Vo vnútri objektu

Môže sa zmenit’ veľkost’ objektu

V grafickej pracovnej oblasti

Pri výbere funkcie z menu alebo z panelu nástrojov
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Vytvorit’ objekty

Kliknite na požadovaný objekt v paneli nástrojov a kurzor presuňte na miesto
v pracovnej oblasti, kde chcete objekt umiestnit’. Ďalším kliknutím objekt umiestnite.
Statické grafiky sa pri kliknutí zobrazia v pracovnej oblasti. Pri dynamických objektoch
sa otvorí dialógové okno pre aktuálny objekt. Ak v dialógovom okne kliknete na [OK],
objekt sa zobrazí na obrazovke.
Po zobrazení objektu je objekt označený úchytkami a aktivuje sa výberový režim.
Statická grafika
Statické grafické objekty sú:
•

Čiara

•

Krivka

•

Viacnásobná čiara

•

Elipsa

•

Obdĺžnik

•

Symbol

•

Text

Používajú sa na kreslenie grafiky v pozadí. Pri vytváraní statických grafických objektov
môže na záložke [Dynamic signals] (Dynamické signály) objektom priraďovat’ signály
a tieto previest’ na dynamické objekty.
Dynamické objekty
Dynamické objekty sa spriahnu so signálmi, aby sa - okrem iného - vytvorili dynamické
riadiace a kontrolné (dohliadacie) funkcie. Bližšie informácie o definovaní objektov
nájdete v kapitole "Grafické zobrazenie a riadenie" na Strana 135.
Označenie
viacerých objektov

100

Správca grafických blokov má 2 možnosti na označenie viacerých objektov.
•

Stlačte ľavé tlačidlo myši, držte tlačidlo myši stlačené a obtiahnite požadované
objekty výberovým rámčekom. Posledne vytvorený objekt je zobrazený s plnými
úchytkami.

•

Vyberte ukazovateľ z panelu nástrojov. Pri označovaní objektu držte stlačený
kláves Shift. Naposledy označený objekt sa zobrazí s vyplneným rámčekom pre
uchopenie.
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Umiestnit’ objekty

V menu [Layout] (Rozmiestnenie) je niekoľko funkcií pre jednoduché umiestnenie
objektu:
•

Align (Vyrovnat’)

•

Make same size (Rovnaká veľkost’)

•

Space evenly (Rovnomerný rozstup)

•

Tile (Vedľa seba)

Tieto funkcie sa môžu vyvolat’ aj zo zvláštneho panelu nástrojov.
Funkcie možno vyvolat’, len ak sú označené aspoň 2 objekty. Funkcie vykonávajú
výpočty pre umiestnenie na základe jedného alebo dvoch referenčných objektov.
Funkcie [Align] (Vyrovnat’), [Make same size] (Rovnaká veľkost’) a [Tile] (Vedľa seba)
považujú naposledy označený, resp. vytvorený objekt za referenčný objekt. Pozri odsek
"Označenie viacerých objektov" na Strana 100.
Funkcia [Space evenly] (Rovnomerný rozstup) berie za referenčné objekty najspodnejší
a najvrchnejší resp. ľavý krajný a pravý krajný. Uvedené funkcie nepôsobia na
referenčné objekty.

11511AEN

Obr. 38: Menu [Layout] (Rozmiestnenie)
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Zarovnanie
Funkcia [Align] (Vyrovnat’) ponúka 6 možností pre zvislé alebo vodorovné vyrovnanie
objektov.
Left

Zarovná označené objekty s ľavou stranou referenčného objektu.

Right

Zarovná označené objekty s pravou stranou referenčného objektu.

Top

Zarovná označené objekty s hornou stranou referenčného objektu.

Bottom

Zarovná označené objekty s dolnou stranou referenčného objektu.

Vertical center
(zvisle v strede)

Usporiada objekty zvisle podľa referenčného objektu.

Horizontal center
Usporiada objekty vodorovne podľa referenčného objektu.
(vodorovne v strede)

Make same size
Položka [Make same size] (Rovnaká veľkost’) ponúka 3 funkcie pre úpravu označených
objektov na rovnakú veľkost’.
Width (Šírka)

Zmení šírku označených objektov tak, aby bola zhodná so šírkou referenčného
objektu.

Hight (Výška)

Zmení výšku označených objektov tak, aby bola zhodná s výškou referenčného
objektu.

Both (Obe)

Zmení veľkost’ označených objektov tak, aby bola zhodná s veľkost’ou
referenčného objektu.

Space evenly
Položka [Space evenly] (Rovnomerný rozstup) ponúka 2 funkcie pre rozstup objektov
medzi 2 označenými objektmi.
Vertical (zvisle)

Zmení polohu označených objektov tak, aby ich zvislý rozstup bol rovnaký. Pritom
najvrchnejší a najspodnejší objekt zostávajú na mieste. Označit’ sa musia aspoň
3 objekty.

Horizontal

Zmení polohu označených objektov tak, aby ich vodorovný rozstup bol rovnaký.
Pritom objekty úplne vľavo a úplne vpravo zostávajú na mieste. Označit’ sa musia
aspoň 3 objekty.

Vedľa seba
Pod položkou [Tile] (Vedľa seba) sú k dispozícii 2 funkcie pre umiestnenie 2 objektov
vedľa seba.
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Vertical (zvisle)

Zmení zvislú polohu označených objektov tak, že sú umiestnené tesne pri
referenčnom objekte.

Horizontal

Zmení vodorovnú polohu označených objektov tak, že sú umiestnené tesne pri
referenčnom objekte.
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Zoskupit’ objekty

Menu [Layout] (Rozmiestnenie) má funkcie pre zoskupenie viacerých objektov. Označte
vybrané objekty a v menu vyberte [Layout] (Rozmiestnenie) / [Group] (Zoskupenie).
Zo zoskupenými objektmi sa bude pracovat’ ako s jedným objektom a jeho veľkost’ sa
môže menit’. Farba a druh písma sú i naďalej individuálne definovateľné pre každý
objekt zoskupenia. Kliknutím na príslušný objekt v zoskupení sa otvorí dialógové okno
pre prácu s daným objektom.

11512AEN

Obr. 39: Zoskupenie objektov

Funkcia [Layout] (Rozmiestnenie) / [Ungroup] (Oddelit’) rozdelí existujúci skupinový
objekt na jednotlivé objekty.
Uloženie a vyvolanie zoskupených objektov
Kliknutím na tlačidlo [Library] (Knižnica) na paneli Nástroje [Toolbox] v správcovi
grafických blokov môžete zoskupené objekty uložit’ do knižnice alebo ich vybrat’
z knižnice a vložit’ do pamäte.
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Vytvorenie tabuliek

V grafickom bloku možno vytvorit’ tabuľky takto:
1. Vytvorte najprv 2 riadky alebo stĺpce s tým istým objektom.

10416AXX

Obr. 40: Tabuľky v objekte

2. Označte tieto objekty a vyberte položku menu [Object] / [Create series of] (Vytvorit’
rad z).

10417AEN

Potom sa zobrazí dialógové okno.
3. Zadajte, či má mat’ tabuľka stĺpce a riadky, a zadajte ich počet a určite smer
rozširovania tabuľky.
Kliknutím na [OK] vygeneruje programovací softvér tabuľku so zadaným počtom
stĺpcov a riadkov.

UPOZORNENIE
Objekt [Alarm banner] (Alarmový prúžok) sa nemôže vložit’ do tabuľky.
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Symboly

Symboly je možné do projektu importovat’. Ako zdroj slúži buď bitmapová knižnica, ktorá
obsahuje rad tlačidiel, symbolov atď., alebo grafické súbory na PC.
Do knižnice symbolov možno importovat’ obrazové súbory z iných aplikácií Windows
(napr. Paint) s nasledujúcimi formátmi:
•

bmp

•

jpg

•

gif

•

wmf

Názvy symbolov smú mat’ najviac 30 znakov. Prehlásky sú prípustné.
Pridanie statického symbolu k bloku
Kliknite na objekt [Symbol] v paneli Nástroje a umiestnite kurzor na blok v pracovnej
oblasti, do ktorej sa má symbol umiestnit’. Potom kliknite myšou. Kliknutím na pracovnú
plochu sa zobrazí dialógové pole [Static symbol].

11473AEN

Zadajte názov pridávaného symbolu a kliknite na [Select] (Vybrat’). Otvorí sa dialógové
okno [Select symbol] (Vybrat’ symbol).
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Pre import statického symbolu z bitmapovej knižnice kliknite na [Library] (Knižnica).
Prípadne kliknite na [Browse] (Prehľadat’) – potom môžete nahrat’ grafický súbor
z ľubovoľného miesta v PC.
Zvolený symbol sa zobrazí v okne [Preview] (Náhľad). Symboly vo formáte BMP sú
v náhľadovom okne zobrazované ako miniatúry.
Na zvolenie symbolu kliknite na [Open] (Otvorit’) a potom na [OK]. Symbol sa teraz
zobrazí v dialógovom okne [Static Symbol] (Statický symbol).

11475AEN
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Záložka [General] (Všeobecné)
Parameter

Opis

Symbol

Názov zvoleného symbolu.

Select

Tlačidlo na voľbu symbolov z knižnice alebo z externého súboru.

Transparent

Vytvorí transparentné pozadie symbolu. Farba ľavého horného pixelu obrázka bude
predefinovaná ako transparentná.

Stretch

Ak je táto možnost’ aktivovaná, môže sa zmenit’ veľkost’ objektu v smere X alebo Y.

Záložka [Dynamic] (Dynamické)
Funkcie uvedené v záložke [Dynamic] (Dynamické) sú opísané v kapitole "Všeobecné
parametre" na Strana 135.
Skopírovanie obrázka z aplikácie
Postupujte nasledovne:
1. Skopírujte obrázok z niektorej aplikácie [napr. Maľovanie] do schránky.
2. Otvorte správcu grafických blokov v programovacom softvéri a vyberte príkaz
[Paste] (Vložit’).
3. Zadajte meno symbolu. Názov musí mat’ menej ako 30 znakov.
4. Symbol sa potom uloží v knižnici symbolov pod zadaným názvom.
Pomocou funkcií [Copy] (Kopírovat’) a [Paste] (Vložit’) môžete v softvéri HMI-Builder
kopírovat’ obrázky a symboly nad rámec blokov a projektov.
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7.4.12 Správca textových blokov
Správca textových blokov vytvára dialógové polia a oznámenia. Textový blok sa skladá
zo statických a/alebo dynamických objektov. Statický text sa počas vykonávania
programu (v termináli) nemení. Naproti tomu dynamické objekty sú prepojené so
signálmi z riadiacich jednotiek.
K dispozícii je 8 typov dynamických objektov:
•

Digitálny text

•

Viacnásobný výber

•

Správa

•

ASCII

•

Analógovo-číslicový

•

Stĺpcový diagram

•

Digitálne hodiny

•

Skok

Otvorit’ správcu
textových blokov

Správcu textových blokov otvoríte dvojkliknutím na definovaný textový blok v správcovi
blokov alebo v zozname blokov. Vyberte v zozname blokov jeden definovaný blok alebo
vytvorte nový textový blok.

Myš a klávesy

Kliknite na začiatok textu, ktorý chcete označit’ a prejdite ukazovateľom myši cez text.
Text môžete označit’ aj pomocou klávesnice – držte kláves Shift stlačený a klávesom
šípky označte text.
Označený text sa vymaže funkciou [Cut] (Vystrihnút’).
Na zobrazenie parametrov objektu dvakrát kliknite na objekt alebo stlačte <F4>.

108

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B

Programovanie
Programovanie pomocou programovacieho softvéru

I

7

0

Panel nástrojov

Správca textových blokov má panel nástrojov s nasledujúcimi funkciami:
•

Zväčšit’

•

Zmenšit’

•

OEM symbol

Všetky funkcie možno vyvolat’ aj z lišty menu. Informácie o definovaní a používaní
rôznych objektov v textových blokoch nájdete v kapitole "Textové zobrazenie a riadenie"
na Strana 180.
Zväčšit’

Zmenšit’

Tabuľka ASCII. V tabuľke možno vybrat’ znaky, ktoré nemožno
zadat’ priamo z klávesnice.

Definovanie
textových blokov

Statický text
Správca textových blokov je vlastne správca textu, v ktorom sa zadáva statický text.
Funkcie Windows [Copy] a [Paste] sa môžu použit’ pre kopírovanie a vkladanie textu
v bloku, z bloku do bloku alebo z iného programu (napr. Microsoft Word). Je to veľmi
jednoduchý spôsob na dokumentovanie aplikácie.
Dynamické objekty
Dynamické objekty sa môžu definovat’ na ľubovoľnej textovej pozícii. Vyberte vhodný
typ objektu na paneli Nástroje alebo v menu [Object]. Zobrazí sa pole dialógu, v ktorom
môžete definovat’ objekt.
Dynamický objekt je označený znakom (#), za ktorým nasleduje jeden alebo viacej
spojovníkov (-) podľa počtu miest. Bližšie informácie o definovaní dynamických objektov
nájdete v kapitole "Textové zobrazenie a riadenie" na Strana 180.
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7.4.13 Zmena vstupov/výstupov
Funkciou [I/O Change] (Zmena vstupov/výstupov) môžete menit’ vstupy/výstupy alebo
posúvat’ celý vstupno/výstupný rozsah. Zmena I/O sa môžu urobit’ pre celý projekt alebo
len pre vybrané objekty.
Funkcia sa môže použit’ v nasledujúcich oblastiach:
•

Bloky v zozname blokov

•

Objekty v grafických alebo v textových blokoch

•

Riadky v zozname alarmov

•

Riadky v správcovi funkčných tlačidiel

•

Riadky v správcovi LED diód

•

Riadky v zozname krížových odkazov

Vyberte z menu [Edit] (Editovat’) / [I/O Change] (Zmena I/O).

11269AEN

Obr. 41: Zmena vstupov/výstupov
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Parameter

Opis

Change I/O i

Určite, či sa majú I/O zmenit’ v celom projekte alebo len pre vybrané objekty.

Change

Vyberte, či sa má urobit’ len jedna zmena I/O alebo či sa má posunút’ celá oblast’ I/O.

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

Zadajte I/O, ktorý sa má zmenit’ a určite oblast’, do ktorej chcete vstupy a výstupy
presunút’.

Confirm each
change

Zaškrtnite okienko, ak chcete potvrdzovat’ každú zmenu I/O pre objekt.
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7.4.14 Zmena stanice BDTP
Táto funkcia umožňuje zmenit’ číslovanie indexu pre projekt klienta BDTP v sieti BDTP,
napr. zo stanice č. 1 na stanicu č. 3. Vyberte položku menu [Edit] / [BDTP station
change] (Zmena stanice BDTP).

11513AEN

Obr. 42: Zmena stanice BDTP

Parameter

Opis

Change station in

Určite, či sa číslovanie indexov má zmenit’ v celom projekte alebo len pre označené
objekty.

From station,
to station

Tu sa zadáva, ktoré indexové číslo sa má zmenit’, a nové indexové číslo stanice BDTP.

Confirm each
change

Zaškrtnite okienko, ak chcete potvrdzovat’ každú zmenu stanice BDTP pre objekt.

7.4.15 Krížový odkaz vstupov/výstupov
Funkcia krížových odkazov [I/O cross reference] (Krížový odkaz vstupov/výstupov) sa
používa pre sprehľadnenie dokumentácie vstupov a výstupov. Funkciu vyberiete
pomocou [View] (Zobrazenie) / [I/O cross reference] (Krížové odkazy).

11270AEN

Obr. 43: [I/O-Browser] (I/O prehliadač)

Do dialógových polí [Start I/O] a [End I/O] zadajte začiatočný a koncový I/O. Ak necháte
pole [Start I/O] ] prázdne, budú zahrnuté všetky I/O až po hodnotu zadanú v poli
[End I/O]. Ak necháte pole [Start I/O] ] prázdne, budú zahrnuté všetky I/O od hodnoty
zadanej v poli [Start I/O]. Ak necháte obe polia prázdne, budú do zoznamu zahrnuté
všetky I/O.
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Znázornenie

Výsledky tejto funkcie sa zobrazia v zozname s dvomi úrovňami. Na prvej úrovni sa
zobrazia existujúce I/O a počet objektov, ktoré patria k jednotlivým I/O. Pre zobrazenie
druhej úrovne kliknite na symbol Plus vedľa I/O. Na druhej úrovni sa zobrazia všetky
objekty vybraného I/O. Symbol + Plus sa zmení na – Mínus.

10425AEN

Obr. 44: Zobrazenie - I/O krížový odkaz vstupov/výstupov

Môžete označit’ riadok v zozname a skopírovat’ ho do schránky. Zo schránky ho môžete
vložit’ napr. do dokumentu v Microsoft Word.
7.4.16 Ďalší správcovia
Softvér HMI-Builder obsahuje taktiež správcov pre správu:
•

Funkčné tlačidlá

•

LED

•

Alarmy

•

Skupiny alarmov

•

Heslá

•

Časové kanály

•

Knižnica správ

•

Makrá

•

Výmena dát

•

Zoznam mien

Programy správcov sa vyvolávajú pomocou menu [Functions] (Funkcie) a ovládajú sa
rovnakým spôsobom. Parametre jednotlivých správcov sú popísané v príslušných
odsekoch.
Definície funkčných tlačidiel, LED diód, alarmov, skupín alarmov, časových kanálov,
knižníc správ, makier a výmeny dát sú uvedené v príslušných správcoch. Nové definície
sa vkladajú pomocou funkcií [Append] (Priložit’) alebo [Insert] (Vložit’).
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Definíciu zmeníte tak, že definíciu označíte, vykonáte požadované zmeny a kliknete na
[Update] (Aktualizovat’). Pre zjednodušenie viacnásobných zmien kliknite najprv na
[Update] (Aktualizovat’) alebo [Append] (Priložit’) a potvrďte každú zmenu klávesom
Enter.
Funkcia [Append] (Priložit’) a [Update] (Aktualizovat’) sú aktívne tak dlho, kým sa
nevyvolá iná funkcia. Funkciou [Delete] vymažete označenú definíciu. Správcu zavriete
kliknutím na [Close]. Nasledujúci príklad platí pre správcu alarmov.
7.4.17 Menu [File] (Súbor)
Menu [File] (Súbor) obsahuje funkcie na zakladanie, otváranie, ukladanie a zatvorenie
projektov. Tieto funkcie sú k dispozícii aj v štandardnom paneli nástrojov. Voľby pre tlač
sa taktiež vyvolávajú pomocou tohto menu. Pomocou funkcie [Update drivers]
(Aktualizovat’ ovládače) môžete nainštalovat’ nové ovládače z internetu alebo z disku.

11514AEN

Obr. 45: Menu [File] (Súbor)
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7.4.18 Menu [Edit] (Upravit’)
Menu [Edit] (Upravit’) má nasledujúce funkcie:
•

Cut (Vystrihnút’)

•

Copy (Kopírovat’)

•

Paste (Vložit’)

•

Undo (Spät’)

•

Select all (Vybrat’ všetko)

Funkcia [Find] (Hľadat’) slúži na spracovanie viacjazyčných textov. Okrem toho sa
v menu nachádzajú funkcie [I/O change] (Zmena vstupov/výstupov), [BDTP station
change] (Zmena stanice BDTP), [Default Controller] (Štandardná ovládacia jednotka)
a [Font templates] (Predlohy fontov).

11515AEN

Obr. 46: Menu [Edit]
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7.4.19 Menu [View] (Zobrazenie)
V menu [View] sa nachádzajú:
•

Block manager (Správca blokov)

•

I/O cross reference (I/O krížový odkaz)

•

Name list (Zoznam mien)

•

Project manager (Správca projektov)

V menu sú aj funkcie na nastavenie rôznych režimov zobrazovania v programoch. Rad
funkcií sa vyskytuje v štandardných aplikáciách Windows, iné sú špecifické pre softvér
HMI-Builder. Ďalej sú popísané špecifické funkcie softvéru HMI-Builder.

11516AEN

Block list
(Zoznam blokov)

Menu [Block list] (Zoznam blokov) uvádza bloky, ktoré patria k aplikácii. Kliknite
v zozname blokov na [New] - vytvorí sa nový blok. Kliknutím na [Open] (Otvorit’) sa
otvorí už definovaný blok. Kliknutím na tlačidlo [New] (Nový) sa zobrazí dialógové okno
[Create new block] (Vytvorit’ nový blok). V tomto poli sa definujú základné parametre
bloku. Na vyvolanie dialógového okna [Create new block] (Vytvorit’ nový blok) pre
označený blok v zozname kliknite na tlačidlo [Properties] (Vlastnosti). Kliknutím na
[Delete] sa označený blok vymaže.

11517AEN
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Block manager
(Správca blokov)

V menu [Block manager] (Správca blokov) sa graficky znázornia všetky bloky jednej
aplikácie. V tomto menu možno vytvárat’ nové bloky, definovat’ hlavičku bloku
a pomocou funkcií panelu Nástroje [Toolbox] definovat’ skoky.

Krížový odkaz I/O

V menu [I/O cross reference] (I/O krížové odkazy) sa dajú prehľadne vykonávat’ I/O.

Zoznam názvov

V menu [Name list] (Zoznam mien) definujete lokálny zoznam mien použitých signálov.
Nepomenované signály v projekte sa môžu pomocou funkcie [Undefined]
(Nedefinovaný) pridat’ do zoznamu mien. V menu môžete nové signály pridat’,
existujúce signály editovat’ a aktualizovat’. Pomocou funkcie [Update] (Aktualizovat’) sa
projekt aktualizuje so zmenami, ktoré sa vykonali v zozname názvov.
Zoznam mien sa môže exportovat’ do textového súboru. Rovnako sa textový súbor
môže importovat’ do zoznamu mien. Ako separátory môžu byt’ použité znaky tabulátor,
bodkočiarka, čiarka alebo medzera. Interný zoznam mien možno triedit’. Textový súbor
nesmie obsahovat’ národné znaky ako napr. Ä, Ö a Ü.

11494AEN
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Nástrojové lišty

V menu pod položkou [Toolbar] (Panel nástrojov) je možné zobrazit’ a zrušit’ zobrazenie
pre všetky panely nástrojov programu HMI-Builder.

Parameter

Opis

Standard layout

Výberom tejto možnosti sa všetky panely nástrojov vrátia na svoje pôvodné miesta.

Standard

Lišta stavov
Stavový riadok sa nachádza na spodnom okraji okna konfiguračného softvéru. Ľavá čast’ stavového riadka
obsahuje opis pre zvolené menu alebo stručný opis objektu, na ktorý ukazuje kurzor v paneli nástrojov. Okrem
toho sú uvedené súradnice (riadky a stĺpce) v správcovi blokov.
V pravej časti stavového riadku sa zobrazujú modely terminálu a verzie ovládača aktuálneho projektu, ako aj
pamät’ terminálu, ktorá je k dispozícii po prenose projektu. OVR udáva, či sa stlačil kláves prepisu (Insert).
Block-Manager

Pozri kapitolu "Menu [View]" na Strana 115.

Object

Objekty sa vyberajú výberom na paneli objektov a následným položením do pracovnej plochy. Kliknite na objekt,
aby ste vyvolali jeho dialógové okno s vlastnost’ami. Zadajte parametre a kliknite na [OK]. Následne sa objekt
zobrazí na pracovnej ploche. Statický text alebo grafické prvky sa zobrazia priamo v pracovnej oblasti.
Statické grafické objekty čiary, oblúk, elipsa, pravouholník, symbol a text sa používajú na kreslenie grafiky
pozadia. Pri vytváraní statických grafických objektov môžete na záložke [Dynamic] spájat’ signály s objektmi a tieto
tak premieňat’ na dynamické objekty. Dynamické objekty sa spájajú so signálmi, aby o.i. vytvorili riadiace
a monitorovacie funkcie.
Všeobecné parametre objektov sú opísané v kapitole "Základy" (Strana 62). V kapitolách "Grafické zobrazenie
a riadenie" (Strana 135) a "Textové zobrazenie a riadenie"-(Strana 180) sú vysvetlené grafické a textové objekty.
Okrem objektov je k dispozícii tlačidlo na výber symbolov a kurzor (úplne vľavo na paneli nástrojov). Pozri aj čast’
"Statické / dynamické grafické objekty" (Strana 144).
Písmo
Panel písma slúži na výber preddefinovaných textových štýlov resp. na nastavenie vlastných štýlov. Textový štýl
sa definuje pre zvolený objekt. Výberom iného písma alebo veľkosti písma alebo štýlu pre objekt sa založí nový
textový štýl a zobrazí vľavo vo výberovom zozname.
Controler

Ovládač aktuálneho objektu možno zvolit’ v paneli riadiacej jednotky. Interné premenné sa vyberajú kliknutím
na symbol
.
Language

Alignment
Zarovnávací panel uľahčuje usporiadanie objektov na obrazovke. Objekty možno usporiadat’ vertikálne alebo
horizontálne a veľkost’ prispôsobit’ posledne zvolenému resp. vytvorenému objektu (referenčný objekt). Tlačidlami
na paneli môžete objekty usporiadat’ rovnomerne resp vedľa seba na obrazovke. Ak posuniete kurzor nad tlačidlo
na paneli nástrojov, zobrazí sa stručný popis tlačidla. Súčasne sa v stavovom riadku (vľavo dole) zobrazí podrobný
opis.
Line width
V tomto paneli môžete určovat’ hrúbku čiary rovných čiar, oblúkov, mnohouholníkov, pravouholníkov a kruhov.
Hrúbku čiary možno definovat’ aj v dialógovom okne vlastností objektu.
Color
Panel nástrojov farieb zobrazuje farbu popredia a pozadia aktuálneho objektu, ako aj farbu bloku. Kliknutím na
tlačidlo zvolíte inú farbu z palety.
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Parameter

Opis

Layout
Tlačidlami na paneli rozloženia môžete objekty posúvat’ pred alebo za iné objekty a zapínat’ alebo vypínat’
mriežku.
Zoom
Tlačidlá na paneli mierky slúžia na zväčšovanie alebo zmenšovanie pracovnej plochy alebo správcu blokov.
Library

Pozri čast’ "Knižnica" (Strana 94).
Execute
Simulátorom možno vykonat’ projekt na PC. Uložte projekt a vyberte [Project] / [Execute] (Projekt / Vykonat’). Teraz
sa zobrazí okno, ktoré slúži ako virtuálny ovládací terminál. S <ESC> ukončíte simulátor a vyvoláte konfiguračný
softvér.

Doplnky
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Parameter

Opis

Show terminal

Pri výbere tejto možnosti sa okolo pracovnej oblasti v správcovi grafiky
zobrazí daný terminál.
V zobrazení terminálu možno otvorit’ správcov pre LED diódy, funkčné
tlačidlá a pre textové prúžky.
Dvojitým kliknutím na funkciu (napr. na funkčné tlačidlo) sa objaví príslušné
dialógové okno pre editovanie.

Show background block

Týka sa len grafických blokov.
Umožňuje zobrazenie bloku pozadia pri práci so správcom grafických blokov.

Show language index

Platí len pre podporu viacerých jazykov.
Zobrazuje číslo indexu textu v aplikácii.

Quick info

Zobrazí sa stručná informácia o funkcii, ak sa kurzor nachádza nad funkciou.

Use terminal font

Tento parameter umožňuje vybrat’, či sa má text zadávaný v dialógových
poliach programu zobrazovat’ s použitím druhu písma terminálu.

Choose Unicode font

Vyberte v dialógovom poli písmo Unicode. Toto písmo sa používa v softvéri
pri podpore viacjazyčného prostredia.
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7.4.20 Menu [Functions] (Funkcie)
Menu [Functions] (Funkcie) zahŕňa týchto správcov:

11518AEN

Funkcia

Opis

Function keys

Tu sa definujú globálne a lokálne funkčné tlačidlá.
Pozri kapitolu "Funkčné tlačidlá" na Strana 238.

LED

Tu sa definujú funkcie LED diód.
Pozri kapitolu "Kontrolky LED" na Strana 238.

Alarm groups

Tu môžete zoskupit’ alarmy (napr. podľa dôležitosti) - pre účinnejšie rozpoznanie
a zrušenie (potvrdenie).
Pozri kapitolu "Správa alarmov" na Strana 201.

Alarms

Tu sa definujú alarmové signály (ktoré alarmy aktivujú) a alarmové hlásenia.
Pozri kapitolu "Správa alarmov" na Strana 201.

Time channels

Tu sa definujú časové kanály pre riadenie udalostí v procesoch v určitých
časových okamihoch.
Pozri kapitolu "Časové riadenie" na Strana 229.

Passwords

Tu sa definujú heslá pre rôzne bezpečnostné úrovne aplikácie.
Pozri kapitolu "Heslá" na Strana 222.

Message library

Tu sa vytvárajú tabuľky správ, v tabuľkách sú čísla z intervalu 0 až 65535
spriahnuté s textami.
Pozri kapitolu "Knižnica správ" na Strana 199.

Macros

Tu sa vytvárajú udalosti, ktoré pôsobia na všetky funkčné a dotykové
(na obrazovke) tlačidlá.
Pozri kapitolu "Makrá" na Strana 246.

Data exchange

Tu sa definujú podmienky pre výmenu dát medzi vybranými riadiacimi
jednotkami.

Data logger

Dáta je možné protokolovat’ a zapisovat’ do súboru. Ukladanie sa vykonáva
v určitých časových intervaloch alebo pri zmene hodnoty.

I/O configuration

Vlastnosti ovládača riadiacej jednotky a interných premenných je možné zobrazit’
voľbou [I/O configuration].
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7.4.21 Menu [Setup] (Nastavenie)
Menu [Setup] (Nastavenie) obsahuje funkcie pre konfigurovanie terminálu.

11519AEN

Systémové
signály

Tu sa definujú signály nadviazania spojenia (handshake) medzi terminálom a riadiacou
jednotkou.
Register aktuálneho zobrazenia
Dátový register aktuálneho zobrazenia v riadiacej jednotke, ktorý v prevádzkovom
režime obsahuje číslo bloku zobrazovaného na obrazovke. Register sa pri zmene bloku
automaticky aktualizuje z terminálu. Register nemá vplyv na výber bloku.
Register nového zobrazenia
Dátový register v riadiacej jednotke, určuje nový blok, ktorý sa bude zobrazovat’ na
obrazovke.
Signalizačný register
Register bzučiaka, jeho hodnota definuje tón bzučiaka. Tóny a tónové stupnice sú
uvedené v nasledujúcej tabuľke. Pri hodnote 0 bzučiak nevydáva žiadny tón. Čísla
v tabuľke udávajú frekvenciu v Hz.
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C

D

E

F

G

A

H

Malá

–

–

–

–

–

220

247

Prvá

262

294

330

349

392

440

494

Druhá

523

587

659

698

784

880

988

Tretia

1046

1174

1318

1397

1568

1760

1975

Štvrtá

2093

2348

2636

2794

3136

3520

3950

Piata

4186

–

–

–

–

–

–
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Signál pre podsvietenie
Digitálny signál, ktorý aktivuje alebo deaktivuje podsvietenie na displeji.
Blok riadenia kurzorov
V termináli sa špecifikuje register počiatku pre riadiaci blok; register zapíše aktuálnu
polohu kurzora v grafickom bloku do dátového registra v riadiacej jednotke.
Register

Opis

0

Aktuálna poloha X grafického kurzora (v pixeloch): 0-239 pre DOP11B-20 a 0-319
pre DOP11B-40.

1

Aktuálna poloha Y grafického kurzora (v pixeloch): 0-63 pre DOP11B-20 a 0-239
pre DOP11B-40.

2

Stavový register
0

Normálny

1

Operátor sa pokúša posunút’ kurzor smerom dole, avšak na vybranej
pozícii sa nenachádza žiadny objekt.

2

Operátor sa pokúša posunút’ kurzor smerom hore, avšak na vybranej
pozícii sa nenachádza žiadny objekt.

3

Operátor sa pokúša posunút’ kurzor smerom doľava, avšak na vybratej
pozícii sa nenachádza žiadny objekt.

4

Operátor sa pokúša posunút’ kurzor smerom doprava, avšak na vybratej
pozícii sa nenachádza žiadny objekt.

Nasledujúca tabuľka platí len pre modely s dotykovou obrazovkou.
Riadiaci blok kurzora je spúšt’ací register v riadiacom bloku, ktorý zapisuje aktuálnu
pozíciu kurzora v grafickom bloku do dátového registra riadiacej jednotky.
Register

Opis

0

Súradnica X (v pixeloch): 0-319

1

Súradnica Y (v pixeloch): 0-239

2

Stavový register: 0 nie je stlačené, 1 stlačené

Register pohybu kurzora
Polohu kurzora v grafickom bloku je možné riadit’ prostredníctvom registra. Hodnoty
registra majú nižšie opísaný význam. Medzi dvomi rovnakými príkazmi pre pohyb sa
musí registru priradit’ hodnota 0. Pre optimalizáciu funkcie odporúčame používat’
súčasne funkciu [Cursor control block] (Riadiaci blok kurzora).
Hodnota v registri

Opis

1

Posunie kurzor na prvý ovládateľný objekt.

2

Posunie kurzor na nasledujúci ovládateľný objekt.

3

Posunie kurzor o jeden krok smerom hore.

4

Posunie kurzor o jeden krok smerom dole.

5

Posunie kurzor o jeden krok smerom doľava.

6

Posunie kurzor o jeden krok smerom doprava.
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Register stavu tlačiarne
Nie je relevantný pre rad DOP11B.
Register indexu knižnice
Tento register sa používa na indexovanie knižnice správ. Objekt správ obsahuje číslo
knižnice, z ktorej sa majú získat’ texty.
Pri definovaní registra indexov sa jeho obsah sčíta so zadaným číslom v objekte. Tým
je možné pomocou registra definovat’, z ktorej knižnice majú byt’ vyvolávané texty.
Príkazy
Na príkazovom riadku sa môže zadat’ jeden alebo i viac príkazov z nasledujúcej tabuľky.
Príkazy sa oddeľujú medzerou. Príkazy sa píšu veľkými písmenami.
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Príkaz

Opis

ABUPx

Umožňuje uloženie alarmov na externú pamät’ovú kartu určením bitovej jednotky "x".

AKx

Aktivuje funkciu Ovládacia páčka. Pozri kapitolu "Funkcie joysticku" na Strana 51.

AUCR

Register [AlwaysUpdateCurrentRecipe]. Pri ukladaní receptu vykoná aktualizáciu
príslušného registra receptov. Recept nie je potrebné znova nahrávat’.

ALDR

Umožňuje používanie 2 alarmových riadkov na alarm. Pozri kapitolu "Alarmy na ovládacom
termináli" na Strana 208.

ALOFx

AlarmListOverflow
Ak sa vymažú aktívne alarmy zo zoznamu alarmov, zobrazí to bitová jednotka "x".

AMBn

Umožňuje uloženie viacerých záložných alarmových súborov na externú pamät’ovú kartu.
"n" znamená počet záložných súborov, ktoré možno uložit’.

AUCR

Register "AlwaysUpdateCurrentRecipe".
Pri ukladaní receptu vykoná aktualizáciu príslušného registra receptov. Recept nie je
potrebné znova nahrávat’.

BCTO

Zobrazí chybové hlásenie "BDTP comm. Error" len po prvý raz, keď sa klient BDTP snaží
znova nadviazat’ spojenie so serverom BDTP.

BFF

Block Form Feed. Pri tlači pridá po každom bloku znak prechodu na novú stránku.

BTIMx

Timeout odpovede BDTP, pričom "x" znamená počet sekúnd. Bližšie informácie nájdete
v kapitole "BDTP" na Strana 272.

DBAF

Deaktivuje otázku na vytvorenie záložnej štruktúry súborov, keď sa pripojí mechanika
USB-Flash.

DBKL

Odblokuje klávesnicu a dotykovú obrazovku, keď je potrebná výmena podsvietenia
obrazovky. V základnom nastavení sa klávesnica a dotyková obrazovka zablokujú, pokiaľ
podsvietenie nie je aktívne.

DD

Disable Delete, blokovat’ zrušenie. Deaktivuje vymazanie alarmov zo zoznamu alarmov.
Ak je vydaný tento príkaz, nemôžu sa neaktívne alebo kvitované alarmy vymazat’
zo zoznamu alarmov.

DGP

Odstráni skupinu alarmov z tlače alarmov.

DNBW

Deaktivuje výstražné hlásenie "No block x" (Žiadny blok x). Toto hlásenie sa inak zobrazí
napr. vtedy, pokiaľ bol nastavený skok na neexistujúce číslo bloku, alebo pokiaľ sa použije
funkcia [New display register] (Nový register zobrazenia), aby bolo možné pomocou
dátového registra v ovládacej jednotke určit’, ktorý blok sa má objavit’ na obrazovke.
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Register indexov

Príkaz

Opis

FLIP

Otáča zobrazenie na displeji vo zvislom alebo vodorovnom formáte 180°, aby sa umožnila
obrátená montáž.

FTNO

Pri používaní FTP vymaže v súboroch trendov riadok s indikátorom OFF.

LOBx

Aktivuje digitálny signál x, keď sa musí vymenit’ batéria hodín reálneho času. Príklad LOBM0
aktivuje M0, pokiaľ treba vymenit’ batériu.

MCIx

MemCardInserted
Aktivuje digitálny signál x, keď sa založí pamät’ová karta.

MCRD#

Umožňuje ukladanie individuálnych receptov na externú pamät’ovú kartu. Pozri kapitolu
"Ukladanie individuálnych receptov pri prevádzke na externú pamät’ovú kartu" na Strana 221.

NHD

Príkaz umožňuje tlač grafických blokov bez hlavičky bloku (ktorá obsahuje meno bloku,
číslo bloku, dátum a čas) na laserových tlačiarňach.

NMAN

Aktivuje výstražné hlásenie "Not maneuverable" (neovládateľný) pre ovládacie terminály
s dotykovou obrazovkou.

NTx

Timeout x ms pre správu v režime bez protokolu.

Rx

Maximálny počet pokusov o vysielanie, x = počet pokusov. Platí pre komunikáciu s riadiacou
jednotkou. Príklad: R5@2 platí pre riadiacu jednotku 2.

Tx

Globálny časový limit (timeout) v x ms. Platí pre komunikáciu s riadiacou jednotkou.
Príklad: T10000@1 platí pre časový limit pre riadiacu jednotku 1.

PDxxxxxxxx

Heslo ochrany prístupu na menu [Transfer] (Prenos). Ďalšie informácie nájdete v kapitole
"Heslá" na Strana 222.

PSxxxxxxxx

Heslo, ktoré má prioritu na všetkých úrovniach ochrany heslom. Používa sa napr. pri
zásahoch technickej podpory a pri údržbe. Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Heslá" na
Strana 222.

PSCE

Umožňuje výpočet veľkosti projektu a zobrazuje výsledok na strane diagnostiky a v súbore
info.txt. Použitím príkazu v projektoch s mnohými trendovými krivkami sa citeľne spomalí
načítavanie, ako aj využitie funkcií FTP. Pozri tiež kapitolu "FTP server" na Strana 276.

PWDF

Aktivuje používanie hesla pre mechanicku USB-Flash.

SCRR

Obmedzuje počet znakov na 8 pre mená receptov a adresáre receptov, ktoré sa ukladajú
v riadiacej jednotke. Pozri kapitolu "Obmedzenie dĺžky mien a priečinkov receptov, ktoré sa
ukladajú v riadiacej jednotke" na Strana 215.

SJAFx

Pokiaľ je pripojený klient VNC, zobrazuje vpravo hore text "Remote access".
x = veľkost’ znakov.

TBS

Za príkazom musí byt’ znak, ktorý signalizuje, ktoré trendy alebo protokolovania dát sa majú
nakopírovat’ na externú pamät’ovú kartu. Pri aktivácii signálu "TBUP" sa skopírujú len
trendy alebo protokolovania dát, ktoré začínajú týmto znakom. Pozri kapitolu "Trendy" na
Strana 242.

TBUP

Používa sa na zálohovanie trendových súborov. Ďalšie informácie nájdete v kapitole
"Založit’ bezpečnostné kópie trendových dát" na Strana 245.

TCFx

Hodnota pre nastavenie teplotnej kompenzácie pre kontrast terminálu. Štandardná hodnota
je nastavená na základe výsledkov testov. V prostrediach s výrazným a častým kolísaním
teploty však môže byt’ potrebná úprava nastavenia. Pre zníženie teplotnej kompenzácie
zvýšte hodnotu "x". Pokiaľ je nastavená hodnota "0", je teplotná kompenzácia vypnutá.

TESOSn

Uloží príklad trendu. Pozri kapitolu "Založit’ bezpečnostné kópie trendových dát" na Strana 245.

TMBx

Trend Multi Backup. Pozri kapitolu "Založit’ bezpečnostné kópie trendových dát" na Strana 245.

VNCD

VNC Disconnect. Oddeľuje aktuálnu VNC reláciu, ak sa nastaví bitová jednotka "x".

Indexové adresovanie dynamických objektov. Bližšie informácie nájdete v kapitole
"Adresovanie indexov" na (Strana 195).
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Krajina / Jazyk

Znaková sada
Vybraná sada znakov určuje tabuľku znakov, ktorá sa použije v termináli a zvláštne
národné znaky, ktoré sú k dispozícii.
Systémový jazyk
Výber jazyka menu: britská angličtina, nemčina, švédčina alebo americká angličtina.
Pre texty v menu terminálu je štandardne nastavená britská angličtina.

Viacjazyčná
verzia

124

Menu

Opis

New language

Nový jazyk. Spustí asistenta pre vytvorenie viacjazyčnej aplikácie.

Edit

Umožňuje editovanie alebo prekladanie textov v aplikácii.

Setup

Zobrazí stromovú štruktúru pre jazyky obsiahnuté v aplikácii.
Bližšie informácie o možných nastaveniach nájdete v kapitole "Správa jazykov" na
Strana 230.

Export

Táto funkcia exportuje jazyky aplikácie do textového súboru vo formáte Unicode. Zvoľte
túto funkciu vtedy, ak chcete exportovat’ používateľské texty. Následne sa zobrazí
dialógové okno [Export multi-language texts] (Exportovat’ viacjazyčné texty). Zadajte,
kde a v akom formáte sa má súbor uložit’.

Import

Import jazyka pre aplikáciu v termináli. Zvoľte túto funkciu vtedy, ak chcete importovat’
používateľské texty. Následne sa zobrazí dialógové okno [Import multi-language texts]
(Importovat’ viacjazyčné texty). Zadajte názov textového súboru, ktorý sa má
importovat’.

Show index
(Zobrazit’ index)

Táto funkcia zobrazuje v objektoch namiesto textov indexy. Text možno zadávat’ aj keď
sa zobrazujú indexy. Pritom nový text dostane nový index.

Cross reference

Zobrazuje zoznam krížových odkazov s indexami pre aplikačné bloky.

Reuse index

Ak je pri kopírovaní objektu táto funkcia aktívna, vytvorí sa nový objekt s tým istým
indexom.

Choose
Unicode font

Výber písma Unicode pre použitie v programovacom softvéri.
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Formát dátumu
a času

Nastavenie formátu dátumu a času.
Menu

Opis

Date format

Možné sú nasledujúce formáty dátumu:
• YY-MM-DD
• YYMMDD
• DD.MM.YY
• DD/MM/YY
• MM/DD/YY

Time format

Možné sú nasledujúce formáty času:
• HH:MM:SS
• HH:MM

Y = rok, M = mesiac, D = deň.

H = hodiny, M = minúty, S = sekundy.
Activate clock

Zaškrtnite okienko pre aktivovanie vnútorných hodín terminálu. Ak vyberiete riadiacu
jednotku 1 alebo 2, budú sa používat’ hodiny v príslušnej riadiacej jednotke.

Clock →
Controller 1/2

Vyberte túto možnost’, ak chcete preniest’ údaje z vnútorných hodín terminálu do
dátového registra v riadiacej jednotke 1 alebo 2.
Ak riadiaca jednotka má hodiny reálneho času a tieto sú aktivované, potom pri prenose
údajov z vnútorných hodín terminálu do toho istého dátového registra v riadiacej
jednotke majú hodiny riadiacej jednotky prednost’.

Update interval

Tu definujete, že ako často má terminál prenášat’ údaje z (vlastných) hodín do riadiacej
jednotky. Zadajte hodnotu v sekundách. Odporúčaná hodnota je 60 sekúnd. Kratší
interval aktualizácie spomaľuje komunikáciu medzi terminálom a riadiacou jednotkou.

Controller
register

Zadajte počiatočnú adresu pre uloženie dátumu a času v riadiacej jednotke.
Pokiaľ použijete túto funkciu, zapíšu sa terminálové hodiny do 7 po sebe nasledujúcich
registrov (pozri nasledujúcu tabuľku).
Register ovládacej jednotky

Daylight saving
time

Online properties

Časová jednotka

CR

seconds

CR+1

minúty

CR+2

hodiny

CR+3

deň

CR+4

mesiac

CR+5

rok

CR+6

deň v týždni (1 ... 7; 1 = nedeľa)

Určite dátum začiatku a konca letného času. Zadajte deň v týždni, týždeň v mesiaci,
mesiac, hodinu a nastavenie. Môžete vybrat’ medzi európskym a americkým (USA)
štandardom.
Funkcia letného času sa neaktivuje, ak sú obe polia pre mesiace prázdne.

Povoľuje úpravu zvolených funkcií na ovládacom termináli.
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Terminálové
voľby

11987AXX

Obr. 47: Možnosti terminálu
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Možnost’

Opis

Background

Určuje farbu pozadia pre terminál.

Foreground

Určuje farbu textu pre terminál.

Window

Určuje farbu okna pre terminál.

Screen saver time
(min)

Čas v minútach, po ktorom sa má aktivovat’ funkcia šetrenia obrazovky.
Štandardná prednastavená hodnota je 0. Pri tejto hodnote sa funkcia šetrenia
neaktivuje nikdy. Použitie tejto funkcie predlžuje životnost’ obrazovky.

Key delay (ms)

Časový interval medzi dvomi stlačeniami toho istého tlačidla, po ktorom sa
kurzor automaticky posunie na nasledujúcu pozíciu. Používa sa pri zadávaní
znakov ASCII (A až Z atď.).
Pozri odsek "Alfanumerické klávesy" na Strana 45.

Key tone

Definujte, či má terminál pri stlačení tlačidla vydat’ tón.

Key repetition

Udáva, či sa má funkcia opakovat’ po dobu stlačenia tlačidla. Funkcia
opakovania neplatí pre funkčné tlačidlá a pre zadávanie alfanumerických znakov
(A až Z atď.).

Trend settings

V tomto poli sa robia všeobecné nastavenia trendov.
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Možnost’

Opis

Save modified samples Ukladá zmenené vzorky trendov len vtedy, pokiaľ sa hodnota od posledného
merania zmenila.

Nastavenia
pamät’ových kariet

Vlastnosti
alarmov

Save all samples

Ukladá všetky vzorky trendov, aj keď sa hodnota od posledného merania
nezmenila. Tieto parametre ovplyvňujú všetky definované trendy.

FTP delimiter

Terminál môže lokálne ukladat’ prenášané súbory. Prístup je možný cez FTP
alebo cez externú pamät’ovú kartu. Napr. obsah trendových súborov alebo
súborov receptov môže byt’ rozčlenený oddeľovacími znakmi, ako je tabulátor,
bodkočiarka alebo čiarka. Pri zmene obmedzovača FTP sa oddeľovacie znaky
všetkých interne uložených receptov kontrolujú a v prípade potreby upravujú.
Ďalšie informácie nájdete v kapitole "FTP server" na Strana 276.

Tu je možné vykonat’ nastavenie pre externú pamät’.
Externé

Externe môžete pripojit’ buď kartu Compact Flash (len pri DOP11B-50) alebo pamät’ové
médium USB Flash. Externú pamät’ je možné využit’ na zálohovanie projektov, súbory
receptov atď. Rozšírenie pamäte projektov však týmto spôsobom nie je možné. Súčasné
použitie dvoch externých pamät’ových zariadení v termináli DOP11B-50 nie je podporované.
Pokiaľ sú pripojené dve pamät’ové zariadenia, má karta Compact Flash prednost’ pred
médiom USB Flash.

Interné

Len pre DOP11B-50.
Pokiaľ je pre rozšírenie projektovej pamäte použitá interná karta Compact Flash, treba
zadat’ jej veľkost’.

Všeobecné vlastnosti správy alarmov. Bližšie informácie nájdete v kapitole "Správa
alarmov" na Strana 201.
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Periférie

Všetky komunikačné nastavenia sa vykonávajú pod položkou [Setup] (Nastavenie) /
[Peripherals] (Periférne zariadenia) alebo dvojitým kliknutím na adresár [Peripherals]
v správcovi projektov. Zariadenie je možné presúvat’ pomocou myši.

11491AEN

Vlastnosti portov

Na zobrazenie aktuálnej konfigurácie alebo vykonanie zmien kliknite pravým tlačidlom
myši na príslušné pripojenie.

COM2:RS-232C

Označte port COM2 [RS-232C] a kliknite pravým tlačidlom myši. Objaví sa nasledujúce
dialógové pole.
Nastavte nasledujúce parametre portu:
•

prenosovú rýchlost’

•

paritu

•

dátové bity

•

stopbity

10481AEN
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COM1:RS-485 /
RS-422

Označte port COM1 [RS-485/RS-422] a kliknite pravým tlačidlom myši. Objaví sa
nasledujúce dialógové pole.
Nastavte nasledujúce parametre portu:
•

Baudrate

•

Paritu

•

Dátové bity

•

Stopbity

10482AEN

Pre komunikáciu s meničom MOVIDRIVE® nastavte 9600, RS-485, párna, 8,1.
USB

Externé zariadenie, ako je USB hub, pamät’ flash, myš alebo klávesnica je možné
pripojit’ cez vstup USB host.

ETHERNET

Ovládací terminál má jednu ethernetovú prípojku pre spojenie so siet’ou TCP/IP.

Printer

Kliknite pravým tlačidlom myši na [Printer] (Tlačiareň), otvorí sa dialógové okno pre
vlastnosti tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Tlač správ" na Strana 225.
Parameter

Opis

No protocol mode

Bezprotokolový režim je opísaný v kapitole "Komunikácia" (Strana 250).

Controller 1 and
controller 2

Kliknite pravým tlačidlom myši na [Controller 1] alebo [Controller 2] a zvoľte
položku [Properties] (Vlastnosti) pre vykonanie zmien zvoleného protokolu.

TCP/IP connection 1 and
TCP/IP connection 2

Kliknite pravým tlačidlom myši na [TCP/IP connection 1] alebo [TCP/IP
connection 2] a zvoľte položku [Properties] (Vlastnosti) pre nastavenie
spojenia TCP/IP.

Modem

Informácie nájdete v kapitole "Komunikácia" na Strana 250.

Transparent mode

Informácie nájdete v kapitole "Transparentný režim" na Strana 252.
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Siet’

Siet’ové vlastnosti si vysvetlíme v nasledujúcich kapitolách:
•

"Siet’ové služby" (Strana 271)

•

"Siet’ové kontá" (Strana 302)

•

"Siet’ová komunikácia cez ETHERNET (spojenia TCP/IP)" (Strana 263)

Recept

Tu sa definujú vlastnosti pre správu receptov. Pozri kapitolu "Správa receptov"
(Strana 210).

Skupiny
dopytovania I/O

Intervalové skupiny dopytovania I/O definujú intervaly dopytovania pre signálové
skupiny v ms. Určovat’ možno len hodnoty od 0 do 65535 ms. Ak signálu nie je priradená
žiadna intervalová skupina dopytovania, signál je spojito dopytovaný. Intervalová
skupina dopytovania I/O pre signál sa priradí definícii objektu cez tlačidlo I/O. Tlačidlo
[I/O] je vo všetkých dialógových poliach, v ktorých sa môže zadat’ signál. Pozri kapitolu
"Prehliadač I/O" (Strana 96).

Fonty doby
chodu

Fonty doby chodu sú atribúty a efekty písma pre menu (napr. systémové texty)
a zadávacie dialógy (virtuálne modely klávesnice pre dotykovú obrazovku) ovládacieho
terminálu. Rad DOP11B nedokáže spracovávat’ vzorce.

7.4.22 Menu [Block-Manager] (Správca blokov)
Menu [Block manager] (Správca blokov) obsahuje funkcie pre programovanie blokov.

11594AEN
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Nastavenia
správcu blokov

V menu [Block manager] (Správca blokov) / [Settings] (Nastavenia) sa konfiguruje
zobrazovanie v správcovi blokov.

10442AEN

Záložka

Opis

Block

Definujte spôsob zobrazenia dát bloku v správcovi blokov.

Reference

Určite spôsob prehľadového zobrazenia správcu blokov.

Edit

Táto záložka obsahuje špeciálne funkcie pre znázornenie v správcovi blokov.
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7.4.23 Menu [Object] (Objekt)
V menu [Object] zobrazí zoznam všetkých v programe dostupných objektov. Počet
objektov je závislý od typu terminálu. Opis objektov nájdete v kapitolách "Grafické
zobrazenie a riadenie" (Strana 135) a "Textové zobrazenie a riadenie" (Strana 180).

11520AEN
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7.4.24 Menu [Layout] (Rozmiestnenie)
Menu [Layout] (Rozmiestnenie) obsahuje funkcie na vyrovnanie a zarovnanie objektov.
Tieto funkcie sú vysvetlené v odseku "Umiestnenie objektov" na Strana 101.

11521AEN

7.4.25 Menu [Project] (Projekt)
Menu [Project] (Projekt) obsahuje funkcie pre testovanie projektov, zmenu vlastností
projektov a simuláciu projektov.

11601AEN

Simulátor

Simulátorom možno vykonat’ projekt na PC. Uložte projekt a vyberte [Project] / [Execute]
(Projekt / Vykonat’). Teraz sa zobrazí okno, ktoré slúži ako virtuálny ovládací terminál.
S <ESC> ukončíte simulátor a vyvoláte konfiguračný softvér.
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7.4.26 Menu [Transfer] (Prenos)
V menu [Transfer] (Prenos) sa nachádzajú funkcie pre prenos projektov a vybraných
blokov a taktiež komunikačné nastavenie pre prenos medzi PC a terminálom. Pozri
kapitolu "Prenos projektu" na Strana 185.

11522AEN

UPOZORNENIE
Nastavenie komunikácie pre programovací software a terminál sa musí zhodovat’.

7.4.27 [Window] menu
Tu nadefinujte spôsob zobrazenia programových okien v konfiguračnom softvéri.

11523AEN

7.4.28 [Help] menu
Prostredníctvom menu [Help] (Pomoc) sa vyvolá online pomoc konfiguračného softvéru,
resp. riadenia. Okrem toho menu obsahuje údaje o čísle verzie a umožňuje zapnutie
a vypnutie tipu dňa.

11524AEN
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7.5

Grafické zobrazenie a riadenie
V tejto kapitole sú všetky grafické objekty uvedené v tabuľkách a potom nasledujú
vysvetlenia každého grafického objektu. Táto kapitola platí len pre tie typy terminálov,
ktoré podporujú grafické znázornenie.

7.5.1

Všeobecné parametre
Dialógové okno [Properties] (Vlastnosti) objektu sa vyvoláva v pracovnej oblasti
dvojitým kliknutím na objekt.

General
information

Vlastnosti zobrazené v záložke [General] (Všeobecne) sú špecifické pre každý objekt.
Sú opísané pre každý jednotlivý objekt.
Všetky dynamické objekty je možné pripojit’ na digitálny alebo analógový signál.

11988AEN

Obr. 48: Záložka [General] (Všeobecné)
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Úprava mierky technických jednotiek
Parametre Offset (Posunutie) a Gain (Zosilnenie) sa používajú na úpravu mierky, t.j. na
úpravu hodnoty v registri na hodnotu pre zobrazenie podľa nasledujúcej rovnice.
Zobrazovaná hodnota = Posunutie + Zosilnenie × Hodnota v registri
Ak sa hodnota pre objekt zmení cez terminál a v prevádzkovom režime, upraví sa
mierka zobrazovanej hodnoty podľa nasledujúcej rovnice:
Hodnota v registri = (Zobrazená hodnota – Posunutie ) / Zosilnenie
Úprava mierky nepôsobí na definované maximálne a minimálne hodnoty ani na počet
desatinných miest.

UPOZORNENIE
Funkcie zvýšenia a zníženia hodnoty pôsobia na hodnotu v registri pre ovládateľný
objekt, avšak nepôsobia na zobrazovanú hodnotu.

Výpočet technických jednotiek
Funkcia [Offset Gain Calculation] (Výpočet posunutia a zosilnenia) je pomôckou pre
výpočet parametrov Posunutie a Zosilnenie. V záložke [General] (Všeobecné) zadajte
hodnotu Posunutia a Zosilnenia objektu a kliknite na [Calculation] (Výpočet). Objaví sa
nasledujúce dialógové pole.

10591AEN

Tu zadajte interval pre hodnoty ovládacej jednotky a konzoly. Funkcia vypočíta správne
hodnoty parametrov Posunutie a Zosilnenie.
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Vzhľad

Vlastnosti záložky [Appearance] (Vzhľad) sú špecifické pre každý objekt.

11602AEN

Ovládacie terminály s farebným displejom podporujú objektové a bitmapové obrázky
s 65 536 farbami. Terminály DOP11B-25 podporujú 16 stupňov šedej. Terminál
DOP11B-20 má čiernobiely displej.
Vďaka použitiu farieb je možné vytvárat’ realistické objekty s 3D efektmi a tieňovaním.
Okrem farby popredia a pozadia blokov je tiež možné pri objektoch volit’ štýly prechodov
farieb. Navyše je možné volit’ farby pre mierky, krivky atď. v grafických objektoch.
Kliknite na tlačidlo [Begin] (Začiatok) a [End] (Koniec) pre zobrazenie farebnej palety, na
ktorej môžete definovat’ vlastné farby. Kliknutím na tlačidlo <-> sa aktuálny priebeh
farieb obráti. Na skúšku môžete prejst’ niekoľko tlačidiel s priebehmi farieb, kým
nenájdete požadovaný štýl.
Výsledok sa zobrazí v okne [Preview] (Náhľad).
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Font

11525AEN
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Parameter

Opis

Font

Zvoľte druh a veľkost’ písma z uvedených zoznamov. Môžete taktiež kliknút’ na
tlačidlo [...] a z dialógového okna systému Windows zvolit’ druh písma.

Style

Text môže byt’ zobrazovaný kurzívou, s podčiarknutím alebo tučne. Pokiaľ nie je
zaškrtnuté žiadne políčko, je zobrazované normálne písmo.

3D effect

Tu môžete k textu pridat’ 3D efekty.

Shadow

Texty sa môžu zobrazovat’ tieňovane.
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Access

11526AEN

V záložke [Access] (Prístup) určíte, či má byt’ objekt ovládateľný. Okrem toho sa definuje
[Minimum input value] (Minimálna hodnota vstupu) a [Maximum input value] (Maximálna
hodnota vstupu) pre objekt (a pre prístup). Okrem toho sa môže pre objekt definovat’
úroveň bezpečnosti. Úrovne bezpečnosti sa definujú v menu [Functions] (Funkcie) /
[Passwords] (Heslá).
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Dynamické

Ďalej sa opisujú funkcie na karte [Dynamics] (Dynamika).
Vlastnost’

11527AEN

V záložke [Properties] (Vlastnosti) určite, ktorý signál má riadit’ určitú vlastnost’.
Je možné volit’ medzi digitálnym a analógovým riadením.
•

Vyberte zo zoznamu vlastnost’, ktorá sa má riadit’ ovládacou jednotkou. Vlastnost’
možno použit’ len raz pre daný objekt / signál.

•

Použitá vlastnost’ je označená červenou farbou.

•

Zadajte signál alebo kliknite na tlačidlo [I/O] (Vstupy/výstupy) pre výber signálu
pomocou prehliadača vstupov a výstupov.

Pre digitálne signály sú prípustné hodnoty "OFF" a "ON". Ak nezadáte žiadne hodnoty
pre OFF a ON, hodnota OFF sa nastaví na 0 a hodnota ON na 1 (štandardné hodnoty).
Pre analógové signály s formátom "Character string" je možné určit’ dĺžku.

UPOZORNENIE
Pripájanie servomotora sa uskutočňuje výhradne podľa schémy zapojenia, ktorá je
súčast’ou dodávky servomotora.
Pokiaľ je zvolené analógové riadenie pre vlastnost’, ktorá môže mat’ len hodnoty OFF
a ON, zostáva táto vlastnost’ na hodnote ON tak dlho, kým signál neprejde na hodnotu 0.
Offset / Gain (Zosilnenie) je možné pri objekte ovplyvnit’ len vtedy, ak nie je Offset /
Gain (Zosilnenie) pre objekt definované ako 0 alebo 1.
Vlastnost’ Visible (Viditeľný) sa nesmie použit’ spoločne s vlastnost’ou Positions
(Polohy).
Dynamické texty sa neprevádzajú do formátu Unicode. Namiesto toho sa zobrazia
otázniky.
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Veľkost’

11528AEN

V záložke [Size] (Veľkost’) sa definujú hodnoty [Width] (Šírka), [Height] (Výška)
a [Origin] (Východiskový). Definujte 2 analógové signály, ktoré budú určovat’ veľkost’
objektu vzhľadom na osi X (Width) a Y (Height).

UPOZORNENIE
Ak sa zadá príliš malá hodnota, napr. hodnota, pri ktorej sa objekt nemôže na
obrazovke zobrazit’, potom sa táto hodnota ignoruje.

Parameter

Opis

Signal

Zadajte analógový signál.

Value min. width / height

Zadajte minimálnu hodnotu analógového signálu.

Value max. width / height

Zadajte maximálnu hodnotu analógového signálu.

Min. width / height

Zadajte minimálnu šírku / výšku objektu v pixeloch, pri ktorej minimálna
hodnota zodpovedá definovanej hodnote.

Max. width / height

Zadajte maximálnu šírku / výšku objektu v pixeloch, pri ktorej maximálna
hodnota zodpovedá definovanej hodnote.

Origin

Vyberte východiskovú polohu objektu pre zobrazenie na obrazovke.
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Presunutie

11529AEN

V záložke [Move] (Presunutie) zadajte 2 analógové signály, ktorých hodnoty určujú
súradnice X (šírka) a Y (výška) objektu.

UPOZORNENIE
Ak sa zadá príliš malá hodnota, napr. hodnota, pri ktorej sa objekt nemôže na
obrazovke zobrazit’, potom sa táto hodnota ignoruje.

Parameter

142

Opis

Signal

Zadajte analógový signál.

Value from

Zadajte minimálnu hodnotu analógového signálu.

Value to

Zadajte maximálnu hodnotu analógového signálu.

From X / Y position

Zadajte súradnice X a Y objektu, t.j. hodnotu v pixeloch na obrazovke, pri ktorej
hodnota parametru Value from zodpovedá definovanej hodnote.

To X / Y position

Zadajte súradnice X a Y objektu, t.j. hodnotu v pixeloch na obrazovke, pri ktorej
hodnota parametra Value to zodpovedá definovanej hodnote.
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Udalost’

11530AEN

V karte [Event] (Udalost’) definujte parametre, ktoré sú popísané ďalej. Kliknutím na
tlačidlá v dialógovom okne môžete existujúce udalosti aktualizovat’, pridat’ nové udalosti
alebo vymazat’ udalosti.

Parameter

Opis

Event name

Zadajte ľubovoľný názov udalosti alebo vyberte položku zo zoznamu.

Condition

Vyberte podmienku zo zoznamu podmienok. Môžete vybrat’ jednu zo 4 podmienok:
Equal to

Signál hlási udalost’ vtedy, keď sa hodnota objektu zhoduje s hodnotou
parametra. Hodnotu musí zadat’ používateľ.

Not equal to

Signál hlási udalost’ vtedy, ak sa hodnota objektu nezhoduje s hodnotou
parametra. Hodnotu musí zadat’ používateľ.

Greater than

Signál hlási udalost’ vtedy, ak je hodnota objektu vyššia než hodnota
parametra. Hodnotu musí zadat’ používateľ.

Less than

Signál hlási udalost’ vtedy, ak je hodnota objektu nižšia než hodnota
parametra. Hodnotu musí zadat’ používateľ.

Action

Pre akciu si vyberte jednu z nasledujúcich možností:
• Digitálny signál
• Analógový signál
• Makro

Signal

Vyberte signál, ktorý sa má ovplyvnit’, ak je splnená podmienka.

Value

Zadajte hodnotu, ktorú má mat’ ovplyvnený signál pri splnení podmienky.
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7.5.2

Grafické objekty

Statické / dynamické grafické objekty
Statické grafické objekty sa používajú na vytváranie grafiky. V záložke [Dynamics]
(Dynamika) sa môžu grafickým objektom priradit’ dynamické vlastnosti.

UPOZORNENIE
Statické objekty sa pri zobrazovaní umiestňujú vždy za dynamickými objektmi (v pozadí).

Symbol

Objekt
Čiara

Krivka

Obdĺžnik

Symbol

Statický text

Elipsa

Objekt bloku tlačidiel (ikona)

Polygón

Dotykové tlačidlo
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Správa
dynamických
bitových máp

Pri aktivovaní políčka [Use dynamic bitmaps] (Použit’ dynamické bitové mapy) pre
statický objekt symbolov vyvolá terminál zadaný súbor bitovej mapy (namn.bmp)
z knižnice [IMAGES] (Obrazy) v terminálovom systéme súborov. Grafika (bitová mapa)
sa zobrazí na termináli v prevádzkovom režime [run]. Grafika, ktorá sa má zobrazovat’,
sa musí cez FTP preniest’ do terminálu - do knižnice obrazov [IMAGES]. Pritom sa cez
FTP môžu dynamické grafiky (bitové mapy) do knižnice pridávat’, vymieňat’ alebo
z knižnice odstránit’. Deje sa to tak, že sa bitové mapy (BMP) v knižnici uložia, prepíšu
alebo vymažú. Obraz dynamického grafického objektu sa na termináli zobrazuje len
v prevádzkovom režime [Run]. Grafiky (bitové mapy) uložené v knižnici sa
v programovacom softvéri nezobrazujú a ani v ňom neexistujú.

Dynamické
digitálne grafické
objekty

Digitálne grafické objekty sú spriahnuté so signálmi v riadiacej jednotke.
Symbol

Objekt

Opis

Digitálny text

Podľa stavu digitálneho signálu prepína medzi dvomi textami.

Digitálny symbol

Podľa stavu digitálneho signálu sa striedajú dva symboly.

Digitálna výplň

Používa sa na vyplnenie rámčeka jednou z dvoch farieb. Farba výplne
je riadená stavom digitálneho signálu.
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Dynamické
analógové
grafické objekty

146

Analógové grafické objekty sú prepojené na registre v riadiacej jednotke.
Symbol

Objekt

Opis

Analógovo-číslicový

Zadávanie a znázornenie číselných hodnôt.

Pruh

Zobrazuje hodnotu v tvare stĺpcového grafu.

Graf

Používa sa na kreslenie grafu v súradniciach X a Y, graf zodpovedá
obsahu dátového registra.

Merač úrovne

Vytvorí na obrazovke grafický merač úrovne (signálu).

ASCII

Riadi znakové ret’azce ASCII v grafických blokoch.

Posuvný ovládač

Umožňuje zvýšit’ alebo znížit’ hodnotu analógového signálu.

Trend

Hodnoty získané z dátového registra znázorní v tvare krivky.

Rýchlomer

Vytvorí na obrazovke grafický rýchlomer.

Analógová výplň

Používa sa na vyplnenie rámčeka jednou zo 16 farieb. Farba je riadená
obsahom registra.

Viacnásobný
symbol

Zobrazí 1 z až 8 symbolov. Symbol pritom závisí od hodnoty dátového
registra. Umožňuje pohyb symbolov na obrazovke.

Viacnásobný výber

Je prepojený na dátový register, ktorý môže mat’ až 8 rôznych stavov.
Každému stavu možno priradit’ text v dĺžke až 30 znakov.

Správa

Objekt zobrazuje texty z knižnice správ.

Analógovo-číslicová
tabuľka

Vytvára tabuľku s číslicovými objektmi.
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Ďalšie objekty
Symbol

Digitálny text

Objekt

Opis

Skok

Skok na iný blok.

Alarmový prúžok

Alarmový prúžok (zvýraznenie textu alarmu) sa používa na zobrazenie
riadka zo zoznamu alarmov.

Analógové hodiny

Objekt na zobrazenie analógových hodín.

Digitálne hodiny

Objekt na zobrazenie digitálnych hodín.

Zadávanie príkazu
pre TCP/IP

Objekt pre prenos príkazu TCP/IP na iné jednotky. Týka sa len
terminálu, ktorý je pripojený na siet’ s protokolom TCP/IP.

Textový objekt, ktorý sa používa na prepínanie medzi dvomi zadanými textami
v závislosti od stavu digitálneho signálu. Text môže mat’ najviac 30 znakov.

11531AEN
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Záložka [General] (Všeobecné)
Parameter

Opis

Digitálny signál

Adresa digitálneho signálu.

Text Off

Text, ktorý sa má zobrazit’ pri stave signálu OFF (0).

Text On

Text, ktorý sa má zobrazit’ pri stave signálu ON (1).

Alignment

Zadajte, či má byt’ text zarovnaný doľava, na stred alebo doprava.

Border style

Vyberte, či má byt’ objekt v rámčeku.

Text

Zadajte farbu textu pre objekt.

Background

Definujte farbu pozadia objektu.

Ďalšie záložky
Funkcie na záložkách [Appearance] (Vzhľad), [Font], [Access] (Prístup) a [Dynamics]
(Dynamické) sú vysvetlené v kapitole "Všeobecné parametre" na Strana 135.

Digitálny symbol

Objekt, ktorý sa používa na prepínanie medzi dvomi vybranými symbolmi podľa stavu
digitálneho signálu.

11532AEN
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Záložka [General] (Všeobecné)
Parameter

Opis

Digital signal

Adresa signálu.

Symbol OFF

Vyberte symbol, ktorý sa má zobrazit’ pri stave signálu OFF (0).

Symbol ON

Vyberte symbol, ktorý sa má zobrazit’ pri stave signálu ON (1).

Transparent

Pokiaľ označíte túto voľbu, bude symbol priehľadný. Farba ľavého horného pixelu
obrázka bude predefinovaná ako transparentná.

Stretch

Pokiaľ zvolíte túto možnost’, je možné upravit’ rozmery X a Y objektu pomocou polí X
a Y alebo prepnutím kurzora v rámci pracovného rozsahu.

Ďalšie záložky
Funkcie na záložkách [Appearance] (Vzhľad), [Access] (Prístup) a [Dynamics]
(Dynamické) sú vysvetlené v kapitole "Všeobecné parametre" na Strana 135.
Digitálna výplň

Objekt sa používa na vyplnenie ohraničenej plochy ľubovoľnou farbou.

11533AEN

UPOZORNENIE
Vyplňovanie veľmi nepravidelne ohraničených plôch môže v prevádzke spôsobit’
chybu systému. V niektorých prípadoch vyplňovanie spomaľuje kreslenie obrazu.
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Záložka [General] (Všeobecné)
Parameter

Opis

Digital signal

Adresa digitálneho signálu.

On

Určuje farbu objektu pri hodnote signálu 1.

Off

Určuje farbu objektu pri hodnote signálu 0.

Ďalšie záložky
Funkcie uvedené pod záložkami [Access] (Prístup) a [Dynamics] (Dynamické) sú
vysvetlené v kapitole "Všeobecné parametre" na Strana 135.
Umiestnenie objektu
Program vypočíta, ktorá plocha sa má v oblasti vyplnit’. Objekt musí byt’ preto správne
umiestnený. Zle umiestnené objekty môžu v prevádzke spôsobovat’ chybu aplikácie.
Vyplňovaná plocha je vymedzená len statickými objektmi a statickými čast’ami
dynamických objektov. Vyplnené objekty môžu byt’ nahradené digitálnymi objektmi
symbolov alebo viacnásobnými objektmi symbolov pre dosiahnutie vyššej efektivity
v rámci projektu.

X
TEXT

X

TEXT

53958AXX

X = Umiestnenie objektu
Správne: Okolo textu nakreslite rámček, ktorý
sa nachádza vo vyplňovanej ploche; docielite
tým rýchlejšie kreslenie obrázku.
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Nesprávne: Kreslenie obrázku je pomalé, lebo program
musí vykonávat’ rozsiahle výpočty, aby vyplnil plochu
medzi písmenami.
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Skok

Objekt na vykonanie skoku na iný objekt. Umožňuje vytvorenie stromu menu v projekte.
Stlačením tlačidla <PREV> na termináli sa vykoná skok spät’ na predchádzajúci blok
(až 9 úrovní skoku spät’). Pozri kapitolu "Funkčné tlačidlá" na Strana 238.

11534AEN

Obr. 49: Skok na iný blok

Záložka [General] (Všeobecné)
Parameter

Opis

Current block

Zobrazí sa číslo aktuálneho bloku. Toto číslo sa nemôže zmenit’.

Jump to block

Zadajte číslo alebo názov bloku na ktorý sa má skočit’.

Text

Zadajte ľubovoľný text, ktorý sa má v bloku objavit’.

Positions

Maximálny počet pozícií, ktoré má text obsadit’.

Alignment

Zadajte, či má byt’ text zarovnaný doľava, na stred alebo doprava.

Border style

Vyberte, či má byt’ objekt v rámčeku.

Text

Definujte farbu textu v objekte.

Background

Definujte farbu pozadia objektu.

UPOZORNENIE
Ak sa v prevádzke vygeneruje skok na neexistujúci objekt, objaví sa chybové hlásenie.

Ďalšie záložky
Funkcie na záložkách [Appearance] (Vzhľad), [Font] a [Dynamics] (Dynamické) sú
vysvetlené v kapitole "Všeobecné parametre" na Strana 135.
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Analógovočíslicový

Objekt pre zadávanie a znázorňovanie číselných hodnôt. Používa sa napr. na
vytvorenie polí pre vstup údajov (zadávaných operátorom).

11535AEN

Záložka [General] (Všeobecné)
Parameter

Opis

Analog signal

Adresa analógového signálu.

Positions

Počet miest, na ktorých sa má zadávaná hodnota (vrátane čiarky a znamienka
mínus) zobrazit’.

Zero fill

Definujte, či sa majú prázdne miesta vyplnit’ nulami.

Decimals

Počet desatinných miest, s ktorými sa má zadaná hodnota zobrazit’.

Alignment

Definujte, či sa má pole pre vstup údaju zarovnat’ vpravo alebo v strede.

Border style

Vyberte, či má byt’ objekt v rámčeku.

Engineering units
scaling

Tieto polia sa používajú na úpravu mierky hodnoty v registri.
Pozri kapitolu "Všeobecné parametre" na Strana 135.

Text

Definujte farbu textu v objekte.

Background

Definujte farbu pozadia objektu.

Ďalšie záložky
Funkcie na záložkách [Appearance] (Vzhľad), [Font], [Access] (Prístup) a [Dynamics]
(Dynamické) sú vysvetlené v kapitole "Všeobecné parametre" na Strana 135.
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Stĺpcový diagram

Objekt na zobrazovanie celých čísiel alebo čísiel s pohyblivou rádovou čiarkou vo forme
stĺpcových diagramov.

11536AEN

Záložka [General] (Všeobecné)
Parameter

Opis

Analog signal

Adresa analógového signálu.

Scale division

Zadajte, aké kalibračné rozčlenenie sa má použit’.

Box

Zadajte, či má byt’ okolo stĺpca vykreslený rámček.

Scale ticks

Zadajte interval medzi zobrazenými kalibračnými čiarami.

Scale

Určite, či má byt’ na stĺpci zobrazená mierka.

Minimum value

Zadajte minimálnu hodnotu, ktorú môže signál mat’.

Maximum value

Zadajte maximálnu hodnotu, ktorú môže signál mat’.

Smer

Definujte, či sa má rámček zobrazit’ nad, pod, vpravo a vľavo.

Sample

Definujte, či má byt’ stĺpček vyplnený plnou farbou alebo bodkovane.

Border style

Vyberte, či má byt’ objekt v rámčeku.

Show

Určite, či sa má na osi vyznačit’ najvyššia a/alebo najnižšia hodnota signálu.
Indikátory sa pri spustení ovládacieho terminálu resetujú. Tento reset je možné
vykonat’ aj na ovládacom termináli označením stĺpcového diagramu a stlačením
tlačidla <Enter>. (Ak má terminál dotykovú obrazovku, dotknite sa stĺpca.) Indikátory
podporujú len 16-bitové čísla (signed).

Engineering units
scaling

Používa sa na úpravu mierky hodnôt registra.
Pozri kapitolu "Všeobecné parametre" na Strana 135.

Scale

Definujte farbu pre mierku v objekte.

Fill

Vyberte farbu výplne.

Background

Definujte farbu pozadia objektu.

Inside

Určite farbu nevyplneného stĺpca.

Low

Zvolí farbu zobrazenia Low.

High

Zvolí farbu zobrazenia High.
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Ďalšie záložky
Funkcie na záložkách [Appearance] (Vzhľad), [Font], [Access] (Prístup) a [Dynamics]
(Dynamické) sú vysvetlené v kapitole "Všeobecné parametre" na Strana 135.
Diagram

Objekt vytvára graf X / Y, ktorý zodpovedá obsahu registra v riadiacej jednotke. Táto
funkcia je funkcia reálneho času. Objekt sa spravidla používa na časovo nezávislé
zobrazovanie. Je možné aj časovo závislé zobrazenie, s cyklom aktualizácie < 1 s, ak
riadiaca jednotka vykonáva snímanie údajov. V nasledujúcom príklade slúži hodnota
v registri 0 ako prvá súradnica X a hodnota v registri 10 ako prvá súradnica Y. Hodnoty
obsahujú 4 páry registrov. Tabuľka a obrázok zobrazujú uvedený príklad.
Súradnica X

Register

Value

Súradnica Y

Register

Value

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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Záložka [General] (Všeobecné)
Parameter

Opis

Scale division

Interval medzi numerickými kalibračnými značkami na osiach X a Y.

Scale ticks

Interval medzi zobrazenými čiarkami mierky na osi X a Y.

Minimum value

Minimálna hodnota pre súradnicu X a Y.

Maximum value

Maximálna hodnota pre súradnicu X a Y.

Border style

Vyberte, či má byt’ objekt v rámčeku.

Grid

Zaškrtnite políčko, ak sa má v diagrame zobrazit’ raster.

Scale

Definujte farbu stupnice v objekte.

Raster

Definujte farbu rastra v grafe.

Background

Definujte farbu pozadia objektu.

Inside

Určite vnútornú farbu objektu.

Karta [Curves] (Krivky)

11538AEN

Parameter

Opis

Graph name

Zadajte meno príslušnej krivky.

X analog signal

Dátový register, ktorý obsahuje prvú súradnicu X príslušnej krivky.

Y analog signal

Dátový register, ktorý obsahuje prvú súradnicu Y príslušnej krivky.

Register pair count

Počet párov registrov, ktoré sa majú zobrazit’ (ako body alebo stĺpčeky). Celkovo je
možné použit’ 49 dvojíc registrov.

Value form

Špecifikujte, či chcete zobrazovat’ diagram ako stĺpcový alebo krivkový. V stĺpcovom
diagrame sa pre každý pár registrov nakreslí jeden stĺpec. V čiarovom grafe sa
súradnice X a Y zobrazia ako body, spojené čiarou.

Curve

Definujte farbu príslušnej krivky.

Thickness

Špecifikujte hrúbku krivky.
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Ďalšie záložky
Funkcie na záložkách [Appearance] (Vzhľad), [Font], [Access] (Prístup) a [Dynamics]
(Dynamické) sú vysvetlené v kapitole "Všeobecné parametre" na Strana 135.

Merač úrovne

Objekt [VU meter] sa používa na vytvorenie merača úrovne.

11539AEN

Záložka [General] (Všeobecné)
Parameter

Opis

Analog signal

Adresa analógového signálu.

Scale division

Zadajte, aké kalibračné rozčlenenie sa má použit’.

Scale ticks

Zadajte interval medzi zobrazenými kalibračnými čiarami.

Minimum value

Zadajte minimálnu hodnotu, ktorú môže signál mat’.

Maximum value

Zadajte maximálnu hodnotu, ktorú môže signál mat’.

Border style

Vyberte, či má byt’ objekt v rámčeku.

Engineering units
scaling

Používa sa na úpravu mierky hodnôt registra.
Pozri kapitolu "Všeobecné parametre" na Strana 135.

Needle

Definujte farbu hrotu ručičky v objekte.

Scale

Definujte farbu pre mierku v objekte.

Background

Definujte farbu pozadia objektu.

Inside

Určite vnútornú farbu objektu.

Ďalšie záložky
Funkcie na záložkách [Appearance] (Vzhľad), [Font], [Access] (Prístup) a [Dynamics]
(Dynamické) sú vysvetlené v kapitole "Všeobecné parametre" na Strana 135.
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ASCII

Objekt ASCII spracováva ret’azce znakov ASCII. Je možné zobrazovat’ text, ktorý je
uložený v dátovom registri riadiacej jednotky. Texty musia byt’ v rozšírenom IBM-ASCII
formáte. Texty je možné v prevádzkovom režime zmenit’ prostredníctvom ovládacieho
terminálu. Na tento účel otvorte a zatvorte zadávacie políčko stlačením tlačidla Enter.

11540AEN

Záložka [General] (Všeobecné)
Parameter

Opis

Analog signal

Špecifikujte dátový register, v ktorom sa má uložit’ text pre prvú pozíciu.

Positions

Zadajte počet pozícií (znakov) pre text na obrazovke.

Alignment

Zadajte, či má byt’ text zarovnaný doľava, na stred alebo doprava.

Border style

Vyberte, či má byt’ objekt v rámčeku.

Text

Definujte farbu textu v objekte.

Background

Definujte farbu pozadia objektu.

Ďalšie záložky
Funkcie na záložkách [Appearance] (Vzhľad), [Font], [Access] (Prístup) a [Dynamics]
(Dynamické) sú vysvetlené v kapitole "Všeobecné parametre" na Strana 135.
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Posuvný ovládač

Hodnotu pre analógový signál zobrazuje objekt v posuvnom ovládači a umožňuje
zvýšenie alebo zníženie tejto hodnoty.

11541AEN

Záložka [General] (Všeobecné)
Parameter

Opis

Analog signal

Adresa analógového signálu.

Scale division

Uveďte, aké kalibračné rozčlenenie sa má použit’.

Scale ticks

Zadajte interval medzi zobrazenými kalibračnými čiarkami.

Minimum value

Zadajte minimálnu hodnotu, ktorú môže objekt mat’.

Maximum value

Zadajte maximálnu hodnotu, ktorú môže objekt mat’.

Smer

Zadajte, či má byt’ objekt zobrazený zvisle alebo vodorovne.

Border style

Vyberte, či má byt’ objekt v rámčeku.

Engineering units
scaling

Tieto polia sa používajú na úpravu mierky hodnoty v registri.
Pozri kapitolu "Všeobecné parametre" na Strana 135.

Scale

Definujte farbu pre mierku v objekte.

Button

Definujte farbu tlačidla v objekte.

Background

Určite farbu pozadia pre posuvný ovládač.

Inside

Určite vnútornú farbu pre posuvný ovládač.

UPOZORNENIE
Dátový formát BCD float bez exponentu sa nemôže použit’ pre komunikačné ovládače
SEW.

Ďalšie záložky
Funkcie na záložkách [Appearance] (Vzhľad), [Font], [Access] (Prístup) a [Dynamics]
(Dynamické) sú vysvetlené v kapitole "Všeobecné parametre" na Strana 135.
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Trend

Objekt zobrazuje hodnoty získané z analógových signálov.
Pre objekt trendu sa môžu definovat’ nasledujúci parametre. V položke [Setup]
(Nastavenie) / [Terminal options] (Možnosti terminálu) môžete určit’, či sa má ukladat’
zmenený trend alebo všetky trendy.

11542AEN

Záložka [General] (Všeobecné)
Parameter

Opis

Name

Zadajte meno objektu trendu. Každému objektu sa musí priradit’ jednoznačný
názov. Názov objektu môže mat’ najviac 8 znakov. Prípustné sú znaky A ... Z,
0 ... 9 a _. Parameter musí byt’ zadaný.

Sample interval

Zadajte časový interval pre vzorkovanie dát. Minimálna hodnota je 1 s.

Sample counter

Zadajte počet hodnôt, ktoré sa majú uložit’. Maximálny počet hodnôt je 65534.

Sample full limit

Zadajte medzný počet vzoriek, pri ktorom sa má aktivovat’ signál Sample full
(plný počet vzoriek).

Sample full signal

Zadajte digitálny signál, ktorý má byt’ aktivovaný, pokiaľ bol dosiahnutý počet
vzoriek uvedený v parametri "sample full limit".

Enable sampling signal

Zadajte digitálny signál, ktorého aktivovanie spustí vzorkovanie dát. Keď sa
signál resetuje (nuluje), vzorkovanie dát sa skončí. Parametre nemusia byt’
zadané.

Erase sample signal

Definujte binárny signál, ktorého aktivovanie vymaže všetky historické údaje
trendu.
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Parameter

Opis

Y scale

Zadajte, či má byt’ mierka pre súradnicu Y skrytá, alebo či sa má zobrazit’
vľavo, vpravo či po oboch stranách.

Minimum value

Zadajte minimálnu hodnotu pre os Y. Táto hodnota sa vyvoláva zo zadaného
registra.

Maximum value

Zadajte maximálnu hodnotu pre os Y. Táto hodnota sa vyvoláva zo zadaného
registra riadiacej jednotky.

Division

Uveďte, aké kalibračné rozčlenenie sa má na osi Y použit’.

Scale ticks

Zadajte interval medzi zobrazenými kalibračnými čiarami.

Time scale
Time range

Zadajte časovú oblast’, ktorá sa má zobrazit’ v diagrame trendu.

Division

Uveďte, aké kalibračné rozčlenenie sa má na osi Y použit’.

Scale ticks

Zadajte interval medzi zobrazenými kalibračnými čiarami.

Border style

Vyberte, či má byt’ objekt v rámčeku.

Raster

Vyberte, či sa má v objekte zobrazovat’ raster.

Scale

Definujte farbu pre mierku v objekte.

Raster

Vyberte vhodnú farbu pre raster.

BG

Definujte farbu pozadia objektu.

Karta [Curves] (Krivky)

11543AEN

160

Parameter

Opis

Analog signal

Analógové signály, vzorkované objektom a ktorých hodnoty sa majú
zobrazovat’. Môžu sa používat’ len 16-bitové čísla.

Color

Vyberte farbu príslušnej krivky.
Pre zariadenie DOP11B-20 je možné zvolit’ Dotted (Bodkovaná) alebo Line
(Plná čiara).

Offset and gain

Používa sa na úpravu mierky hodnôt registra.
Pozri kapitolu "Všeobecné parametre" na Strana 135.
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Ďalšie záložky
Funkcie na záložkách [Appearance] (Vzhľad), [Font], [Access] (Prístup) a [Dynamics]
(Dynamické) sú vysvetlené v kapitole "Všeobecné parametre" na Strana 135.

UPOZORNENIE
Ak skopírujete blok s objektmi trendu, musíte zmenit’ názov objektu trendu. Jeden
názov sa nesmie používat’ pre dva objekty trendu.

Rýchlomer

Objekt [Speedometer] sa používa na vytvorenie rýchlomeru (otáčkomeru).

11544AEN
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Záložka [General] (Všeobecné)
Parameter

Opis

Analog signal

Adresa analógového signálu.

Scale division

Uveďte, aké kalibračné rozčlenenie sa má použit’.

Scale ticks

Zadajte interval medzi zobrazenými kalibračnými čiarami.

Minimum value

Zadajte minimálnu hodnotu, ktorú môže rýchlomer ukázat’.

Maximum value

Zadajte maximálnu hodnotu, ktorú môže rýchlomer ukázat’.

Angle

Zadajte uhol (pracovný rozsah pre objekt) v rozsahu 10 ... 360 stupňov.

Engineering units scaling

Tieto polia sa používajú na úpravu mierky hodnoty v registri.
Pozri kapitolu "Všeobecné parametre" na Strana 135.

Border style

Zadajte, či má byt’ rýchlomer opatrený rámčekom.

Needle

Zvoľte farbu hrotu ukazovateľa v rýchlomere.

Scale

Definujte farbu pre mierku.

BG

Zadajte farbu pozadia pre rýchlomer.

Show bar

Zaškrtnutím tohto políčka vyberiete zobrazovanie oblúku okolo rýchlomeru.
Výberom tejto možnosti sa sprístupnia aj príslušné možnosti konfigurovania.

Indicator

Zvoľte Needle (Hrot), Arc (Oblúk) alebo Both (Obidva).

Arc settings

Zadajte minimálnu a maximálnu hodnotu a farby, ktoré sa v rôznych pásmach
majú zobrazit’.

Ďalšie záložky
Funkcie na záložkách [Appearance] (Vzhľad), [Font], [Access] (Prístup) a [Dynamics]
(Dynamické) sú vysvetlené v kapitole "Všeobecné parametre" na Strana 135.
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Alarmový prúžok

Objekt alarmový prúžok sa používa na zobrazenie riadka zo zoznamu alarmov.

11545AEN

Záložka [General] (Všeobecné)
Parameter

Opis

List line Nr.

Zadajte číslo riadka zo zoznamu alarmov, z ktorého sa má načítat’ informácia
(1 = prvý riadok, 2 = druhý riadok atď.) keď sa zobrazuje zadaná skupina
alarmov zo zoznamu alarmov.

Positions

Zadajte počet pozícií, ktoré sa majú zobrazit’. Maximálna celková dĺžka (dátum,
čas a text alarmu) je 101 znakov.

Alarm group

Špecifikujte skupinu alarmov, ktorá sa má zobrazit’. Objekt sa zobrazí vo farbe,
definovanej pre túto skupinu alarmov.

Show day of the week

Vyberte, či chcete zobrazovat’ deň v týždni.

Show date

Vyberte, či chcete zobrazovat’ dátum.

Show time

Vyberte, či chcete zobrazovat’ čas.

Show symbol

Vyberte, či chcete zobrazovat’ symboly alarmov.
Pozri kapitolu "Správa alarmov" na Strana 201.

Show active alarms
only

Zvoľte, či sa majú v objekte Alarm banner zobrazit’ len aktívne alarmy. Pokiaľ
nebol spustený žiadny aktívny alarm, zostáva objekt Alarm banner prázdny.
Alarm netreba potvrdzovat’, len musí byt’ neaktívny, aby sa mohol v objekte
Alarm banner objavit’ nasledujúci alarm.

Sort descending

Zobrazenie aktívnych alarmov v zostupnom poradí, t.j. zobrazí sa posledný
aktívny alarm. Táto voľba je možná len vtedy, pokiaľ bola zvolená možnost’
Show active alarms only (Zobrazit’ len aktívne alarmy).

Show repeat count

Zvoľte, či sa má zobrazovat’ počítadlo opakovania. Počítadlo opakovania udáva,
ako často sa alarm opakoval.
Pozri kapitolu "Správa alarmov" na Strana 201.

Border style

Zadajte, či má byt’ objekt Alarm banner opatrený rámčekom.

Background

Zadajte farbu pozadia pre objekt Alarm banner.
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UPOZORNENIE
Alarm možno v alarmovom prúžku potvrdit’, ak na karte [Access] (Prístup) zaškrtnete
políčko [Enable acknowledge] (Povolenie potvrdenia).
Farba popredia pre alarmový text sa špecifikuje v definícii skupiny alarmov.

Ďalšie záložky
Funkcie na záložkách [Appearance] (Vzhľad), [Font], [Access] (Prístup) a [Dynamics]
(Dynamické) sú vysvetlené v kapitole "Všeobecné parametre" na Strana 135.
Pozri tiež kapitolu "Správa alarmov" na Strana 201.
Analógová výplň

Objekt Analógová výplň vyplní rámček farbou. Farba závisí od hodnoty registra (pozri
nasledujúcu tabuľku).

11546AEN

Parameter

Opis

Analog signal

Zadajte dátový register, ktorého hodnotou sa má riadit’ farba objektu. Pozri
nasledujúcu tabuľku.

Obsah registra

Color

Obsah registra

Color

0

čierna

8

sivá

1

modrá

9

bledomodrá

2

zelená

10

bledozelená

3

cyánová

11

svetlá cyánová

4

červená

12

bledočervená

5

purpurová

13

bledopurpurová

6

žltá

14

bledožltá

7

bledosivá

15

biela

Obmedzenia a informácie o umiestňovaní objektov sú uvedené v odseku "Digitálne
výplne" na Strana 149.
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Analógové
hodiny

Časový objekt na znázornenie analógových hodín.

11547AEN

Záložka [General] (Všeobecné)
Parameter

Opis

Border style

Vyberte, či majú byt’ hodiny v rámčeku.

Seconds

Vyberte, či sa má zobrazovat’ sekundová ručička.

Background

Určite farbu pozadia pre hodiny.

Scale

Definujte farbu pre mierku v objekte.

Hand

Definujte farbu ručičky v objekte.

UPOZORNENIE
Aby sa hodiny mohli prepnút’ do prevádzkového režimu, musí sa definovat’ ovládateľný
objekt s dátumom a časom (digitálne hodiny).

Ďalšie záložky
Funkcie na záložkách [Appearance] (Vzhľad), [Font] a [Dynamics] (Dynamické) sú
vysvetlené v kapitole "Všeobecné parametre" na Strana 135.

UPOZORNENIE
Ďalšie možnosti nastavenia sú k dispozícii v [Setup] / [Date/time format] (Nastavenie/
Formát dátumu/času).
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Digitálne hodiny

Časový objekt pre znázornenie digitálnych hodín, dňa v týždni a dátumu.

11548AEN

Záložka [General] (Všeobecné)
Parameter

Opis

Week day

Vyberte, či chcete zobrazovat’ deň v týždni.

Dátum

Vyberte, či chcete zobrazovat’ dátum.

Čas

Vyberte, či chcete zobrazovat’ čas.

Time format

Určite, či sa majú časové údaje zobrazovat’ v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom režime.

Border style

Vyberte, či má byt’ objekt v rámčeku.

Text

Definujte farbu textu v objekte.

Background

Vyberte farbu pozadia.

UPOZORNENIE
Aby sa hodiny mohli prepnút’ do prevádzkového režimu, musí sa definovat’ ovládateľný
objekt s dátumom a časom (digitálne hodiny).
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Ďalšie záložky
Funkcie na záložkách [Appearance] (Vzhľad), [Font], [Access] (Prístup) a [Dynamics]
(Dynamické) sú vysvetlené v kapitole "Všeobecné parametre" na Strana 135.

UPOZORNENIE
Ďalšie možnosti nastavenia sú k dispozícii v [Setup] / [Date/time format] (Nastavenie/
Formát dátumu/času).

Viacnásobný
symbol

Objekt môže zobrazovat’ jeden z až 16 symbolov. Symbol pritom závisí od hodnoty
dátového registra.

11549AEN

Záložka [General] (Všeobecné)
Parameter

Opis

Analog signal

Dátový register pre riadenie symbolu, ktorý sa má zobrazit’. Ak obsahuje register
hodnotu 1, zobrazí sa symbol 1 atď.

Symbol 0 ... 15

Vyberte symbol, ktorý chcete zobrazit’. Ak obsahuje register hodnotu 0, zobrazí sa
symbol 0 atď.

Karta [Dynamics] (Dynamika)
Funkcie na tejto záložke sú vysvetlené v kapitole "Všeobecné parametre" na Strana 135.
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Viacnásobný
výber

Objekt môže mat’ viac stavov. Je prepojený na dátový register, ktorý môže mat’
až 8 rôznych stavov. Každému stavu možno priradit’ text v dĺžke až 30 znakov.

11550AEN

Záložka [General] (Všeobecné)
Parameter

Opis

Analog signal

Dátový register riadiaci text, ktorý sa má zobrazit’. Pokiaľ register obsahuje hodnotu 1,
zobrazí sa text 1 atď.

Text 0 ... 7

Zadajte texty, ktoré sa majú zobrazit’ pri určitom stave objektu.

Activate entry 0 ... 7 Ak je príslušné políčko vybrané, môže sa objekt ovládaním z terminálu
v prevádzkovom režime nastavit’ do tohto stavu.
Alignment

Zadajte zarovnanie textu doľava, v strede alebo doprava.

Border style

Vyberte, či má byt’ objekt v rámčeku.

Text

Definujte farbu textu v objekte.

Background

Definujte farbu pozadia objektu.

Ďalšie záložky
Funkcie na záložkách [Appearance] (Vzhľad), [Font], [Access] (Prístup) a [Dynamics]
(Dynamické) sú vysvetlené v kapitole "Všeobecné parametre" na Strana 135.
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Dotykové tlačidlo

Platí len pre DOP11B-25, -30 a -50. Pozri kapitolu "Použitie dotykovej obrazovky" na
Strana 177 a kapitolu "Funkčné tlačidlá" na Strana 238.
Objekt vytvorí na obrazovke plôšku, ktorá sníma dotyk; plôška tak zodpovedá
funkčnému tlačidlu. Objekt sa používa na zmenu zobrazenia, na riadenie pamät’ových
buniek atď.

11551AEN

Záložka [General] (Všeobecné)
Parameter

Opis

I/O

Typ signálu, ovplyvňovaný objektom. Opis preddefinovaných funkcií nájdete v kapitole
"Funkčné tlačidlá" na Strana 238.

Event

Zvoľte, ako má byt’ signál ovplyvnený objektom.
Pomocou možnosti [Settings] (Nastavenia) sa signál aktivuje pri aktivovaní objektu.

Set

Stlačením dotykového tlačidla sa signál nastaví na High.

Grouped

Všetky signály, ktoré patria k jednému dotykovému tlačidlu s aktuálnym
číslom skupiny, sa resetujú (do stavu 0).
Číslo skupiny sa zadáva v položke Group no.
Skupina môže obsahovat’ maximálne 8 dotykových tlačidiel.

Decrements
analog

V tomto poli sa analógový signál, spriahnutý s funkčným tlačidlom,
zmenší o hodnotu (decrement), ktorá je zadaná v položke Value.

Momentary

Signál je aktívny po dobu aktivovania objektu (dotyku tlačidla).

Reset

Signál sa resetuje (nuluje) pri aktivovaní objektu (dotyku tlačidla).

Enters analog

V tomto poli sa analógovému signálu spriahnutému s funkčným tlačidlom,
priradí hodnota, ktorá je zadaná v položke Value.

Toggle

Signál je striedavo aktivovaný a nulovaný (set - reset, I - 0) pri každom
aktivovaní objektu (dotyku tlačidla).

Increments
analog

V tomto poli sa analógový signál, spriahnutý s funkčným tlačidlom, zväčší
o hodnotu (increase), ktorá je zadaná v položke Value.

Sets analog

Je možné použit’ na ovplyvnenie analógového objektu. Na obrazovke sa
objaví klávesnica, prostredníctvom ktorej je možné zadat’ hodnotu.
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Parameter

Opis

Jump to
block

Pri aktivovaní objektu (dotyku tlačidla) sa vykoná skok na iný objekt. Zadajte číslo alebo
názov bloku, na ktorý sa má skočit’.

Other
functions

Opis funkcie nájdete v kapitole "Funkčné tlačidlá" na Strana 238.

Macro

Opis funkcie nájdete v kapitole "Makrá" na Strana 246.

Button style

Vyberte požadovaný tvar tlačidla: okrúhle, pravouhlé alebo neviditeľné.

Background

Definujte farbu pozadia objektu.

Text

Môžete zadat’ najviac 5 riadkov textu. Pozíciu textu je možné nastavit’. Veľkost’ písma
zostane zachovaná aj vtedy, pokiaľ sa zmení veľkost’ dotykového tlačidla.

Symbol

Dotykové tlačidlo je možné označit’ symbolom. Polohu symbolu je možné nastavit’. Pokiaľ
na záložke [Symbol] aktivujete voľbu Stretch (Natiahnut’), roztiahne sa symbol na celú
veľkost’ dotykového tlačidla.

Neviditeľná plôška snímajúca dotyk sa používa pre definovanie plôch, ktoré umožňujú
skoky medzi blokmi v celkovom prehľadovom zobrazení (napr. stroja). Zobrazenia
detailov sú pritom prepojené na neviditeľné dotykové plôšky, ktoré sú umiestnené na
určitých častiach stroja. Ak sa operátor dotkne takejto plôšky, zobrazí sa príslušné
detailné zobrazenie.
Ďalšie záložky
Funkcie na záložkách [Appearance] (Vzhľad), [Font], [Access] (Prístup) a [Dynamics]
(Dynamické) sú vysvetlené v kapitole "Všeobecné parametre" na Strana 135.
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Správa

Objekt zobrazuje texty z knižnice správ.

11552AEN

Záložka [General] (Všeobecné)
Parameter

Opis

Analog signal

Analógový signál riadi, ktorý text z vybranej knižnice správ sa má zobrazit’.

Library

Vyberte číslo požadovanej knižnice správ. Číslo je definované v menu [Functions]
(Funkcie) / [Mesage library] (Knižnica správ).

Positions

Určite počet pozícií, na ktorých sa má zobrazovat’ text; 0 = automatické
prispôsobenie dĺžky.

Alignment

Zadajte, či má byt’ text zarovnaný doľava, na stred alebo doprava.

Border style

Zadajte, či má byt’ text v rámčeku.

Text

Definujte farbu textu.

Background

Definujte farbu pozadia objektu.

UPOZORNENIE
Ak sa používa funkcia pre indexovanú knižnicu správ, nesmie byt’ počet pozícií = 0,
lebo nebude fungovat’ automatické prispôsobovanie dĺžky.
Bližšie informácie nájdete v kapitole "Knižnica správ" na Strana 199.
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Záložka [Access] (Prístup)
Na záložke [Access] (Prístup) sa nastavuje požadovaná oblast’ ovládania.
V prevádzkovom režime sa môže ovládat’ oblast’ s maximálne 64 textami. Zadajte číslo
prvého a posledného textu v oblasti.
Ďalšie záložky
Funkcie na záložkách [Appearance] (Vzhľad), [Font], [Access] (Prístup) a [Dynamics]
(Dynamické) sú vysvetlené v kapitole "Všeobecné parametre" na Strana 135.
Analógová
numerická
tabuľka

Objekt sa používa na vytvorenie tabuľky s analógovými číslicovými objektmi.

11553AEN

Záložka [General] (Všeobecné)
Parameter

172

Opis

Analog signal

Signál na prvom mieste v tabuľke. Podporované sú len 16-bitové registre.

X size

Určite počet stĺpcov tabuľky.

Zero fill

Definujte, či sa majú prázdne miesta vyplnit’ nulami.

Y size

Určite počet riadkov tabuľky.

Positions

Určite počet pozícií, na ktorých sa má zobrazovat’ zadaná hodnota.

Decimals

Určite počet desatinných miest, na ktorých sa má zobrazovat’ zadaná hodnota.
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Parameter

Opis

Alignment

Definujte, či sa má pole pre vstup údaju zarovnat’ vpravo alebo v strede.

Table border style

Vyberte, či má byt’ tabuľka v rámčeku.

Item border style

Vyberte, či má byt’ každá bunka tabuľky v rámčeku.

Text

Definujte farbu textu v objekte.

Background

Určite farbu pozadia tabuľky.

Inside

Určite vnútornú farbu tabuľky.

Engineering units
scaling

Tieto polia sa používajú na úpravu mierky hodnoty v registri.
Pozri kapitolu "Všeobecné parametre" na Strana 135.

Záložka [Access] (Prístup)
V záložke [Access] (Prístup) zadajte orientáciu tabuľky. Signály pre tabuľku sú
kalkulované s ohľadom na zadanú orientáciu.
Ďalšie záložky
Funkcie na záložkách [Appearance] (Vzhľad), [Font] a [Dynamics] (Dynamické) sú
vysvetlené v kapitole "Všeobecné parametre" na Strana 135.

UPOZORNENIE
Minimálne a maximálne hodnoty sa použijú len pre ovládateľné objekty.
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7.5.3

Práca s grafickými blokmi
Neplatí pre DOP11B-25, -30 a -50.
Stlačte šípky pre označenie niektorého ovládateľného objektu. Označený objekt má
blikajúci rámček.

Výber
ovládateľných
objektov

Stlačte šípky pre označenie niektorého ovládateľného objektu. Objekt sa vyberie podľa
nasledujúcich pravidiel:
Poloha kurzora je v strede kríža. Pri stlačení šípky vpravo sa vyberie prvý objekt, ktorý
sa nachádza v oblasti "A" (pozri obrázok). Ak systém nenájde žiadny objekt v úzkom
pásme vpravo, prehľadá oblast’ "a". Pri stlačení šípky dole sa hľadajú objekty
v oblastiach "B" a "b". Pri stlačení šípky vľavo sa hľadajú objekty v oblastiach "C" a "c".
Pri stlačení šípky hore sa hľadajú objekty v oblastiach "D" a "d".

x
c

D

C
b

d
A

B

a
53964AXX

x = poloha kurzora

Digitálne objekty

Digitálne objekty, textové objekty, objekty symbolov a vyplnené objekty zmenia svoj stav
stlačením tlačidla Enter. Ak sú funkcie pre zvýšenie alebo zníženie hodnoty spriahnuté
s funkčnými tlačidlami, potom sa signál, prepojený na objekt týchto tlačidiel (pri stlačení
týchto tlačidiel) aktivuje (I) alebo resetuje (0).

Analógové
objekty

Objekty ASCII
Umiestnite kurzor nad objekt a stlačte tlačidlo Enter. Zadajte požadovaný text a zadanie
ukončite tlačidlom Enter.
Objekty správ
Umiestnite kurzor nad objekt a stlačte tlačidlo Enter. Zobrazí sa výberový zoznam
so všetkými použiteľnými stavmi. Vyberte požadovaný stav a stlačte tlačidlo Enter.
Týmto spôsobom sa určí analógový signál, prepojený s objektom.
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Objekty s viacnásobným výberom
Umiestnite kurzor nad objekt a stlačte tlačidlo Enter. Zobrazí sa výberový zoznam
so všetkými použiteľnými stavmi. Vyberte požadovaný stav a stlačte tlačidlo Enter.
Týmto spôsobom sa určí analógový signál, prepojený s objektom.
Číslicové objekty
Pre ovládanie číslicového objektu zadajte hodnotu a stlačte Enter. Ak je zadaná
hodnota príliš veľká alebo malá, zobrazí sa možná maximálna alebo minimálna hodnota
objektu. Tieto informácie sa uvedú aj pri stlačení tlačidla Enter v prípade, že je objekt
ovládateľný.
Číslicové tabuľkové objekty
Ak je tabuľkový objekt označený, stlačte tlačidlo Enter pre výber prvej bunky tabuľky.
Teraz môžete pomocou šípok pohybovat’ kurzorom po bunkách. Zmeňte hodnotu
označenej bunky a stlačte tlačidlo Enter.
Objekty s posuvným ovládačom
Pomocou šípok umiestnite kurzor na objekt a stlačte tlačidlo Enter. Teraz môžete
pomocou šípok zvyšovat’ alebo znižovat’ hodnotu (objektu). Zadávanie ukončite
tlačidlom Enter. Hodnota sa zvýši alebo zníži o číslo, ktoré zodpovedá počtu čiarok
[Scale ticks] uvedenému v položke [Object setting] (Nastaveniu objektu). Ukončite
zmenu hodnoty stlačením tlačidla Enter.
Objekt sa môže ovládat’ aj pomocou funkcií zvýšenia alebo zníženia (hodnoty). Na to
ale musí existovat’ spriahnutie s funkčnými tlačidlami. Pozri kapitolu "Funkčné tlačidlá"
na Strana 238.
Prúžkové objekty
Pri prúžkových objektoch sa indikátory minima a maxima príslušnej hodnoty môžu
zmenit’ stlačením tlačidla Enter (resetovat’), kurzor sa pritom musí nachádzat’ na
objekte.
Na termináloch s dotykovou obrazovkou sa indikátory minima a maxima príslušnej
hodnoty môžu zmenit’ (resetovat’) dotykom na prúžok.
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Objekty trendov
Trendové krivky môžu v prevádzkovom režime zobrazovat’ údaje o priebehu. Vyberte
požadovaný objekt trendu a stlačte tlačidlo Enter. Zobrazí sa dialógové okno. Vyberte
časový interval a dátum pre zobrazenie údajov. V dolnej časti dialógového poľa sa
zobrazí priebeh údajov v čase (history). Pre návrat do zobrazovania v reálnom čase
stlačte opätovne tlačidlo Enter. Údaje trendov sú uložené v súboroch. Názov (súboru)
sa zadáva pri definícii trendu.

10657AXX

Ďalšie objekty

Digitálne hodiny
Digitálne hodiny (hodiny reálneho času) sa nastavujú tak, že sa vyberie objekt a zadá
sa požadovaný čas. Zadávanie sa ukončí stlačením tlačidla Enter.

UPOZORNENIE
Ak sa používajú hodiny riadiacej jednotky, potom sa musia nastavit’ v prevádzkovom
režime [Run].

Objekty skoku
Vyberte požadovaný objekt a stlačte tlačidlo Enter.
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7.5.4

Dotyková obrazovka - použitie
Tento odsek platí len pre modely Modelle DOP11B-25, -30 a -50.
Terminály s dotykovou obrazovkou nemajú integrovanú klávesnicu. Ovládanie sa
vykonáva cez dotykovú obrazovku. Keďže obrazovka je citlivá na dotyk, mali by ste sa
dotýkat’ obrazovky len v jednom bode. Pri dvoch súčasných dotykoch sa vyberie bod
uprostred medzi dvomi dotykmi.

UPOZORNENIE
Pri termináloch s dotykovou obrazovkou nie je možné manipulovat’ s objektmi
v textových blokoch.
Ak sa dotknete neovládateľného objektu, objaví sa hlásenie "Not maneuvrable"
(Neovládateľný). Ak sa dotknete objektu chráneného heslom, objaví sa hlásenie
"Access denied" (Prístup odmietnutý).
Digitálne objekty

Digitálne objekty, textové objekty, objekty symbolov a vyplnené objekty zmenia svoj
stav, pokiaľ sa ich dotknete prstom.

Analógové
objekty

Objekty ASCII
Objekt vyberiete tak, že sa ho dotknete prstom. Na obrazovke sa zobrazí alfanumerická
klávesnica. Zadajte požadovaný text tak, že sa dotýkate tlačidiel na klávesnici. Ukončite
zadávanie stlačením tlačidla Enter.
Objekty s viacnásobným výberom
Objekt vyberiete tak, že sa ho dotknete prstom. Zobrazí sa výberový zoznam. Vyberte
požadovaný objekt tak, že sa dotknete príslušnej pozície.
Číslicové objekty
Objekt vyberiete tak, že sa ho dotknete prstom. Zobrazí sa numerická klávesnica.
Zadajte požadovaný text tak, že sa dotýkate tlačidiel na klávesnici. Ukončite zadávanie
stlačením tlačidla Enter.
Číslicové tabuľkové objekty
Bunku tabuľky vyberiete tak, že sa jej dotknete prstom. Zobrazí sa numerická
klávesnica. Zadajte požadovaný text tak, že sa dotýkate tlačidiel na klávesnici. Ukončite
zadávanie stlačením tlačidla Enter.
Objekty s posuvným ovládačom
Objekt sa ovláda tak, že sa dotknete tlačidla prstom a posúvate ho.
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Objekty stĺpcových grafov
Dotknite sa stĺpčeka (alebo prúžku), ak chcete resetovat’ indikátory minima a maxima.
Objekty trendov
Trendové krivky môžu v prevádzkovom režime zobrazovat’ údaje o priebehu. Objekt
vyberiete tak, že sa ho dotknete prstom. Pod trendom sa zobrazí lišta s tlačidlami.
Dvojitá šípka

Posunutie trendu o šírku zobrazenia.

Jednoduchá šípka

Posunutie trendu o polovičku šírky zobrazenia.

–

Zväčší zobrazenie trendu.

+

Zmenší zobrazenie trendu.

^

Návrat do základného nastavenia.

Kliknite znovu na objekt a vrátite sa do zobrazovania v reálnom čase.

10658AXX

Ďalšie objekty

Digitálne hodiny
Objekt vyberiete tak, že sa ho dotknete prstom. Zobrazí sa numerická klávesnica.
Zadajte požadovaný čas tak, že sa dotýkate tlačidiel na klávesnici. Ukončite zadávanie
stlačením tlačidla Enter.
Objekty skoku
Dotknite sa objektu prstom, aby sa vykonal skok (na objekt).
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Alfanumerická
klávesnica

Alfanumerická klávesnica sa zobrazí napr. pri ovládaní objektu ASCII.

10659AXX

Tlačidlo

Opis

A-Z

Dotykové tlačidlá A-Z sa používajú na zadanie požadovaného textu.

ESC

Ukončí zobrazovanie klávesnice a vykoná návrat do predchádzajúceho menu.

←

Vymaže jeden znak vľavo od aktuálnej polohy.

CLR

Vymaže všetky zadané znaky.

DEL

Vymaže znak, na ktorom sa nachádza kurzor.

Potvrdí vykonané nastavenia a skryje klávesnicu.

@

Používa sa na zadanie znaku @.

>>

Posúva kurzor doprava.

<<

Posúva kurzor doľava.

a-z

Prepína medzi veľkými a malými písmenami.

0-9

Prepína medzi písmenami, číslicami a špeciálnymi znakmi.

SPC

Otvorí roletový výberový zoznam so zvláštnymi znakmi.

MAIL

Otvorí zoznam s e-mailovými adresami.
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Výberové
zoznamy

Okrem alfanumerickej a numerickej klávesnice sa zobrazujú aj výberové zoznamy.
Vo výberových zoznamoch sa používajú šípky na zobrazenie prvého alebo posledného
prvku v zozname. Kliknutím na tlačidlo [CANCEL] zrušíte zobrazenie zoznamu bez
výberu položky.

10660AXX

7.6

Textovo orientované zobrazovanie a riadenie
Textové bloky sa používajú len pre výtlačky a správy. Okrem DOP11B-20 (ktorý dokáže
zobrazovat’ textové bloky) ich nemôžete zobrazovat’ ovládacími terminálmi
radu DOP11B.
Zobrazenie textu slúži na vytvorenie rôznych druhov správ a e-mailov. Pritom sa môže
jednat’ o denné správy, stavové správy a pod.
Správy sa skladajú z textových blokov, ktoré môžu obsahovat’ statické aj dynamické
texty. Konštrukcia správy je opísaná v kapitole "Tlač správ" (Strana 225).
V tejto kapitole je uvedený prehľad textových objektov.

UPOZORNENIE
Softvér nepodporuje textovo orientované výpisy, ak sa používa Unicode.
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7.6.1

Všeobecné parametre

Úprava mierky technických jednotiek
Parametre Offset (Posunutie) a Gain (Zosilnenie) sa používajú na úpravu mierky, t.j. na
úpravu hodnoty v registri na hodnotu pre zobrazenie podľa nasledujúcej rovnice.
Zobrazovaná hodnota = Posunutie + Zosilnenie × Hodnota v registri
Ak sa hodnota pre objekt zmení cez terminál v prevádzkovom režime, upraví sa mierka
zobrazovanej hodnoty podľa nasledujúcej rovnice:
Hodnota v registri = (Zobrazená hodnota – Posunutie ) / Zosilnenie
Úprava mierky nepôsobí na definované maximálne a minimálne hodnoty ani na počet
desatinných miest (za desatinnou čiarkou).

UPOZORNENIE
Funkcie zvýšenia a zníženia hodnoty pôsobia na hodnotu v registri pre ovládateľný
objekt, avšak nepôsobia na zobrazovanú hodnotu.

Výpočet technických jednotiek
Funkcia [Offset Gain Calculation] (Výpočet posunutia a zosilnenia) je pomôckou pre
výpočet parametrov Posunutie a Zosilnenie. V záložke [General] (Všeobecné) zadajte
hodnotu Posunutia a Zosilnenia objektu a kliknite na [Calculation] (Výpočet). Objaví sa
nasledujúce dialógové pole.

10591AEN

V dialógu zadajte hodnoty pre riadiacu jednotku a terminál. Funkcia vypočíta správne
hodnoty parametrov Posunutie a Zosilnenie.
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Prístup

11526AEN

V záložke [Access] (Prístup) určíte, či sa má objekt ovládat’. Zadajte minimálnu
a maximálnu hodnotu. Okrem toho sa môže pre objekt definovat’ úroveň bezpečnosti.
Úrovne bezpečnosti sa definujú v menu [Functions] (Funkcie) / [Passwords] (Heslá).
Pozri kapitolu "Heslá" (Strana 222).
Správa

Dialógové pole [Message] (Správa) má nasledujúci vzhľad:

11555AEN

Zadajte [Input range] (Rozsah ovládania) pre prvý a posledný text v oblasti.
V prevádzkovom režime sa môže ovládat’ oblast’ s maximálne 64 textami.
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7.6.2

Textové objekty

Dynamické textové objekty
Symbol

Objekt

Opis

Analógovo-číslicový

Zobrazuje hodnotu v číselnom tvare.

Digitálne hodiny

Nastavenie dátumu a času.

Digitálny text

Podľa stavu digitálneho signálu prepína medzi dvomi textami.

Viacnásobný výber

Je prepojený na dátový register, ktorý môže mat’ až 8 rôznych stavov.
Každému stavu možno priradit’ text v dĺžke až 30 znakov.

Skok

Skok na iný blok.

Stĺpcový diagram

Zobrazuje hodnotu v tvare stĺpcového diagramu.

ASCII

Riadi ret’azce znakov ASCII.

Správa

Objekt zobrazuje texty z knižnice správ.
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7.6.3

Práca s textovými blokmi
Textový blok sa skladá z riadkov textu so statickými a dynamickými objektmi.
Dynamické objekty zobrazujú aktuálny stav signálov, ktoré sú s týmito objektmi
spriahnuté. Určité dynamické objekty sú ovládateľné. Stav týchto objektov možno menit’
v prevádzkovom režime.
Ak chcete zmenit’ ovládateľný objekt, umiestnite kurzor pomocou šípok na požadovaný
objekt. Textové bloky možno rolovat’ (posúvat’) len zvisle (vodorovne nie).

UPOZORNENIE
Pri termináloch s dotykovou obrazovkou nie je možné manipulovat’ s objektmi
v textových blokoch.

Digitálne objekty

S digitálnymi objektmi sa pracuje jednoducho tak, že sa označia. Potom sa stlačí tlačidlo
Enter a stav objektu sa zmení.

Analógové
objekty

Analógové objekty a objekty s dátumom a časom
Ak chcete pracovat’ s týmito objektmi, presuňte kurzor na požadovaný objekt. Zadajte
novú hodnotu. Zadávanie ukončite tlačidlom Enter. Zadané zmeny môžete ešte pred
stlačením tlačidla Enter zrušit’, ak opustíte pole šípkami [↑] alebo [↓]. Pôvodná hodnota
zostane nezmenená.
Textové objekty
Ak chcete pracovat’ s textovým objektom, označte požadovaný objekt a stlačte tlačidlo
Enter. Objaví sa pole pre vstup. Podľa polohy objektu na obrazovke sa pole vstupu
zobrazí na prvom alebo na poslednom riadku. Ak text presahuje šírku obrazovky, pole
vstupu sa roluje (posúva). Po ukončení zadávania stlačte tlačidlo Enter.
Objekty správ
Ak chcete pracovat’ s objektom správ, presuňte kurzor pomocou šípok na požadovaný
objekt a stlačte tlačidlo Enter. Na obrazovke sa zobrazí výberový zoznam so všetkými
použiteľnými stavmi. Vyberte požadovaný stav a stlačte tlačidlo Enter. Týmto spôsobom
sa zmení analógový signál, prepojený s objektom.
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Objekty s viacnásobným výberom
Ak chcete pracovat’ s objektom s viacnásobným výberom, presuňte kurzor pomocou
šípok na požadovaný objekt a stlačte tlačidlo Enter. Na obrazovke sa zobrazí výberový
zoznam so všetkými použiteľnými stavmi. Vyberte požadovaný stav a stlačte tlačidlo
Enter. Týmto spôsobom sa zmení analógový signál, prepojený s objektom.
Objekty skoku
Vyberte požadovaný objekt a stlačte tlačidlo Enter.
Prúžkové objekty
Indikátory minimálnej a maximálnej hodnoty možno nastavit’ na aktuálnu hodnotu
prúžkového objektu. Aby ste ich nastavili, označte objekt a stlačte tlačidlo Enter.

7.7

Prenos projektu
Skôr než je možné projekt použit’ na ovládacom termináli, treba ho nahrat’ z PC do
terminálu.
PC s konfiguračným softvérom pripojte na ovládací terminál káblom PCS11B (pozri
Strana 32) alebo cez ETHERNET (pozri Strana 37).

7.7.1

Nastavenie terminálu
Nastavenie (parametrov) terminálu zvyčajne nie je potrebné. Prenos projektu je riadený
softvérom HMI-Builder. V prípade potreby sa prenosové parametre terminálu nastavia
v konfiguračnom režime v menu [Setup] (Nastavenie) / [Port parameters] (Parametre
portu) / [HMI-Builder].

UPOZORNENIE
Nastavenie komunikácie pre HMI-Builder a terminál sa musí zhodovat’.

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B

185

I

7

Programovanie
Prenos projektu

0

7.7.2

Vlastnosti prenosu
Prenos projektu je riadený softvérom HMI-Builder. Nastavenie pre prenos v softvéri
HMI-Builder možno vykonat’ v menu [Transfer] (Prenos) / [Project].

11247AEN
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Opis

Percent complete

Indikátor postupu, ktorý ukazuje, na koľko percent je projekt už prenesený.

Byte counter (kB)

Indikátor ukazuje, koľko kB bolo už prenesených.

Time elapsed

Indikátor ukazuje, koľko času uplynulo od začiatku vykonávania funkcie vysielanie, príjem alebo
testovanie.

Status

Zobrazuje stav prenosu a čast’ projektu, ktorá sa momentálne prenáša, napr. vlastnosti, jednotlivé
bloky, skupiny alarmov, symboly a funkčné tlačidlá.

Info

Zobrazuje určený ovládač, ktorý má zaistit’ prenos na terminál.

Retries

Pri problémoch s prenosom urobí softvér HMI-Builder niekoľko pokusov a až potom ukončí prenos
neúspechom (abort).

Terminal version

Po nadviazaní spojenia s terminálom sa tu zobrazí aktuálny typ terminálu a číslo verzie systémového
programu.

Test project on send

Ak použijete túto možnost’, projekt sa pred prenosom automaticky otestuje.

Automatic terminal
RUN/TRANSFER switching

Ak je toto políčko označené, terminál sa automaticky prepne do režimu prenosu. Po prenose sa
terminál vráti do predchádzajúceho stavu.

Check terminal version

Pri označení tejto možnosti sa porovná verzia systémového programu terminálu s nastavenou verziou
projektu v softvéri HMI-Builder.

Send complete project

Zadajte, či sa má preniest’ celý projekt.
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Opis

Partial send options

Block

Delete

Download driver

None

Do terminálu sa neprenesú žiadne bloky.

All

Do terminálu sa prenesú všetky bloky.

From To

Zadajte postupnost’ blokov, ktoré sa majú preniest’ do terminálu.

Alarms

Určite, či sa majú na terminál prenášat’ alarmy.

Data logger

Určite, či sa majú na terminál prenášat’ dátové protokoly.

Symbols

Určite, či sa majú na terminál prenášat’ symboly.

Time channels

Určite, či sa majú na terminál prenášat’ časové kanály.

LED

Určite, či sa majú na terminál prenášat’ kontrolky LED.

Macros

Určite, či sa majú na terminál prenášat’ makrá.

Fonts

Určite, či sa majú na terminál prenášat’ fonty.

Message library

Určite, či sa má na terminál prenášat’ knižnica správ.

Setup

Určite, či sa majú na terminál prenášat’ konfigurácie (pod položkou Properties
(Vlastnosti)).

Function keys

Určite, či sa majú na terminál prenášat’ funkčné tlačidlá.

Passwords

Určite, či sa majú na terminál prenášat’ heslá.

Data exchange

Určite, či sa má na terminál prenášat’ výmena dát.

Trend data

Túto možnost’ zvoľte, pokiaľ sa majú vymazat’ všetky dáta trendov uložené
v termináli.

Recipe data

Túto možnost’ zvoľte, pokiaľ sa majú vymazat’ všetky dáta receptov uložené
v termináli.

No

Túto možnost’ zvoľte, pokiaľ sa nikdy nemajú st’ahovat’ ovládače.

Always

Túto možnost’ zvoľte, pokiaľ sa vždy majú st’ahovat’ ovládače.

Automatic

Túto možnost’ zvoľte, pokiaľ má ovládač automaticky preniest’ terminál vždy,
keď sa ovládač v termináli nezhoduje s ovládačom v aktuálnom projekte,
alebo pokiaľ verzie ovládačov nie sú zhodné.

Set terminal clock

Zvoľte túto možnost’, pokiaľ sa má nastavenie času preniest’ z PC na terminál.

Force files to be deleted
in the terminal

Zvoľte túto možnost’, pokiaľ sa majú všetky súbory v ovládacom termináli vymazat’ a nahradit’ novými
súbormi (t.j. celkom nová štruktúra súborov).

Send

Kliknite na toto tlačidlo, pokiaľ chcete projekt odoslat’ na terminál s uvedenými nastaveniami.

Receive

Kliknite na toto tlačidlo, pokiaľ chcete nahrat’ projekt, ktorý je uložený v termináli.
Aktuálny projekt v softvéri HMI-Builder sa prepíše projektom z terminálu.
V softvéri HMI-Builder musí pritom existovat’ aktívny projekt, aby sa projekt z terminálu mohol stiahnut’.

Stop

Kliknite na toto tlačidlo pre zastavenie prebiehajúceho prenosu.

Settings

Tu vykonajte konfiguráciu parametrov prenosu. Hodnoty prenosových parametrov sa musia zhodovat’
s hodnotami prenosových parametrov terminálu.
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Komunikačné parametre je možné vyvolat’ pod položkou [Transfer] (Prenos) /
[Communication properties] (Vlastnosti komunikácie) alebo kliknutím na tlačidlo
[Settings] (Nastavenie) v dialógovom okne [Project Transfer] (Prenos projektu).

11490AEN

Nastavenia v dialógovom okne parametre komunikácie
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Opis

Use TCP/IP transfer

Špecifikujte, či sa má projekt preniest’ cez protokol TCP/IP.
Pozri kapitolu "Prenos cez TCP/IP" na Strana 189.

Use serial transfer

Špecifikujte, či sa má projekt preniest’ s použitím sériového prenosu.
Pozri kapitolu "Sériový prenos" na Strana 190.

Use modem transfer

Špecifikujte, či sa má projekt preniest’ s použitím modemu.
Pozri kapitolu "Prenos cez modem" na Strana 192.

Port

Vyberte komunikačný port pre počítač PC.

Baudrate

Určite rýchlost’ prenosu (bps).

Timeout (ms)

Špecifikujte počet v milisekundách medzi dvomi pokusmi o prenos.

Retries

Špecifikujte počet pokusov o prenos pred ukončením prenosu (z dôvodu chýb prenosu).

Speed set manually

Použije sa len pre staršie verzie terminálov pri komunikácii cez modem.
Prenosová rýchlost’ sa musí nastavit’ na rovnakú hodnotu v termináli aj
v softvéri HMI-Builder.
Terminál sa musí ručne prepnút’ do prenosového režimu.

Parity

Vyberte spôsob kontroly paritou.

Data bits

Počet dátových bitov prenosu. Hodnota musí byt’ 8.

Stoppbits

Vyberte počet stop bitov v prenose.
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UPOZORNENIE
Ak počas prenosu projektu bežia pod Windows aj iné aplikácie, môžu sa vyskytovat’
chyby v komunikácii. Preto skončite všetky iné programy, aby sa vylúčil zdroj chýb.
Pri prenose blokov sa zohľadňujú aj existujúce prepojenia so symbolmi.

7.7.3

Prenos cez TCP/IP
Pre realizáciu prenosu cez TCP/IP zvoľte v menu [Transfer] (Prenos) / [Communication
properties] (Vlastnosti komunikácie) možnost’ [Use TCP/IP transfer] (Použit’
prenos TCP/IP). Pokiaľ v dialógovom okne [Project transfer] (Prenos projektu) kliknete
na tlačidlo [Send] (Odoslat’), zobrazí sa nasledujúce okno:

11566AEN

Parameter

Opis

Host address

Uveďte IP adresu cieľového terminálu.

Terminal control port

Obsahuje číslo portu TCP/IP pre prepínanie RUN/Transfer
(prevádzka/prenos). Táto hodnota sa zvyčajne nemení. Štandardná
prednastavená hodnota je 6001.

Transfer port

Obsahuje číslo portu TCP/IP pre prenos (server prenosu projektu). Táto
hodnota sa zvyčajne nemení. Štandardná prednastavená hodnota je 6000.

User ID

Zadajte meno používateľa, ktoré sa použije pri kontrole prepínania
RUN/Transfer. Meno sa nepoužije, ak sa terminál už nachádza v prenosovom
režime.

Password

Zadajte heslo, ktoré sa použije pri kontrole prepínania RUN/Transfer. Meno
sa nepoužije, ak sa terminál už nachádza v prenosovom režime. Význam to
má len vtedy, ak je v položke [Setup] (Nastavenie) / [Network] (Siet’) /
[Services] (Služby) / [Terminal controller] (Riadiaca jednotka terminálu)
aktivovaná kontrola oprávnenia a používatelia sa definovali v [Setup]
(Nastavenie) / [Network] (Siet’) / [Accounts] (Kontá).

Save password in project

Zaškrtnite toto políčko, ak chcete, aby sa meno a heslo uložili do pamäte.
Potom sa v budúcnosti už nebudú musiet’ viac zadávat’.
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7.7.4

Sériový prenos
Pre realizáciu sériového prenosu zvoľte v menu [Transfer] (Prenos) / [Communication
properties] (Vlastnosti komunikácie) položku [Use serial transfer] (Použit’ sériový
prenos). Ak v dialógovom poli [Project transfer] (Prenos projektu) kliknete na tlačidlo
[Send] (Poslat’), uskutoční sa prenos projektu do terminálu.

7.7.5

Aktualizácia projektov pomocou externej pamät’ovej karty
Pre skopírovanie projektu na pamät’ovú kartu Compact Flash alebo na disk USB flash
zvoľte v menu programu HMI-Builder [Transfer] (Prenos) / [Export project transfer file]
(Exportovat’ súbor pre prenos projektu).

UPOZORNENIE

Odporúčané USB
pamäte pre
DOP11B

•

Disk USB Flash musí podporovat’ štandard USB Storage Class driver. Pokiaľ je
potrebný špecifický ovládač disku USB, nie je prevádzka na zariadení DOP11B
možná.

•

Pamät’ USB musí byt’ naformátovaná ako FAT alebo FAT 32.

•

Pamät’ové karty Compact Flash sú podporované len zariadením DOP11B-50.

Naši technici preverili rôzne pamät’ové médiá USB. Doleuvedené pamät’ové médiá
odporúčame na použitie s ovládacím terminálom DOP11B:
Značky a typ USB pamäte

Veľkost’

Scandisk Cruzer Micro USB 2.0

1 GB Flash pamät’

Corsair Flash Readout USB 2.0

1 GB

Kingston Datatraveler II, Pocket Memory, USB 2.0

1 GB

Pendrive, USB 2.0

256 MB

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

1 GB

Scandisk Cruzer Mini, USB 2.0

1 GB Flash pamät’

Beijer Electronics, USB

256 MB

Naše odporúčania sa vzt’ahujú výlučne na uvedené typy a veľkosti.
Nahranie projektu
z pamät’ovej karty

Uložte projekt do knižnice "BACKUP/PROJEKTS" na externej pamät’ovej karte.
Adresárová štruktúra sa automaticky vytvorí pri sformátovaní karty v ovládacom
termináli. Pokiaľ nie je k dispozícii žiadny ovládací terminál, treba štruktúru knižnice
vytvorit’ ručne.

11608AXX
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Automatické
nahranie projektu
pri rozpoznaní

Uložte súbor projektu do kmeňového adresára externej pamät’ovej karty. V kmeňovom
adresári sa smie nachádzat’ len jeden projekt, pretože by inak nefungovalo automatické
rozpoznávanie a nahrávanie projektu. Nastavenia pre prenos projektu na ovládací
terminál sa vykonávajú pod položkou [Setup] (Nastavenie) / [Terminal options]
(Možnosti terminálu).

11604AEN

Nastavenie
pamät’ovej karty

Nastavenie

Opis

Confirmation prompt before loading

Tu určite, či a kedy sa má pri nahrávaní projektu objavit’ na
ovládacom termináli výzva na potvrdenie.

If project on memory card is older

Výzva na potvrdenie sa objaví vtedy, keď je projekt starší než
projekt, ktorý je už na ovládacom termináli nahraný.

Always

Výzva na potvrdenie sa objaví vždy, keď je na externej
pamät’ovej karte nájdený projekt.

Never

Projekt nahraný na externej pamät’ovej karte sa okamžite a bez
dopytov prenesie na ovládací terminál.
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7.7.6

Prenos modemom
Pre realizáciu prenosu cez modem zvoľte v menu [Transfer] (Prenos) / [Communication
properties] (Vlastnosti komunikácie) položku [Use modem transfer] (Použit’ prenos cez
modem). Ak v dialógovom poli [Project transfer] (Prenos projektu) kliknete na tlačidlo
[Send] (Poslat’), uskutoční sa prenos projektu do terminálu.

Nastavenia
modemu

V modeme, pripojenom na ovládací terminál sa musia urobit’ tieto nastavenia:
AT &F &D0 &K0 &C1 E0 Q0 V1 S0=1 &W
V modeme, pripojenom na počítač PC sa musia urobit’ tieto nastavenia:
AT &F &D0 &K0 &C1 E0 Q0 V1 S0=1 &W
Príkazy pre modem sú vysvetlené v nasledujúcej tabuľke.
Príkaz

Opis

AT

Dáva modemu správu o prichádzajúcom signále.
AT predchádza každému príkazu.

&F

Reset modemu (na výrobné nastavenie).

&E0

Deaktivuje echo.

Q1

Potláča spätné vysielanie.

&D0

Modem ignoruje signál DTR.

&K0

Žiadna kontrola toku.

&W

Uložit’ nastavenia do pamäte.

UPOZORNENIE
Modem musí byt’ nastavený na "autoanswer" (automatické odpovedanie), aby sa
prenos mohol uskutočnit’.
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Nastavenia
komunikácie

1. Konfigurujte modem.
2. V menu programu HMI-Builder pod položkou [Transfer] (Prenos) / [Communication
properties] (Vlastnosti komunikácie) vykonajte komunikačné nastavenie. Zvoľte
možnost’ [Use modem transfer] (Použit’ prenos cez modem).

11567AEN

3. Špecifikujte port a nastavte [Baud rate] (Prenosová rýchlost’), [Parity] a [Stop bits].
4. Použite program [DOP Tools] (Nástroje DOP) / [DOP Modem Connect] pre
vytvorenie spojenia.
5. Potom vyberte v softvéri HMI-Builder položku menu [Transfer] (Prenos).

11247AEN

6. Zvoľte možnost’ [Automatic terminal RUN/TRANSFER switching] (Automatické
prepínanie terminálu RUN/TRANSFER) a kliknite na tlačidlo [Send] (Odoslat’).
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7.7.7

Prenos cez GSM modem
Pri prenose cez GSM je potrebný osobitný postup. Ovládací terminál sa musí manuálne
nastavit’ do prenosového a prevádzkového režimu.
V položke Information Designer (Informačný dizajnér) zvoľte možnosti komunikácie pre
prenos cez modem (pozri opis v predchádzajúcom odseku).
V ovládacom termináli vyberte servisné menu Service, pričom prepínač režimu a zadnej
strane ovládacieho terminálu prestavíte na 1000. Informácie o prepínačoch režimov
nájdete v príručke pre hardvér a inštaláciu ovládacieho terminálu.

UPOZORNENIE
Servisné menu Service sa zobrazí tiež v prípade (bez prestavenia prepínača režimov),
keď zapnete prázdny ovládací terminál.

V servisnom menu Service zvoľte možnost’ Enter Transfer Mode (Zadat’ prenosový
režim). Vypnite ovládací terminál, prepínač režimov prepnite na 0000 a znovu zapnite
ovládací terminál. Ovládací terminál sa teraz spustí v prenosovom režime.
Projekt preneste na ovládací terminál, pričom v položke Information Designer
(Informačný dizajnér) v dialógovom okne Project transfer (Prenos projektu kliknite na
Send (Odoslat’).
Znovu vyvolajte servisné menu Service, pričom prepínač režimov prepnite na "1000".
V servisnom menu Service zvoľte možnost’ "Enter Run Mode" (Zadat’ prevádzkový
režim).
Vypnite ovládací terminál, prepínač režimov prepnite na "0000" a znovu zapnite
ovládací terminál. Ovládací terminál sa teraz spustí v prevádzkovom režime.
V ovládacom termináli sa teraz vykoná nahratý program.
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7.8

Adresovanie indexov
Bez adresovania indexov je objekt neustále spojený s jedným registrom (premenná
IPOS alebo číslo parametra). Preto sa v objekte môže zobrazovat’ len hodnota v tomto
registri.
Indexové adresovanie umožňuje v prevádzkovom režime vybrat’ register, z ktorého má
objekt načítat’ hodnotu pre zobrazenie. Pri indexovanom adresovaní sa obsah
indexregistra pripočíta k adrese, ktorá určuje register pre zobrazenie analógovej
hodnoty v objekte. Platí nasledujúci vzt’ah:
Zobrazovaná hodnota = Obsah registra (adresa v objekte + obsah indexregistra)
Ak je obsah indexregistra 2 a adresa registra, udávaná v objekte je 100, načíta sa do
objektu pre zobrazenie obsah registra 102. Ak sa obsah indexregistra zmení na 3,
načíta sa do objektu obsah z registra 103.
Indexregister sa definuje individuálne v projekte. Indexregister sa nastavuje v položke
menu [Setup] (Nastavenia) / [Indexregister]. V každom projekte možno použit’
až 8 indexregistrov. Každý indexregister sa môže použit’ i pre viac ako len jeden objekt.
V objektoch projektu je definované, či sa má použit’ indexované adresovanie a ktorý
register má funkciu indexregistra. Register indexov sa definuje v dialógovom poli
objektu vpravo vedľa špecifikovaných analógových signálov objektu výberom I1 až I8.

11569AEN
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V nasledujúcom príklade sa majú 3 motory ovládat’ z jedného bloku. Hodnoty momentov
a otáčok 3 motorov sú uložené v 6 rôznych registroch. V bloku je vybraný jeden
z motorov a zobrazujú sa aktuálne hodnoty momentu a otáčok vybraného motora.
Pri výbere iného motora sa majú zobrazit’ zobrazovat’ aktuálne hodnoty momentu
a otáčok tohto iného motora. Použije sa teda adresovanie indexov.
Motor 1

Moment motora v registri D101
Otáčky motora v registri D201

Motor 2

Moment motora v registri D102
Otáčky motora v registri D202

Motor 3

Moment motora v registri D103
Otáčky motora v registri D203

Register D0 je v [Setup] (Nastavenia) / [Indexregister] definovaný ako [Indexregister 1].
Hodnota v registri má udávat’, pre ktorý motor sa bude zobrazovat’ krútiaci moment
a rýchlost’.

11570AEN
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Ak je v D0 hodnota 1, zobrazujú sa moment a otáčky motora 1. Ak je v D0 hodnota 2
prípadne 3, zobrazujú sa hodnoty motora 2 prípadne 3. Hodnota v registri D0 je riadená
pomocou objektu s viacnásobným výberom, v ktorom sú texty Motor 1, Motor 2 a Motor 3.
Tieto 3 možnosti sú navyše vytvorené aj ako ovládateľné.

11571AEN

Moment a otáčky sa zobrazujú v tvare ako dva číslicové objekty. V objekte pre krútiaci
moment je definovaný "D100" ako analógový signál a "I1" ako indexregister.

11569AEN
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V objekte pre otáčky je definovaný D200 ako analógový signál a I1 ako indexregister.
Ovládateľný objekt pre viacnásobný výber umožňuje v prevádzkovom režime vybrat’
možnosti Motor 1, Motor 2 a Motor 3. Podľa výberu sa v registri D0 uloží hodnota 1, 2
prípadne 3. Hodnota v registri D0 sa pripočíta k adresám v objekte, ktoré zobrazujú
moment a otáčky. Takže objekt môže zobrazovat’ hodnoty registrov D101, D102 alebo
D103, prípadne D201, D202 alebo D203.

10452AXX

[1] Objekty s viacnásobným výberom - analógový signál D0
[2] Číslicový objekt - analógový signál D100, indexregister D0
[3] Číslicový objekt - analógový signál D200, indexregister D0

UPOZORNENIE
Okrem indexregistrov sa môžu použit’ aj iné indexy. Indexregister sa pri použití 32 bitových
registrov nepočíta dvojmo.
Ak je terminál pripojený na siet’ BDTP, musí sa zadat’ rovnaký indexregister v serveri
aj v klientovi, pretože indexovanie prebieha v ovládači servera.
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Funkcie zariadenia

8.1

Knižnica správ
Pomocou funkcie [Message library] (Knižnica správ) sa vytvárajú textové tabuľky,
v ktorých sú hodnoty 0 až 65535 spriahnuté s textami. Funkcia [Message library]
(Knižnica správ) sa používa okrem iného na zobrazenie každého kroku v sekvenčnom
riadení. Inou oblast’ou použitia je zobrazovanie chybových kódov. Analógový signál
vytvára chybové kódy, ktoré sú spriahnuté s textami v textovom bloku. Funkcia sa
používa tiež na priradenie špecifických hodnôt analógovým signálom v závislosti od
vybraného textu.
Knižnica správ obsahuje jednu alebo i viac textových tabuliek, ktoré zase môžu
obsahovat’ až 512 znakových ret’azcov. Každý ret’azec môže mat’ najviac 40 znakov.
Funkciu môžete aktivovat’ v menu [Functions] (Funkcie) / [Message library] (Knižnica
správ).
Parameter

Opis

Library

Špecifikujte číslo pre knižnicu správ.

Name

Špecifikujte názov pre knižnicu správ.

Knižnicu správ môžete editovat’ - označte knižnicu a kliknite na [Edit] (Editovat’).
Súčasne môže byt’ zobrazovaných aj viac editovacích okien.
Parameter

Opis

Text no.

Zadajte číslo textu (0 - 65535).

Text

Ľubovoľný text; text sa vyvolá, keď má aktuálny signál hodnotu
rovnú číslu textu.

Príklad
Nižšie uvedený jednoduchý príklad vysvetľuje túto funkciu. V danom sekvenčnom
riadení je každý krok zobrazený textom.

D0=0

[1]

D0=1

[2]

D0=2

[3]

D0=3

[4]

54131AXX

[1]

Predmet sa položí na dopravníkový pás.

[2]

Montáž nástroja X.

[3]

Montáž nástroja Y.

[4]

Predmet odobrat’ z dopravníkového pásu.
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Začnite vytvorením knižnice správ s menom "Maskin2".
1. Vyberte menu [Functions] (Funkcie) / [Message library] (Knižnica správ).
2. Priraďte knižnici číslo (v tomto prípade "2") a názov ("Maskin2").
3. Kliknite na [Add] (Pridat’).
Vytvorila sa knižnica správ s menom "Maskin2". V ďalšom musíte v knižnici
definovat’ rôzne texty.
4. Označte knižnicu a kliknite na [Edit] (Editovat’).
V dialógovom okne definujte číslo textu a zadajte text. Číslo textu označuje hodnotu
analógového signálu, ktorý je spriahnutý s objektom správy. V poli Text sa nachádza
text, ktorý sa objaví v objekte správy.
Po skončení vytvárania knižnice správ sa musí v aplikácii vytvorit’ objekt správy.
Knižnicu správ môžete vytvorit’ v textovom bloku alebo tiež v grafickom bloku.
5. Vyberte v Nástrojoch objekt [Message] (Správa). Pohybujte ukazovateľom myši tam,
kde sa má objekt umiestnit’ a kliknite myšou.
6. Definujte analógový signál, ktorý má riadit’ zobrazovanie textu.
7. V poli [Library] (Knižnica) môžete vybrat’ knižnicu správ, z ktorej sa má text načítat’.
8. Vyberte, či má byt’ objekt ovládateľný a medzi ktorými textami má operátor mat’
možnost’ prepínat’.
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8.2

Správa alarmov
Táto kapitola opisuje správu alarmov. Upozorňuje obsluhu na prevádzkové stavy, ktoré
vyžadujú okamžitú reakciu. Alarmy je možné rozčlenit’ do skupín podľa priority. Riadky
alarmov môžu zobrazovat’ texty a dynamické dáta v správe alarmov. Objekt Alarm
banner môže v ľubovoľnom aplikačnom bloku upozorňovat’ na alarm.

8.2.1

Skupiny alarmov
V ovládacom termináli je možné alarmy rozčlenit’ do rôznych skupín a znázornit’ tak
napr. jich prioritu. V závislosti od zvolenej veľkosti písma je možné vytvorit’ až 16 skupín.
Každej skupine je možné priradit’ rôzne farebné identifikátory. V bloku alarmov možno
alarmy triedit’ do skupín. Definícia skupín alarmov nie je nutná.

Definovanie
skupín alarmov

Skupiny alarmov sa v správcovi projektov definujú pod zoznamom [Alarms] (Alarmy)
pod položkou [Alarm groups] (Skupiny alarmov). V nasledujúcom dialógovom okienku
sa definujú vlastnosti skupiny alarmov.

11573AEN

Parameter

Opis

Group name

Ľubovoľné meno pre skupinu alarmov.

Summary notify

Active

Digitálny signál, ktorý je pri aktívnom alarme v rámci skupiny
nastavený na 1.

Unacknowledged

Digitálny signál, ktorý je pri nepotvrdenom alarme v rámci
skupiny nastavený na 1.

Remote acknowledge

Digitálny signál, ktorý keď sa aktivuje, potvrdí (kvituje) naraz
všetky alarmy v skupine.

Colors

Definujte farby pre aktívne, potvrdené a neaktívne alarmy ako aj alarmy v normálnom
stave.
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8.2.2

Alarmy
Správy o alarmoch sa v správcovi projektov definujú pod zoznamom [Alarms] (Alarmy)
pod položkou [Alarms] (Alarmy).

11574AEN

202

Tlačidlo

Opis

Import

Pozri kapitolu "Import alarmov" na Strana 207.

Copy

Kopírovanie alarmu.

New alarm

Definovanie nového alarmu.

Delete

Vymazanie alarmu.

Properties

Zobrazenie vlastností jednotlivých alarmov.
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Definovanie
alarmov

Nový alarm sa definuje v dialógovom okne [Alarms] (Alarmy) kliknutím na [New alarm]
(Nový alarm). Odporúča sa maximálny počet 300 alarmov.

11575AEN

Parameter

Opis

Alarm text

Doplnkovo voliteľný text alarmu, ktorý sa zobrazí na strane alarmu. Spolu
maximálne 78 znakov. Môže obsahovat’ nasledujúce objekty:

Signal

Digitálny text

Kliknutím na toto tlačidlo sa do textu alarmu
pridá digitálny textový objekt. Zobrazí sa text,
ktorý zodpovedá momentálnej hodnote
digitálneho signálu v okamihu alarmu.

Analógovočíslicový

Kliknutím na toto tlačidlo sa do textu alarmu
pridá analógový numerický objekt. Zobrazí
sa analógová hodnota v okamihu alarmu.

ASCII

Kliknutím na toto tlačidlo sa do textu alarmu
pridá objekt ASCII. Zobrazí sa text ASCII
v okamihu alarmu.

Tu sa určí signál (digitálny alebo analógový), ktorý pri prechode do definovaného
stavu spustí alarm.
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Parameter

Opis

Alarm if

Digitálny signál je:
On / Off

Vyberte [On] (ZAP - I), ak sa pri aktivovaní signálu (stav I) má
spustit’ alarm. Vyberte [Off] (VYP - 0), ak sa pri deaktivovaní signálu
(stav 0) má spustit’ alarm.

Ak analógový signál je:
Equal to

Spustí sa alarm, ak hodnota daného analógového signálu sa rovná
hodnote, zadanej v nasledujúcom poli.

Not equal to

Spustí sa alarm, ak hodnota daného analógového signálu sa
nerovná hodnote, zadanej v nasledujúcom poli.

Less than

Spustí sa alarm, ak hodnota daného analógového signálu je
menšia ako hodnota, zadaná v nasledujúcom poli.

Greater than

Spustí sa alarm, ak hodnota daného analógového signálu je väčšia
ako hodnota, zadaná v nasledujúcom poli.

Acknowledge notify

Digitálny signál, ktorý je ovplyvnený potvrdením alarmu. Štandardne je tento signál
nastavený na 1.

Reset

Aktiváciou voľby [Reset] sa vyššie uvedený signál Signál sa pri potvrdení alarmu
deaktivuje.

Remote
acknowledge

Digitálny signál, ktorý, pokiaľ je aktivovaný, potvrdí alarm.

Alarm group

Určuje skupinu alarmov pre definovanie (alarmu).

Info block

V tomto poli sa zadáva číslo bloku alebo názov bloku pre textový alebo grafický
blok. Používateľovi sa tak môže zobrazit’ stránka nápovedy, ktorá môže obsahovat’
napríklad informácie o alarmoch a príslušných opatreniach. Ak je pole prázdne, nie
je s alarmom spojený žiadny blok. Pozri kapitoly "Alarmy v ovládacom termináli"
(Strana 208) a "STMP klient" (Strana 281).

Send e-mail to
address

Alarmy možno poslat’ vopred určenému príjemcovi. Správa (e-mail) bude obsahovat’
text alarmu. Pozri kapitolu "Vlastnosti alarmov" (Strana 205) a "STMP klient"
(Strana 281).

Acknowledgement
required

Udáva, či alarm musí byt’ potvrdený alebo nie. Ak je políčko označené, alarm musí
byt’ potvrdený (kvitovaný). Ak nie je políčko označené, funguje alarm v podstate len
ako alarm - informácia o udalosti.

History

Určuje, kedy má byt’ alarm vymazaný zo zoznamu alarmov. Označené políčko
znamená, že alarm zostane v zozname dovtedy, kým nie je zoznam alarmov plný.
Pri deaktivovanej voľbe sa alarm odstráni zo zoznamu akonáhle dôjde k jeho
potvrdeniu a alarm už nie je aktívny. Pokiaľ voľba [Acknowledgment required]
(Požadované potvrdenie) nie je aktívna, odstráni sa alarm zo zoznamu, akonáhle
nie je aktívny.

To printer

Pri aktivácii tejto voľby sa alarmové hlásenie vytlačí priamo na tlačiarni, akonáhle
sa zmení status alarmu.

Repeat count

Pri aktivácii tejto voľby sa v správe alarmu objaví počítadlo alarmov, ktoré meria
počet výskytov alarmu. Alarm musí byt potvrdený, aby sa na zozname mohol
znovu zobrazit’ ako nová alarmová správa.

UPOZORNENIE
Hodnota definovaná pre analógový alarmový signál sa nemôže riadit’ cez register.
Alarm sa do protokolu zapisuje s pevnou hodnotou, protokolovanie v intervaloch nie je
možné. Systém podporuje len 16 bitové hodnoty.
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8.2.3

Vlastnosti alarmu
Kliknite v správcovi projektov pravým tlačidlom myši na [Alarms] (Alarmy) a zvoľte
možnost’ [Properties] (Možnosti) pre vykonanie všeobecných nastavení pre alarmy
a zoznamy alarmov. Alarmy zaberajú v zoznamoch alarmov rôzne veľký priestor - podľa
dĺžky alarmového textu a podľa počtu objektov. Kapacitu, ktorú alarm zaberá, je možné
vypočítat’ podľa nasledujúceho vzorca.
S = 42 + NC
S = počet bytov
NC = počet znakov v alarmovom texte.

11576AEN

Parameter

Opis

Active signal

Určuje digitálny signál, ktorý terminál vyšle pri aktívnom alarme.

Unacknowledged
signal

Udáva digitálny signál, ktorý sa vyšle z terminálu pri nepotvrdenom alarme.

List erase signal

Udáva aktivovaný digitálny signál, ktorý maže neaktivované alarmy v zozname
alarmov, pokiaľ je nastavený na 1.

Reset

Pokiaľ je táto voľba aktivovaná, resetuje sa pri mazaní správy alarmu signál uvedený
v poli [List erase signal] (Signál mazania zoznamu).

List size (kB)

Dáva informáciu o veľkosti zoznamu v kB.
Upozornenie: Ak systém pridelí takú istú veľkost’ pamäte, ako je uvedené vo veľkosti
zoznamu, zdvojnásobí sa udávaná veľkost’. Pokiaľ je zoznam väčší než 10 kB,
dochádza k negatívnemu ovplyvneniu výkonnosti projektu.
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Parameter

Opis

Enable alarm
signal

Digitálny signál, ktorý pri svojom aktivovaní vyvolá správu alarmov v termináli. Tento
parameter umožní aktiváciu alebo deaktiváciu správy alarmov v termináli. Parameter
sa nemá používat’, ak má byt’ správa alarmov stále aktívna.

Default font

Udáva štandardnú veľkost’ písma pre zoznam alarmov. Štandardná veľkost’ písma pre
zoznam alarmov sa zobrazuje vždy po štarte alebo reštarte alebo pri zmene režimov.

Alarm symbol

Udáva, kedy sa má symbol alarmu zobrazit’. V textovom bloku sa zobrazí "ALARM"
a v grafickom bloku zvonček v pravom hornom rohu obrazovky.

Send e-mail

Backlight

No

Symbol alarmu sa nikdy nezobrazí.

Unacknowledged

Symbol alarmu sa zobrazí, ak sa v zozname alarmov nachádzajú
nepotvrdené (nekvitované) alarmy.

Active

Symbol alarmu sa zobrazí, ak sa v zozname alarmov nachádzajú
aktívne alarmy.

All

Symbol alarmu sa zobrazí, pokiaľ sa v zozname alarmov
nachádzajú aktívne, resp. nepotvrdené alarmy.

Určuje, či sa majú alarmové hlásenia posielat’ e-mailom.
Always

Alarm sa pošle e-mailom vždy, keď sa zmení jeho stav.

Active

Alarm sa pošle e-mailom, pokiaľ dôjde k jeho aktivácii.

Inactive

Alarm sa pošle e-mailom, pokiaľ dôjde k jeho deaktivácii.

Acknowledge

Alarm sa pošle e-mailom, pokiaľ dôjde k jeho potvrdeniu.

Zadajte, či sa má počas alarmu menit’ podsvietenie.
On

Podsvietenie sa zapne pri zobrazení symbolu alarmu (štandardné
nastavenie).

Off

Podsvietenie nie je ovplyvňované alarmom.

Timer

Podsvietenie sa zapne pri aktivácii nového alarmu.
Podsvietenie sa vypne po uplynutí intervalu pre šetrenie obrazovky.

Alarm cursor

Určite farbu kurzora v zozname alarmov.

Repeat count
time

Store first

Pri potvrdení alarmu sa do správy alarmov uloží čas prvého
aktivovaného alarmu.

Store last

Pri potvrdení alarmu sa do správy alarmov uloží čas posledného
aktivovaného alarmu.

Ak je zoznam alarmov už plný, začne sa prepisovat’. Pritom sa 25 % vymaže. 75 %
predchádzajúceho obsahu tak zostane zachovaných.
Príklad:
Dĺžka alarmového textu je 38 znakov. Každý alarm teda zaberá 80 bytov v zozname
alarmov. Z toho vychádza 1024 (dĺžka zoznamu =1 kB) / 80 = maximálne 12 alarmov
v zozname. Pri spustení 13. alarmu sa zoznam alarmov prepíše a bude obsahovat’
9 posledných alarmov.

206

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B

Funkcie zariadenia
Správa alarmov

I

8

0

8.2.4

Import alarmov
Texty alarmov je možné importovat’ zo zoznamov názvov, ktoré boli vytvorené pre
riadiacu jednotku pomocou konfiguračného softvéru HMI-Builder. Projekt v programe
HMI Builder musí byt’ pred importom alarmov spojený so zoznamom názvov. Vyberte
príslušný súbor názvov voľbou [View] (Zobrazenie) / [Name list] (Zoznam názvov).
Potom poklepte v správcovi projektov na zoznam [Alarms] (Alarmy), a kliknite na tlačidlo
[Import] pre definovanie importu alarmov.

11989AEN

Parameter

Opis

Start I/O

Zadajte adresu pre spúšt’ací vstup/výstup pri importe zo súboru názvov.
Spúšt’acím vstupom alebo výstupom môže byt’ analógový alebo digitálny signál.

End I/O

Zadajte adresu pre ukončovací vstup/výstup pri importe zo súborov názvov.
Ukončovací vstup/výstup musí byt’ rovnakého typu ako spúšt’ací vstup/výstup.

Alarm properties

Všetky alarmy (Start I/O až End I/O), ktoré sa načítajú kliknutím na tlačidlo [Import]
majú vlastnosti určené v položke "Alarm properties" (Vlastnosti alarmu). Opis
jednotlivých parametrov nájdete v kapitole "Alarmy" na Strana 202.
Parametre Signal type, Analog/Digital a Alarm group treba zadat’ pred importom
alarmu.

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B

207

I

8

Funkcie zariadenia
Správa alarmov

0

8.2.5

Alarmový prúžok

UPOZORNENIE
Informácie k objektu Alarm-Banner nájdete v kapitole "Grafické zobrazenie a riadenie"
(Strana 163).

8.2.6

Alarmy v ovládacom termináli
V grafickom bloku bliká v prípade alarmu v pravom hornom rohu obrazovky zvonček.
Túto indikáciu je možné deaktivovat’ kliknutím pravým tlačidlom na zoznam [Alarms]
(Alarmy) a následnou voľbou [Properties] (Vlastnosti) v správcovi projektov.
Alarmy sa zobrazujú v zozname alarmov s preddefinovanými alarmovými textami.
Zoznam alarmov obsahuje posledne spustené alarmy a je usporiadaný podľa skupín
alarmov v súlade s príslušnými definíciami. Alarm spustený naposledy je uvedený na
prvom mieste zoznamu. Zoznam je možné usporiadat’ v zostupnom poradí. Ďalšie
informácie nájdete v kapitole "Alarm banner" na Strana 208. Veľkost’ zoznamu alarmov
je možné určit’ v správcovi projektov kliknutím pravým tlačidlom na zoznam [Alarms]
(Alarmy) a následným výberom voľby [Properties] (Vlastnosti). Pri vykonaní skoku na
blok alarmov (systémový blok č. 990) sa zobrazí správa alarmov.
Pri každom alarme sa zobrazia nasledujúce údaje: Počet spustení alarmu (pokiaľ je
zvolené), status alarmu a okamih spustenia, deaktivácie alebo potvrdenie v zvolenom
formáte zobrazenia.
Počítadlo alarmov v správcovi alarmov sa zobrazuje v súlade s nasledujúcou tabuľkou
za predpokladu, že je pri danom alarme v dialógovom okne Alarms aktivované políčko
[No. of repetitions] (Počet opakovaní).
Formát zobrazenia

Opis

(12)

Znamená, že bol alarm spustený 12-krát. Alarm musí byt potvrdený, aby sa na
zozname mohol znovu zobrazit’ ako nová alarmová správa.

>999)

Znamená, že alarm bol spustený viac ako 999-krát bez toho, aby bol medzitým
potvrdený. Počítadlo je schopné uložit’ najviac 999 alarmov.

Alarmy môžu mat’ následujúce stavy:
Symbol

Stav

*

Nie je aktívny, nepotvrdený

$

Neaktívny, nepotvrdený

–

Aktívny, potvrdený

<prázdny>

Neaktívny, potvrdený

Časy alarmov je možné zobrazit’ v nasledujúcom formáte:

208

Formát zobrazenia

Opis

S

Časový okamih spustenia alarmu. Ak sa alarmy vyskytujú opakovane, zobrazuje
sa časový okamih spustenia prvého (v čase) alarmu.

E

Časový okamih, keď sa stal alarm neaktívnym. Ak sa alarmy vyskytujú opakovane,
zobrazuje sa časový okamih posledného deaktivovania alarmu.

A

Časový okamih potvrdenia (kvitovania) alarmu.
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Do bloku alarmov sa možno dostat’ tak, že v niektorom bloku definujete skok na
systémový blok 990 alebo stlačíte tlačidlo <LIST>, alebo riadiaca jednotka signálom
zobrazenia načíta zoznam pre blok 990.
Pre potvrdenie alarmu presuňte kurzor na príslušný riadok s alarmom a kliknite na
<ACK> alebo vykonajte potvrdenie pomocou funkčného tlačidla.
Ak je tlačiareň pripojená k terminálu, môže sa alarm priamo vytlačit’ na tlačiarni, a to
podľa poradia alebo v závislosti od zmeny stavu. Spôsob tlače je špecifikovaný pri
definovaní alarmov.
Alarm sa vytlačí s nasledujúcou informáciou:
•

Počet výskytov

•

Dátum

•

Čas

•

Stav

•

Text alarmu

Pre vymazanie neaktívnych potvrdených alarmov z histórie stlačte tlačidlo <←> (Spät’).
Zadaním príkazu "DD" do príkazového riadka (v správcovi projektov poklepat’ v adresári
[Setup] (Nastavenie) na [System signals] (Systémové signály) je možné deaktivovat’
funkciu.
Pre návrat k predchádzajúcemu bloku stlačte na termináli <PREV> alebo na dotykovej
obrazovke <ESC>.
Výstup signálu tlače pre blok 990 uvoľní tlač príslušného obsahu zoznamu alarmov.
Spriahnutie
blokov
s alarmami

Textové alebo grafické bloky sa môžu spriahnut’ s alarmami. Pre daný alarm v zozname
alarmov stlačte tlačidlo <INFO> - zobrazí sa blok, ktorý je spriahnutý s alarmom. Blok
môže obsahovat’ informácie o alarme a odporúčania pre vykonanie vhodných opatrení.
Tlačidlo <INFO> možno aktivovat’, len ak je alarm spriahnutý s niektorým blokom. Pre
návrat do zoznamu alarmov stlačte <PREV>.

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B

209

I

8

Funkcie zariadenia
Správa receptov

0

8.2.7

Grafická stránka alarmov
Stránka sa zobrazuje graficky a môže byt’ editovaná používateľom. Funkčným alebo
dotykovým tlačidlám sa môžu priradit’ funkcie na zväčšenie alebo zmenšenie textu
alarmov a na prehliadanie stránok. Okrem toho je možné zvolit’, či sa zobrazí časová
a dátumová pečiatka. Alarmy je možné triedit’ do skupín a zobrazovat’ po skupinách.
Stav sa zobrazuje pomocou farieb, ktoré boli definované pri nastavení skupiny alarmov.

UPOZORNENIE
Grafická stránka alarmov (zoznam alarmov) sa na tlačiarni vytlačí ako text.

8.3

Správa receptov
Funkcia [Recipe management] (Správa receptov) umožňuje všetky dynamické údaje
jedného alebo i viacerých blokov (t.j. signály a ich hodnoty) v prevádzkovom režime
uložit’ do súboru.
Operátor môže tento súbor preniest’ do riadiacej jednotky, kde sa uložené údaje ďalej
spracovávajú. Pomocou funkcie správa receptov sa tieto rozsiahle konfigurácie
parametrov môžu znovu použit’. Požívateľ si tak môže vytvorit’ adresár receptov, ktorý
sa skladá zo súborov s rôznymi nastaveniami parametrov. Funkcia správa receptov
umožňuje efektívne navrhovanie výrobných postupov v tesnom časovom slede, pri
ktorých sa musí rýchlo obmenit’ vyrábaný produkt, napr. výroba rovnakých výrobkov,
ktoré sa líšia len farbou.
Súbory receptov možno generovat’ v termináli, v riadiacej jednotke alebo na počítači PC
so softvérom DOP Tools.
Súbory receptov sú uložené v termináli. Pre používanie správy receptov musia byt’
funkcie na uloženie, vloženie (načítanie), vymazanie a pridávanie receptov priradené
funkčným alebo dotykovým tlačidlám. Pozri kapitolu "Funkčné tlačidlá" na Strana 238.
Súbory receptov sa môžu posielat’ aj ako prílohy e-mailov, ak má terminál inštalovanú
funkciu e-mailu.
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Nasledujúci obrázok ozrejmuje princíp spravovania receptov.

DOP11B

[1]

[2]

M100
M102
D0
D1
D102
D103

1
0
25
100
12
1123

[3]

63685AXX

[1]

PC sa používa na programovanie ovládacieho terminálu. Programom FTP možno PC použit’ aj na
zálohovanie receptov resp. na vytváranie nových receptov.

[2]

Receptové súbory uložte funkciou [Save recipe] (Uložit’ recept).

[3]

Recept preneste do riadiacej jednotky funkciou [Load recipe] (Načítat’ recept).
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8.3.1

Výpočet veľkosti receptu
Na výpočet veľkosti receptu v pamäti sa používa nasledujúci vzorec. (Pretože systém
súborov v termináli je veľmi zložitý, nedáva vzorec pre každý prípad presné výsledky).
S = Σ (IOW × 10)
S = Počet bytov. Ak je vypočítaná hodnota S menšia než 360, treba za S dosadit’
hodnotu 360.
Σ = Počet I/O sérií
IOW = Počet slov v každej I/O sérii. Pre hodnoty menšie než 16 bitov sa však vždy
vypočíta pamät’ pre slovo.

UPOZORNENIE
Pri používaní funkcie [Create and transfer recipes using the controller program]
(Vytváranie a prenos receptov programom riadiacej jednotky) je maximálny počet I/O
v jednom recepte obmedzený na 1000.
Pri použití funkcie [Create recipes on the terminal] (Vytvorit’ recept na termináli) je
maximálny počet I/O obmedzený len dostupným pamät’ovým miestom na ovládacom
termináli.
Príklad
Náš recept sa skladá z 3 I/O sérií H0-H109 (=110 dvojslov) a H200-H299
(=100 dvojslov) a H600.0 až H609.0 (=10 slov).
Výpočty:
S = ((110 × 2) × 10) + ((100 × 2) × 10) + (10 × 10)
S = 4 300 Bytov (na recept)
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8.3.2

Vlastnosti receptov a adresáre receptov
V správcovi projektov dvakrát kliknite na [Recipe] (Recept). Potom môžete určovat’
vlastnosti správy receptov alebo vytvárat’, upravovat’ a mazat’ adresáre receptov.

11577AEN

Parameter

Opis

Recipe control block

Riadiaci blok na uloženie, načítanie a vymazanie receptov cez riadiacu jednotku.
Pozri kapitolu "Vytváranie a prenos receptov pomocou programu riadiacej
jednotky" na Strana 218.

Current recipe
register

Tu zadajte prvý zo štyroch, resp. šestnástich 16-bitových registrov, v ktorých
terminál ukladá názov receptu, ktorý bol naposledy nahraný v riadiacej jednotke.
Toto meno sa bude ďalej zobrazovat’ ako objekt ASCII. Funkcia obsadí buď
4 registre (8 znakov) alebo 16 registrov (32 znakov).

Enable directories

Výber tejto možnosti umožňuje vytváranie adresárov receptov v termináli. Pozri
odsek "Zoznam receptov" na Strana 214.

Current directory
register

Tu zadajte prvý zo štyroch, resp. šestnástich 16-bitových registrov, v ktorých
terminál ukladá názov adresára receptov, ktorý bol zadaný pre blok. Toto meno sa
bude ďalej zobrazovat’ ako objekt ASCII. Funkcia obsadí buď 4 registre (8 znakov)
alebo 16 registrov (32 znakov).
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Adresár receptov

Pomocou funkcie [Save recipe on memory card] (Uložit’ recept na pamät’ovú kartu),
ktorú je možné spustit’ pomocou funkčného alebo dotykového tlačidla, je možné súbory
uložit’ na kartu Compact Flash alebo na disk USB Flash. Používanie adresára receptov
umožňuje vytvorit’ prehľadnú štruktúru receptov a umožňuje jednoduchú správu
receptov v aplikáciách s veľkým počtom receptov. Pre každú úroveň je možné vytvorit’
32 adresárov receptov.
Adresáre receptov sa vytvárajú v kmeňovom adresári pamäte terminálu v adresári
[RECIPE] (Recept). Adresár receptov je pod položkou [Block properties] (Vlastnosti
bloku) spojený s jedným alebo niekoľkými blokmi. Všetky recepty vytvorené v jednom
bloku sa ukladajú v zvolenom adresári receptov.
Pozri kapitolu "Ukladanie individuálnych receptov pri prevádzke na externú pamät’ovú
kartu" na Strana 221, kde nájdete informácie o ukladaní individuálnych receptov na
externú pamät’ovú kartu.
Adresáre receptov je možné vytvárat’, upravovat’ a mazat’, pokiaľ v správcovi projektov
poklepete na [Create recipe signals] (Vytvorit’ signály receptov). Definované adresáre
receptov sa zobrazia v zozname, ktorý zodpovedá štruktúre knižnice. Prostredníctvom
tlačidla [Add directory] sa pridajú nové adresáre receptov. Názov adresára receptov
musí obsahovat’ 1 až 32 znakov. Prvý znak musí byt’ buď písmeno alebo číslica.
Prípustné sú znaky A...Z, 0...9 a _ (znak podtrhnutia). Pri použití príkazu MCRD# je
prípustný aj znak #.
Pozri kapitolu "Ukladanie individuálnych receptov pri prevádzke na externú pamät’ovú
kartu" na Strana 221.
Ak chcete zmenit’ adresár receptov, označte ho a kliknite na [Edit] (Editovat’). Kliknutím
na [Delete] (Vymazat’) sa označený adresár receptov vymaže.

Adresár receptov
v prevádzkovom
režime

V prevádzkovom režime je možné vytvárat’ a odstraňovat’ adresáre receptov
prostredníctvom funkcií [Create recipe directory] (Vytvorenie adresára receptov)
a [Delete recipe directory] (Vymazanie adresára receptov). Funkcie sú priradené
funkčným tlačidlám alebo dotykovým tlačidlám.
Pomocou funkcie [Change recipe directory] (Zmena adresára receptov) spojenej
s funkčnými alebo dotykovými tlačidlami je možné v prevádzkovom režime menit’
a vyberat’ adresáre receptov pre aktuálny blok. Pri aktivácii funkčného tlačidla alebo
dotykového tlačidla pre [Change recipe directory] (Zmena adresára receptov) sa vyvolá
zoznam pre výber z dostupných adresárov receptov. Vyberte jeden súbor a stlačte
tlačidlo Enter. Recepty v bloku sa potom uložia vo vybranom adresári receptov. Pozri
kapitolu "Funkčné tlačidlá" na Strana 238.

UPOZORNENIE
Adresáre receptov vytvorené v softvéri HMI-Builder nie je možné odstraňovat’
pomocou funkčných a dotykových tlačidiel spojených s funkciou [Delete recipe
directory] (Vymazanie adresára receptov). V termináli vytvorené adresáre receptov nie
sú súčast’ou projektu terminálu, keď sa tento projekt prenesie z terminálu do softvéru
HMI-Builder (funkciou príjem v dialógovom okne [Project transfer] (Prenos projektu)).
Správa receptov medzi terminálom a počítačom PC sa vykonáva pomocou aplikácií
[DOP Tools] (DOP nástroje) / [DOP File Transfer] (DOP prenos súborov) a [DOP Tools]
(DOP nástroje) / [DOP FTP Transfer] (DOP prenos FTP). Pozri kapitolu "Použitie
receptov v PC" na Strana 217.
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8.3.3

Vytvorit’ recepty v termináli
Pri programovaní aplikácie sa definuje blok alebo bloky, ktorý/é sa použijú na uloženie
receptov. Okrem toho je v prevádzkovom režime k dispozícii funkcia [Append recipe]
(Pridat’ recept). V bloku receptov sa definujú všetky signály, ktoré sa majú do receptu
zahrnút’. Všetky dynamické hodnoty bloku sa uložia do súboru receptu. Bez ohľadu na
objekty trendov je možné ako parametre receptu použit’ všetky digitálne a analógové
objekty.
V prevádzkovom režime vykonajte skok na blok, ktorý obsahuje parametre receptu.
Zadajte požadované hodnoty pre dynamické objekty a stlačte funkčné alebo dotykové
tlačidlo, ktorému je priradená funkcia [Save recipe] (Uložit’ recept). Názov môže
obsahovat’ až 32 znakov. Prvým znakom musí byt’ písmeno alebo číslica. V názvoch sú
prípustné znaky A...Z, 0...9 a _ (znak podtrhnutia). Inak platia konvencie názvov súborov
systému MS-DOS.
Súbor receptu sa uloží v termináli; a to buď to v adresári receptov daného bloku alebo
v tom istom adresári receptov, ak ste v [Setup] (Nastavenia) / [Recipe settings]
(Nastavenia receptov) nevytvorili žiadne vlastné adresáre receptov.

Obmedzit’ dĺžku mena receptu a adresárov, ktoré sa uložia v riadiacej jednotke
Niektoré programy riadiacej jednotky sú nakonfigurované tak, že podporujú ukladanie
mien a adresárov receptov v riadiacej jednotke s maximálne 8 znakmi. Ak omylom
použije mená s až 32 znakmi, môžu sa prepísat’ dôležité údaje v riadiacej jednotke. Aby
ste tomu predišli, môžete použit’ príkaz SCRR (SchortCurrentRecipeRegister). V menu
zvoľte [Setup] (Nastavenie) / [System signals] (Systémové signály) a v príkazovom
riadku zadajte príkaz "SCCR".
Pri použití tohto príkazu možno v ovládacom termináli pre mená a adresáre receptov
zadat’ maximálne 8 znakov.
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8.3.4

Pridanie receptu
Funkcia [Append recipe] (Pridat’ recept) sa môže priradit’ funkčným alebo dotykovým
tlačidlám. Pomocou tejto funkcie možno v prevádzkovom režime k existujúcemu receptu
pridat’ signály aktuálneho bloku a signálom prislúchajúce hodnoty. Týmto spôsobom
môže operátor signály (a im prislúchajúce hodnoty) z rôznych blokov uložit’ do
spoločného receptu. Pritom sa pridajú nové signály. Existujúce signály sa pri vykonaní
funkcie aktualizujú.
Pri stlačení funkčného alebo dotykového tlačidla pre funkciu [Append recipe] (Pridat’
recept) sa musí zadat’ názov receptu, ku ktorému sa majú pridat’ signály aktuálneho
bloku a ich hodnoty. Ak pri vykonávaní funkcie nie je v pamäti terminálu uložený žiadny
recept, vytvorí sa v termináli nový recept. Nový recept sa vytvorí aj v prípade, ak ste pre
bloky nedefinovali ten istý adresár receptov.
Aby sa mohli k receptu pripojit’ signály z iného bloku, musí byt’ pre oba bloky definovaný
rovnaký adresár, alebo nesmie byt’ definovaný žiadny adresár.

UPOZORNENIE
Ak sa k už existujúcemu receptu s ret’azcom znakov má pridat’ nový ret’azec znakov,
musia byt’ tieto ret’azce od seba oddelené separátorom adries; v opačnom prípade sa
len predchádzajúci ret’azec rozšíri o nový.
8.3.5

Prenos receptov na riadiacu jednotku
V prevádzkovom režime sa recept na riadiacu jednotku prenesie funkciou [Load recipe]
(Vložit’ recept). Touto funkciou sa signály a ich hodnoty uložené v súbore prenesú na
riadiacu jednotku. Stlačením funkčného alebo dotykového tlačidla s funkciou [Load
recipe] (Vložit’ recept) sa zobrazí výberový zoznam dostupných súborov receptov.
Vyberte jeden súbor a stlačte tlačidlo Enter. Riadiaca jednotka odteraz beží s vloženými
hodnotami.

8.3.6

Vymazanie receptu
V prevádzkovom režime možno funkciou [Delete recipe] (Vymazat’ recept) recept
z pamäte terminálu vymazat’. Stlačte funkčné alebo dotykové tlačidlo, ktorému je
priradená funkcia [Delete recipe] (Vymazat’ recept). Zobrazí sa výberový zoznam
dostupných súborov receptov. Vyberte súbor, ktorý chcete vymazat’ a stlačte tlačidlo
Enter. Vymazanie potvrďte opätovným stlačením tlačidla Enter alebo stlačte <PREV>,
aby sa akcia prerušila.
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8.3.7

Použitie receptov v počítači PC
Pomocou programu [DOP Tools File Transfer] (ikona v skupine programov DOP Tools),
ktorý je inštalovaný na PC, sa terminál bude pri adresovaní chovat’ ako disková
mechanika počítača PC. PC je tak možné používat’ na vytváranie záložných kópií
terminálových súborov (napr. súbory receptov). Týmto spôsobom sa môžu v počítači
PC vytvorit’ nové recepty a potom preniest’ do terminálu.
Súbor receptu je uložený v počítači PC vo formáte SKV a možno ho otvorit’ napr.
v programe Excel. Súbory možno editovat’ v Excel-i a potom sa môžu v zariadení
opätovne použit’. Súbor ukončite príkazom "END".
Príklad
P100;3
P102;0
H50;12
END
Súbory receptov sa môžu prenášat’ medzi terminálom a PC aj pomocou FTP. Pre
prenos pomocou FTP sa použije program [DOP Tools] (DOP nástroje) / [DOP File
Transfer] (DOP prenos súborov) (štandardný klient FTP).

UPOZORNENIE
Pre použitie kódu Unicode platia pre súbory receptov vo formáte SKV obmedzenia.
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8.3.8

Vytváranie a prenos receptov pomocou programu v riadiacej jednotke
Pomocou riadiaceho bloku v riadiacej jednotke možno súbory receptov v termináli
vytvárat’, prenášat’ a vymazat’. Súbory vytvorené programom v riadiacej jednotke sú
kompatibilné so súbormi receptov v termináli. To umožňuje súbory vytvorené
programom v riadiacej jednotke prijímat’ v termináli a naopak.
Riadiaci blok má nasledujúcu štruktúru:
Riadiaca jednotka

Terminál
Súbor receptu 1
Register
n

Hodnota
123

n+1

53447

n+2

0

Register

Recept uložiť
Recept prijať
Recept vymazať
Názov súboru
receptov

n

76789
Register
receptov

Súbor receptu x

n

Hodnota

53447

n+2

0

7699

n+2

1

n+m

Dáta

265346

-

89

n+1

123

n+1

n+m
Register

Program v riadiacej
jednotke

1

n+m

Hodnota

0

Ctrl. reg.0

Riadenie

Ctrl. reg.1
Riadiaci
blok
Ctrl. reg.7

76789

54249ASK

UPOZORNENIE
Táto funkcia spracováva len 16-bitové hodnoty. Nie je možné použit’ žiadne iné
formáty.
Pri vytvorení receptu s riadiacim blokom sa uloží len slovo Low každej premennej.
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Pri použití názvov
receptov max.
s 8 znakmi

Pri poklepaní na [Recipe] (Recept) v správcovi projektov je možné prvý riadiaci register
definovat’ pod položkou [Recipe control block] (Riadiaci blok receptu). Tento
a 7 nasledujúcich registrov sa používajú ako riadiace registre. Riadiaci blok je opísaný
v nasledujúcej tabuľke.
Register

Obsah

Opis

Riadiaci register 0

Príkaz

Príkazový register je definovaný riadiacou jednotkou.
Dostupné príkazy:
0. Žiadny príkaz
1. Uložit’ recept v termináli
2. Recept sa prijme z terminálu
3. Vymazat’ recept v termináli
4. Vytvorit’ adresár receptov
5. Zmenit’ adresár receptov
6. Vymazat’ adresár receptov

Riadiaci register 1

Handshake

Terminálom definovaný register nadviazania spojenia
(handshake)
0. Pripravený pre nový príkaz
1. OK
2. Chyba zápisu do súboru receptu
3. Súbor receptu nebol nájdený

Riadiaci register 2

Názov súboru, znaky 1-2

Riadiaci register 3

Názov súboru, znaky 3-4

Riadiaci register 4

Názov súboru, znaky 5-6

Riadiaci register 5

Názov súboru, znaky 7-8

Riadiaci register 6

Prvý register dát

Prvý register dát, ktorý sa má zo súboru receptu
načítat’ resp. do súboru uložit’.

Riadiaci register 7

Počet registrov

Počet registrov, ktoré sa majú nahrat’ zo súboru
receptov, resp. ktoré sa majú v tomto súbore uložit’.
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Pri použití názvov
receptov max.
s 32 znakmi
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Pri poklepaní na [Recipe] (Recept) v správcovi projektov je možné prvý riadiaci register
definovat’ pod položkou [Recipe control block] (Riadiaci blok receptu). Tento
a 15 nasledujúcich registrov sa používajú ako riadiace registre. Riadiaci blok je opísaný
v nasledujúcej tabuľke.
Register

Obsah

Opis

Riadiaci register 0

Príkaz

Príkazový register je definovaný riadiacou jednotkou.
Dostupné príkazy:
10. Žiadny príkaz
11. Uložit’ recept v termináli
12. Recept sa prijme z terminálu
13. Vymazat’ recept v termináli
14. Vytvorit’ adresár receptov
15. Zmenit’ adresár receptov
16. Vymazat’ adresár receptov

Riadiaci register 1

Handshake

Terminálom definovaný register nadviazania
spojenia (handshake)
0. Pripravený pre nový príkaz
1. OK
2. Chyba zápisu do súboru receptu
3. Súbor receptu nebol nájdený

Riadiaci register 2

Názov súboru, znaky 1-2

Riadiaci register 3

Názov súboru, znaky 3-4

Riadiaci register 4

Názov súboru, znaky 5-6

Riadiaci register 5

Názov súboru, znaky 7-8

Riadiaci register 6

Názov súboru, znaky 9-10

Riadiaci register 7

Názov súboru, znaky 11-12

Riadiaci register 8

Názov súboru, znaky 13-14

Riadiaci register 9

Názov súboru, znaky 15-16

Riadiaci register 10

Názov súboru, znaky 17-18

Riadiaci register 11

Názov súboru, znaky 19-20

Riadiaci register 12

Názov súboru, znaky 21-22

Riadiaci register 13

Názov súboru, znaky 23-24

Riadiaci register 14

Názov súboru, znaky 25-26

Riadiaci register 15

Názov súboru, znaky 27-28

Riadiaci register 16

Názov súboru, znaky 29-30

Riadiaci register 17

Názov súboru, znaky 31-32

Riadiaci register 18

Prvý register dát

Prvý register dát, ktorý sa má zo súboru receptu
načítat’ resp. do súboru uložit’.

Riadiaci register 19

Počet registrov

Počet registrov, ktoré sa majú nahrat’ zo súboru
receptov, resp. ktoré sa majú v tomto súbore uložit’.

Názov receptu prípadne adresára receptov
v termináli.
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Postup

1. Register kódu výsledku musí obsahovat’ 0. Pokiaľ to tak nie je, nastavte príkazový
register na 0 alebo 10.
2. Príkaz vložte do príkazového registra (napr. 11).
3. Čakajte na signal pripravený (Ready) alebo na chybový kód v registri kódu výsledku.
4. Nastavte register príkazov na hodnotu 0 alebo 10. Terminál nastaví register kódu
výsledku na 0.

UPOZORNENIE
Adresáre receptov, vytvorené v programovacom softvéri HMI-Builder, nemožno
vymazat’ v prevádzkovom režime.

Obmedzenia

V riadiacej jednotke vytvorené recepty môžu obsahovat’ maximálne 1000 registrov.
Možno ukladat’ len premenné typu slovo (Word).
Názov receptu smie obsahovat’ znaky A...Z, 0...9 a _ (znak podtrhnutia). Pri použití
príkazu MCRD# je prípustný aj znak #.

8.3.9

Ukladanie individuálnych receptov pri prevádzke na externú pamät’ovú kartu
Pomocou funkcie [Save recipe on memory card] (Uložit’ recept na pamät’ovú kartu),
ktorú je možné spustit’ pomocou funkčného alebo dotykového tlačidla, je možné súbory
uložit’ na kartu Compact Flash alebo na disk USB Flash. Celý adresár receptov sa
prenesie z ovládacieho terminálu na pamät’ovú kartu.
V niektorých prípadoch môže byt’ užitočné uložit’ na externú pamät’ovú kartu len niektoré
recepty. Na tento účel sa používa príkaz MCRD#. Ukladanie individuálnych receptov na
externú pamät’ovú kartu je opísané v nasledujúcom príklade.
Nastavenie v programe HMI Builder
1. V menu zvoľte [Setup] (Nastavenie) / [System signals] (Systémové signály)
a v príkazovom riadku zadajte príkaz MCRD#. Kliknite na [OK].
2. V dialógovom okne [Recipe properties] (Vlastnosti receptu) označte voľbu [Activate
directories] (Aktivovat’ adresáre). Kliknite na [OK].
Nastavenie v ovládacom termináli
1. Príkazom [Create recipe directory] (Vytvorit’ adresár receptov) založte adresár, napr.
#RECIPES_EXTERNAL. Pred názvom receptu musí byt’ uvedený znak #.
2. Pre prechod do nového adresára použite príkaz [Change recipe directory] (Zmenit’
adresár receptu).
3. Pokiaľ napr. stlačíte tlačidlo s funkciou [Save recipe], uložia sa aktuálne recepty
v adresári RECIPES_EXTERNAL na externú pamät’ovú kartu.
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8.4

Heslá
Táto funkcia umožňuje vytvorenie bezpečnostného systému stroja alebo strojného
zariadenia. Každému operátorovi sa týmto jednoduchým spôsobom môže pridelit’
zvláštne oprávnenie pre prácu so systémom.
Nasledujúcim objektom sa môže priradit’ istá úroveň bezpečnosti:
•

Bloky

•

Funkčné tlačidlá

•

Dotykové tlačidlá

•

Ovládateľné objekty

Každá úroveň bezpečnosti je chránená heslom. Pre prístup na určitú úroveň sa musí
používateľ prihlásit’ heslom pre aktuálnu alebo vyššiu úroveň bezpečnosti. Táto funkcia
ale nemusí byt’ použitá (je voliteľná).
8.4.1

Definovanie úrovní bezpečnosti
Keď je vstup aktivovaný, v dialógovom okne pre príslušný objekt, ktoré sa otvorí
záložkou [Access] (Prístup), určite úroveň bezpečnosti (0-8). Ak sa zadá úroveň
bezpečnosti 0, majú k objektu prístup všetci používatelia. Preto sa v tomto prípade
nezobrazí výzva na zadanie hesla.
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8.4.2

Definovanie hesiel
V menu [Functions] (Funkcie) / [Passwords] (Heslá) sa definujú heslá pre úrovne
bezpečnosti 1-8.

8.4.3

Parameter

Opis

Password 1-8

Zadajte príslušné heslo pre úroveň bezpečnosti 1-8.

Confirm question 1-8

Zadajte otázku (maximálne 20 znakov), ktorú musí používateľ potvrdit’, predtým
než sa mu umožní prístup na objekt s určitou úrovňou bezpečnosti.
Táto funkcia nie je dostupná, ak sa úroveň bezpečnosti definuje pre funkčné
alebo dotykové tlačidlo.

Comment 1-8

Zadajte komentár, prípadne opis pre heslo alebo pre úroveň bezpečnosti. Tento
parameter nie je povinný.

Login-Signal

Tento parameter určuje digitálny signál, ktorý pri svojej aktivácii vytvorí vstupné
pole pre prihlásenie sa [Login]. Vstupné pole pre prihlásenie sa môže byt’
priradené aj funkčnému alebo dotykovému tlačidlu.

Logout signal

Tento parameter určuje digitálny signál, ktorý pri svojej aktivácii odhlási
aktuálneho používateľa [Logout]. Funkcia môže byt’ taktiež priradená funkčnému
alebo dotykovému tlačidlu. Pozri kapitolu "Funkčné tlačidlá" na Strana 238.

Login level reg.
Úroveň prihlásenia

Na tomto mieste definujte register v riadiacej jednotke, ktorý riadi úroveň
bezpečnosti. Tento register riadi úroveň bezpečnosti všetkých objektov, ktorým
bola priradená niektorá úroveň bezpečnosti (heslo). Hodnota v registri určuje
aktuálnu úroveň bezpečnosti: Hodnota 0 = žiadna úroveň bezpečnosti, 1 = úroveň
bezpečnosti 1 atď.

Current level reg.

Na tomto mieste definujte register, z ktorého môže terminál získat’ údaje pre
zobrazenie príslušnej úrovne bezpečnosti (0-8).

Login timeout

Tu sa zadá časový interval nečinnosti terminálu (v minútach), po uplynutí ktorého
je používateľ automaticky odhlásený. Pri zadaní hodnoty 0 sa odhlásenie
nevykonáva.

Password RUN /
PROG

Tu môžete zadat’ heslo, ktoré sa musí zadat’ pri ručnej zmene režimu RUN na
režim PROG. Táto funkcia sa nepoužíva pri prechode z režimu PROG do
režimu RUN, alebo ak sa v softvéri HMI-Builder použije automatické prepnutie
terminálu RUN/TRANSFER.

Automatic login

Tu sa určí, či sa má prihlasovacie okienko automaticky zobrazit’ pri pokuse o prístup
na bloky, objekty alebo na tlačidlá, ktoré sú chránené heslom. Táto funkcia sa týka
len terminálov s dotykovou obrazovkou, ako aj funkčných tlačidiel na všetkých
ostatných typoch terminálov, keďže kurzor sa nemôže umiestnit’ na objekty,
chránené heslom, ak sa používateľ predtým neprihlásil do príslušnej bezpečnostnej
úrovne daného objektu.

Prihlásenie
Ak políčko [Automatic login] (Automatické prihlásenie) v menu [Functions] (Funkcie) /
[Passwods] (Heslá) nie je aktivované, potom sa do systému možno prihlásit’ funkčným
alebo dotykovým tlačidlom, alebo pomocou digitálneho signálu z riadiacej jednotky
(login signal). Stlačením funkčného tlačidla spojeného s funkciou [Login to specified
security level] (Prihlásenie pre zadanú bezpečnostnú úroveň) pre určený stupeň
zabezpečenia, prípadne aktiváciou digitálneho signálu sa vyvolá okno na zadanie
prihlasovacích údajov. Do tohto okna sa zadá heslo. Heslo je priradené určitej úrovni
bezpečnosti. Pozri kapitolu "Definovanie úrovní bezpečnosti" na Strana 222.
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8.4.4

Heslá pre prenos projektu
Na príkazovom riadku v menu [Setup] (Nastavenia) / [System signals] (Signály systému)
môžete zadat’ príkaz "PDxxxxxxxx". Tento príkaz vyzve na zadanie hesla (xxxxxxxx) pre
získanie prístupu na funkcie terminálu v menu [Transfer] (Prenos). Pri prenose projektu
zo softvéru HMI-Builder do terminálu sa toto heslo musí zadat’ na termináli.

8.4.5

Heslo pre univerzálny prístup
Na príkazovom riadku v menu [Setup] (Nastavenia) / [System signals] (Signály systému)
môžete zadat’ príkaz "PSxxxxxxxx". Zadané heslo (xxxxxxxx) oprávňuje k prístupu na
všetky funkcie terminálu. Toto heslo používa napr. technik servisu pri poskytovaní
technickej podpory alebo pri údržbe. Na príkazovom riadku sa môžu zadat’ len veľké
písmená.

8.4.6

Zmena hesiel počas prevádzky
Pomocou funkcie [Change login password] (Zmenit’ heslo pre prihlásenie) je možné
počas prevádzky menit’ heslá pre funkčné a dotykové tlačidlá. Pri stlačení funkčného
alebo dotykového tlačidla, ktoré je priradené funkcii [Change login password] (Zmenit’
heslo pre prihlásenie), sa zobrazí dialógové okno, v ktorom sa môže zmenit’ heslo pre
príslušnú úroveň bezpečnosti. Pozri kapitolu "Funkčné tlačidlá" na Strana 238.

UPOZORNENIE
Pre blok [0] nemožno zadat’ žiadnu úroveň bezpečnosti.
Po odhlásení sú tlačidlo <PREV> a funkcia [Return to previous block] (Návrat do
predošlého bloku) pre funkčné a dotykové tlačidlá neúčinné, aby sa zabránilo
neoprávneným osobám k prístupu na bloky, ktoré sú chránené heslom.
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8.5

Tlač správ
Na sledovanie výrobného procesu možno veľmi jednoduchým spôsobom vytvárat’ rôzne
správy - tlačové výstupy (napr. denníky a oznámenia o udalostiach). Nasledujúci
obrázok znázorňuje princíp vytvárania denníka.

8.5.1

Pripojenie tlačiarne
Tlačiareň musí byt’ vybavená sériovým rozhraním alebo rozhraním USB. Sériové tlačiarne
musia podporovat’ znakovú sadu IBM (850). USB tlačiarne musia podporovat’ USB printer
class a taktiež aspoň standard PCL 5. Pre tlač cez ethernet musí siet’ová tlačiareň používat’
siet’ové služby systému Windows. Nastavenia tlačiarne sa vykonávajú v položke [Setup] /
[Peripherals] (Periférne zariadenia). Informácie o konfigurácii tlačiarne nájdete v príručke
k tlačiarni.
Príklad vhodnej tlačiarne:
Sériová tlačiareň

= Panasonic KX-P1092

USB tlačiareň

= HP Laser Inkjet
= HP Laser Deskjet

8.5.2

Tlač projektov
Pre tlač projektu vyberte položku [File] (Súbor) / [Print] (Tlačit’). Označením príslušných
políčok vyberte časti projektu, ktoré sa majú tlačit’. Pre konfigurovanie tlačiarne kliknite
na [Setup]. Kliknite na [Preview] (Ukážka) a zobrazí sa ukážka tlačového výstupu.

8.5.3

Tlač textových blokov
Správy (tlačové výstupy) sa vytvárajú ako textové bloky so statickým a dynamickým
textom. Maximálna šírka správy je 150 znakov. Do bloku môžete vložit’ ľubovoľný text,
napr. hlavičku tabuľky alebo nejaký iný text, ktorý sa má v bloku zakaždým vytlačit’.
Pre výstup hodnôt procesu sa musia definovat’ dynamické objekty, ktoré reprezentujú
hodnotu pre signál, spriahnutý s objektom.
Časový okamih pre tlač správy sa môže definovat’ napr. pomocou časových kanálov.

UPOZORNENIE
Tlač textových blokov nie je možná, ak sa používa kód Unicode.
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8.5.4

Tlač grafických blokov
Grafické bloky môžete tlačit’ pomocou PC servera cez ethernet. Rovnako je možné
tlačiareň spojit’ s rozhraním USB na ovládacom termináli. USB tlačiareň musí
podporovat’ nasledujúce štandardy: HP PCL5, PCL5C, PCL6. Grafické bloky možno
tlačit’, len ak sú zobrazené na obrazovke. Príkazy je možné zadávat’ v príkazovom
riadku. Na tento účel poklepte v správcovi projektov v adresári [Setup] (Nastavenie) na
položku [System signals] (Systémové signály).
Pri zadaní príkazu NHD do príkazového riadka vytlačí laserová tlačiareň grafický blok
bez hlavičky bloku (s názvom bloku, číslom bloku, dátumom a časom).

UPOZORNENIE
Aby sa mohli tlačit’ grafické bloky, musí vyrovnávacia pamät’ tlačiarne mat’ veľkost’
aspoň 5 MB.
Blok alarmov, t.j. grafický blok so zoznamom alarmov sa vytlačí v textovom formáte.
8.5.5

Definovanie tlačových výstupov
Tlačový výstup sa definuje v dialógovom okne [Block properties] (Vlastnosti bloku)
v záložke [Printout] (Tlačový výstup). Dialógové okne sa vyvolá kliknutím pravým
tlačidlom na blok a voľbou položky [Properties] (Vlastnosti). Parameter Print signal
udáva, aký digitálny signál pri aktivácii spustí tlač pre daný blok. Je tu uvedený tiež
digitálny signál pre ukončenie, ktorý sa aktivuje z ovládacieho terminálu po dokončení
výtlačku. Výberom možnosti [Reset] sa signál resetuje.
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8.5.6

Vlastnosti tlačiarne
Pre určenie nastavenia tlačiarne poklepte v správcovi projektov na [Peripherals]
(Periférne zariadenie). Potom kliknite pravým tlačidlom na [Printer] (Tlačiareň) a zvoľte
položku [Properties] (Vlastnosti). Ďalšie informácie o tlačiarni nájdete v príručke
k tlačiarni. Tlačiareň musí podporovat’ rozšírenú sadu znakov IBM-ASCI. Pre tlač
grafických blokov musí tlačiareň podporovat’ grafické funkcie HP PCL5, HP PCL5C
alebo HP PCL6.

11578AEN

Parameter

Opis

Printer signals

Deactivate

Digitálny signál, ktorý v prípade aktivácie preruší tlač. Port
tlačiarne môže byt’ teraz využitý pre iný dátový prenos (napr. pre
transparentný režim).

Page break
alarm

Signál, ktorý pošle na tlačiareň príkaz pre zalomenie stránky. Pri
použití príkazu alarmu To printer sa signál pre zalomenie stránky
zašle len s koncom stránky (t.j. nie po každom jednotlivom
alarme). Len pre laserové a atramentové tlačiarne.

Printer type

Zvoľte štandardnú textovú tlačiareň alebo nainštalovanú tlačiareň (atramentová
tlačiareň PCL alebo laserová tlačiareň PCL).

Page length

Definujte dĺžku strany - počet riadkov, po ktorom tlačiareň zastránkuje. Pri dĺžke
strany 0 tlačiareň nestránkuje.

Paper type

Vyberte typ papiera v rámci možností inštalovanej tlačiarne.

Graphic orientation

Určite, či sa má grafika tlačit’ na výšku alebo na šírku formátu papiera.

Text orientation

Určite, či sa má tlač správy vykonat’ na tlačiarni PCL5 vo formáte na výšku alebo
na šírku.

Network path

Udáva cestu na vyhľadanie siet’ovej tlačiarne.

User name

Používateľské meno na tlačovom serveri.

Password

Heslo na tlačovom serveri.

Handshake

Určite, či sa má nadviazanie spojenia (handshake) medzi tlačiarňou a terminálom
uskutočnit’ cez XON / XOFF alebo cez CTS / RTS.

New line character

Zadajte znak pre zalomenie riadku: žiadny, CR/LF, CR alebo LF.

Color / Monochrome

Zadajte, či má byt’ výtlačok čiernobiely alebo vo farbe.
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UPOZORNENIE
Pre parametre ako Character table (Tabuľka znakov), Font size (Veľkost’ písma)
a Margins (Okraje) platí nastavenie tlačiarne.
Informácie o tlačiarňach nájdete v príručkách k tlačiarňam.
8.5.7

Nastavenie komunikačného portu
Pre výber komunikačného portu pripojenej tlačiarne kliknite v menu [Setup]
(Nastavenie) / [Peripherals] (Periférne zariadenie) pravým tlačidlom myši na [Printer]
(Tlačiareň) a zvoľte položku [Connection] (Spojenie). Tu je teraz možné zvolit’
komunikačný port, na ktorom je pripojená tlačiareň. Informácie o správnom nastavení
komunikačného portu a pripojenej tlačiarne nájdete v príručke k príslušnej tlačiarni.

11579AEN

228

Parameter

Opis

Baudrate

Určite prenosovú rýchlost’ (v baudoch). Prenosová rýchlost’ musí zodpovedat’
prenosovej rýchlosti externej jednotky.

Parity

Určite paritu. Parita musí byt’ rovnaká ako parita externej jednotky.

Data bits

Špecifikujte počet dátových bitov. Počet dátových bitov musí byt’ rovnaký ako
v prípade externej jednotky.

Stoppbits

Špecifikujte počet stop bitov. Počet stop bitov musí byt’ rovnaký ako v prípade
externej jednotky.
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8.5.8

Riadiace kódy tlačiarne
Zadajte riadiace kódy tlačiarne v textovom bloku. Napíšte "%%" a pripojte číslo medzi 1
a 31. Čísla 1 až 31 predstavujú riadiace kódy tlačiarne. Napíšte napr. "%%12". Tento
ret’azec predstavuje prechod na novú stránku. Opis riadiacich kódov nájdete v príručke
tlačiarne. Pred každým príkazom musí byt’ medzera. Prechod na novú stránku
("%%12") sa musí zadat’ na koniec riadka. Ret’azec "%%" sa v (tlačenom) texte nesmie
vyskytovat’. Na jednom riadku môže byt’ uvedených aj viac príkazov.

8.5.9

Stav tlačiarne
Stav pripojenej tlačiarne sa môže prečítat’ pomocou registra tlačiarne. Register sa
špecifikuje v [Setup] (Nastavenia) / [System signals] (Systémové signály).

8.6

Časové riadenie
Funkcia [Time control] (Časové riadenie) umožňuje digitálne signály zapnút’ (aktivovat’)
a vypnút’ (deaktivovat’) v závislosti od hodín reálneho času. Funkcia sa používa pre
riadenie udalostí v procese v požadovaných časových okamihoch cez terminál
(napr. zapnutie a vypnutie motora). Časové kanály tak nahrádzajú časové relé
a týždňové spínacie hodiny.

8.6.1

Definovanie časových kanálov
Časové kanály sa definujú v menu [Functions] (Funkcie) / [Time channels] (Časové
kanály).

11580AEN

Parameter

Opis

Interval text

Zadajte ľubovoľný text pre časový kanál.

Signal

Určite digitálny signál ktorý sa má aktivovat’ v daných časových intervaloch.

Interval

Zadajte dni a časy pre (trvanie) intervalu. Pre každý časový kanál možno definovat’ 4 rôzne
intervaly.
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8.6.2

Zobrazovanie v prevádzkovom režime
Stránka s časovými kanálmi sa zobrazuje pri aktivovaní systémového bloku 991. K tomu
dôjde buď použitím objektu Jump (Skok), alebo prostredníctvom digitálneho signálu,
ktorý je spojený s blokom. Hodnoty časového kanálu sa môžu načítat’, prípadne zmenit’.
Aby bolo možné časové kanály v prevádzkovom režime menit’, musí byt’ v menu pod
položkou [Setup] / [Online properties] (On-line vlastnosti) označená voľba [Time
channels] (Časové kanály).
Pre čítanie alebo vykonanie zmien hodnôt v časovom kanáli presuňte kurzor na
príslušný riadok a stlačte tlačidlo Enter. Pokiaľ je terminál vybavený dotykovou
obrazovkou, je taktiež možné ukázat’ na príslušný riadok. Stlačte [OK] na ukončenie
definovania časového kanálu. Uzavrite menu časových kanálov tlačidlom <PREV>,
alebo stlačte <CANCEL>, pokiaľ je terminál vybavený dotykovou obrazovkou. Potom sa
zobrazí blok, z ktorého bol časový kanál aktivovaný.

8.7

Správa jazykov
Programovací softvér podporuje viacjazyčné aplikácie pre ovládacie terminály
série DOP. Odporúčame celú aplikáciu vytvorit’ programovacím softvérom v jednom
jazyku. Pre podporu viacerých jazykov môžete potom preložit’ texty aplikácie do iných
jazykov. Preklad sa môže urobit’ priamo v programovacom softvéri. Tiež je možné
všetky texty exportovat’ vo forme textového súboru a tieto preložit’ v inom softvéri. Súbor
preložených textov sa môže potom importovat’ spät’ do programovacieho softvéru.
Jedna aplikácia môže mat’ maximálne 10 jazykov.
Každému textu v aplikácii sa môže priradit’ ľubovoľný index. Pre optimálne fungovanie
a minimalizáciu počtu textov, môže sa text, ktorý sa v aplikácii opakovane používa
skopírovat’ a znovu použit’. Tieto kopírované texty sú indexované rovnakým indexom.
Jazyk aplikácie obsahuje tiež používateľské texty a je spriahnutý s jazykom systému,
ktorý obsahuje systémové texty. Používateľské texty sú tie texty, ktoré boli zadané pri
programovaní projektu. Systémové texty sú tie texty, ktoré sú zaradené do projektu pri
jeho vytvorení a tiež texty obsiahnuté v systémovom programe terminálu.

UPOZORNENIE
Niektoré fonty, predovšetkým ázijské, vyžadujú veľké množstvo pamäte. Znižuje sa tak
dostupná pamät’ pre vlastný projekt, čo treba rešpektovat’ hlavne v prípade, keď sa má
projekt prekladat’. Celkové množstvo pamäte na jeden projekt a príslušné fonty je 12 MB.

230

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B

Funkcie zariadenia
Správa jazykov

I

8

0

8.7.1

Standard Unicode na ovládacom termináli
Unicode je globálny štandard pre kódovanie znakov, pri ktorom sa používajú 16-bitové
hodnoty na zobrazenie znakov písma mnohých svetových jazykov. Ovládacie terminály
DOP11B podporujú výhradne znakové sady Unicode. Znaky Unicode je možné
používat’ v projektoch aj v systémových textoch.
Operačné systémy Microsoft Windows XP a Windows 2000 sú vybavené podporou
znakovej sady Unicode.
Program HMI-Builder používa znakovú sadu Unicode pre zobrazenie znakov Unicode
v dialógových poliach.

8.7.2

Vytváranie nových aplikačných jazykov
Zvoľte v menu [Setup] (Nastavenie) / [Multi Language] (Viacjazyková podpora) / [New
Language] (Nový jazyk). Táto funkcia vyvolá pomocníka pre vytvorenie viacerých
jazykov v aplikácii. Sledujte pokyny v príslušných dialógových poliach a vyberte
požadované hodnoty parametrov prípadne vyberte mená alebo mená zadajte.

11990AEN
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Určite, či sa majú všetky texty v už existujúcom jazyku (v už vytvorenom jazyku)
skopírovat’. Jazyk 1 je jazyk, v ktorom bola aplikácia vytvorená (základný jazyk).

11991AEN

Teraz zvoľte počet jazykov, ktoré sa majú v aplikácii používat’. Potom kliknite na [Next]
(Ďalej).

11992AEN

Softvér predkladá návrhy pre názvy jazykov. Používateľ môže zmenit’ tieto názvy.
V položke [Character table] (Znaková sada) zvoľte, aká znaková sada sa používa
v termináli a aké špeciálne národné znaky majú byt’ k dispozícii. Pozri odsek
"Krajina / Jazyk" na Strana 124.

232

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B

Funkcie zariadenia
Správa jazykov

I

8

0

V položke [System language] (Systémový jazyk) môžete zvolit’ jednu z možností
[Integrated] (Integrovaný) alebo [User defined] (Definovaný používateľom). Pri výbere
možnosti [Integrated] (Integrovaný) sa systémové texty v termináli zobrazia v zvolenom
jazyku. Pri výbere z [User defined] (Definovaný používateľom) môžete preložit’ niektorý
z integrovaných jazykov systému a spriahnut’ ho so systémovým jazykom pre jazyk
aplikácie (predpokladá sa, že terminál je prepojený s PC).

11993AEN

Tu sa definuje register riadenia jazykov. Jeho hodnota (0...9) určuje, aký aplikačný
jazyk (0...9) má terminál používat’.
Kliknite na [Finish] (Ukončit’), pre ukončenie sprievodcu. Potom sa otvorí strom
adresárov so všetkými vytvorenými jazykmi.
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8.7.3

Preklad a editovanie textov v programovacom softvéri
Zvoľte v menu [Setup] (Nastavenie) / [Multi Language] (Viacjazyková podpora) / [Edit]
(Upravit’).

11994AEN

Do bunky v tabuľke zadajte preklad (textu) pre príslušný jazyk. Pomocou šípok môžete
pohybovat’ kurzorom po riadkoch a stĺpcoch. Prostredníctvom položky menu [Edit]
(Upravit’) / [Search] (Vyhľadat’) je možné prehľadávat’ textový zoznam.
Aplikačné jazyky možno tiež ako textový súbor exportovat’ a v inom programe preložit’
(napr. Excel alebo Notepad). Po preložení sa textový súbor importuje spät’ do aplikácie.
Pozri kapitolu "Export" a "Import" na Strana 236.
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8.7.4

Vlastnosti aplikačného jazyka
Zvoľte v menu [Setup] (Nastavenie) / [Multi Language] (Viacjazyková podpora) / [Setup]
(Nastavenie).

11995AEN

Kliknite pravým tlačidlom myši na [User language] (Používateľský jazyk) a zvoľte
položku [Properties] (Vlastnosti) pre vykonanie zmeny v registri určenom na riadenie
zobrazovania jazyka.
Pravým tlačidlom myši kliknite na názov jazyka a môžete urobit’ nasledujúce nastavenia:
Parameter

Opis

New language

Použit’ zvolený jazyk

Character set

Vybrat’ / zmenit’ sadu znakov

System language

Vybrat’ / zmenit’ jazyk systému

Delete language

Aktuálny jazyk vymazat’

Rename

Zmenit’ názov aktuálneho jazyka

Properties

Definovat’ dátové registre, ktoré určujú hodnotu pre zobrazenie v jazyku

Kliknite pravým tlačidlom myši na [Charakter set] (Znaková sada). Potom môžete
zmenit’ znakovú sadu pre daný jazyk.
Kliknite pravým tlačidlom na [System language] (Systémový jazyk) na vykonanie zmeny
zvoleného systémového jazyka.
8.7.5

Používateľom definovaný jazyk systému
Pre vytvorenie používateľom definovaného systémového jazyka označte položku [User
defined], zvoľte zdrojový jazyk a kliknite na [Receive] (Prijat’). Otvorí sa dialógové pole
[Language transfer] (Prenos jazyka). Kliknite na [Receive] (Prijat’) pre nahranie
integrovaných systémových jazykov z terminálu. Voľbou položky [Setup] (Nastavení) /
[Multi Language] (Viacjazyková podpora) / [Edit] (Upravit’) je tak možné aj editovat’
systémové texty. Texty môžete tiež exportovat’ ako textový súbor a v inom programe
editovat’.
Všetky systémové texty v termináli (heslá, časové kanály a iné) podporujú aplikácie
s viacerými jazykmi. Môžete použit’ preddefinované jazyky systému alebo vytvorit’
vlastné (nové) jazyky. Pre jazyk aplikácie sú k dispozícii všetky znaky vo vybranej sade
znakov. Postupnost’ textových znakov sa môže prepojit’ s viacerými objektami.
Maximálny počet postupností textových znakov pre každý jazyk je závislý od
disponibilnej pamäte projektu v termináli.
V ľavej spodnej časti dialógového poľa pre jazyk aplikácie sú uvedené informácie
o veľkosti pamäte pre vybraný jazyk (súbor jazyka). Údaje sú uvedené v tvare X/Y,
kde X znamená obsadenú pamät’ a Y voľnú pamät’ pre daný jazyk, napr. veľkost’ 7/128.

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B

235

I

8

Funkcie zariadenia
Správa jazykov

0

8.7.6

Export
Jazyky (súbor textov jazyka) možno exportovat’ (napr. do Excel-u), v programe ich
preložit’ a potom opät’ importovat’ do programovacieho softvéru.
Zvoľte v menu [Setup] (Nastavenie) / [Multi Language] (Viacjazyková podpora) / [Export].
Vyberte používateľské texty (alebo systémové texty). V zobrazenom dialógovom okne
zadajte názov súboru pre export a ako formát zvoľte Unicode.

8.7.7

Import
Zvoľte [Setup] (Nastavenie) / [Multi-language] (Viacjazyková podpora) / [Import] a na
lište jazykov kliknite na tlačidlo [Import].
Vyberte [User texts] (Používateľské texty) alebo [System texts] (Systémové texty).
Následne sa objaví dialógové okno [Import multi-language texts] (Importovat’
viacjazyčné texty). Zadajte názov súboru, ktorý sa má importovat’. Jazyk projektu je
k dispozícii vo formáte Unicode.

8.7.8

Zobrazenie indexu
Každý objekt, ktorý v aplikácii s podporou viacerých jazykov zobrazuje text, je prepojený
s indexom. Index môže byt’ spriahnutý s rôznymi objektami, ktoré obsahujú rovnaký text.
Zvoľte funkciu [Setup] (Nastavenie) / [Multi Language] (Viacjazyčná podpora) / [Show
index] (Zobrazenie indexu) pre zobrazenie čísel indexov pre texty objektov.

8.7.9

Krížový odkaz
Zvoľte v menu [Setup] (Nastavenie) / [Multi Language] (Viacjazyková podpora) / [Cross
reference] (Krížový odkaz). Otvorí sa zoznam krížových odkazov, objekty môžete
editovat’ pravým kliknutím myši na objekt. Zoznam krížových odkazov podporuje pri
zadávaní čísel indexov inkrementálne vyhľadávanie.

8.7.10 Opätovné použitie indexu
Zvoľte v menu [Setup] (Nastavenie) / [Multi Language] (Viacjazyková podpora) / [Reuse
index] (Opätovné použitie indexu). Pokiaľ je pri kopírovaní objektu aktivovaná funkcia
[Reuse index] (Opätovné použitie indexu), priradí sa kópii rovnaký index. Vďaka tomu
stačí objekty s rovnakým indexom preložit’ len raz. Zmeny v texte sa prejavia
vo všetkých textoch s rovnakým číslom indexu.

UPOZORNENIE
Pri mazaní objektu, ktorý má kópie s tým istým číslom indexu, sa vymaže len označený
objekt.
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8.7.11 Výber písma Unicode
Ak je pre vytvorenie jazyka aplikácie potrebný rozšírený počet znakov, vyberte písmo
Unicode.
8.7.12 Jazyky aplikácie v prevádzkovom režime
Jazyk aplikácie možno v termináli v prevádzkovom režime zmenit’. Na tento účel treba
v príslušnom registri riadenia jazyka zmenit’ hodnotu (0-9). Všimnite si, že terminál
aktualizuje zobrazenie celého bloku, keď sa v prevádzkovom režime (RUN) vyberie
nový jazyk. Ak terminál má kurzor, kurzor sa po vykonaní tejto zmeny umiestni na prvý
ovládateľný objekt v aktuálnom bloku.
8.7.13 Predlohy písma
Prostredníctvom predlohy písma sa určuje, aké písmo sa priradí textovým objektom
a jazykom. Zvoľte [Edit] (Upravit’) / [Font templates] (Predlohy písma) pre vyvolanie
zoznamu fontov použitých v projekte. Pri použití jazyka obsahujúceho znaky, ktoré nie
sú obsiahnuté vo fontoch True Type systému Windows, treba jazyku priradit’ písmo.
Zmeny v predlohách písma sa odrazia vo všetkých textových objektoch, ktoré sú
spojené s príslušným písmom.

11996AEN

UPOZORNENIE
Veľkost’ súboru písma je zohľadňovaná pri určovaní veľkosti obsadenej pamäte
projektu.
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8.8

Kontrolky LED
Týka sa len ovládacieho terminálu s LED diódami.
Ovládací terminál má integrované LED diódy, ktoré môžu byt’ spriahnuté s registrom.
Register sa definuje v menu [Functions] (Funkcie) / [LED] (LED diódy). Obsah registra
určuje farbu a prípadne aj blikanie LED diódy podľa nasledujúcej tabuľky.

8.9

Hodnota registra
(hex)

Hodnota registra
(dekad)

Frekvencia blikania
(Hz)

Farba

00

0

-

žiadna

01

1

-

zelená

02

2

-

červená

11

17

5

zelená

12

18

5

červená

21

33

2,5

zelená

22

34

2,5

červená

31

49

1,2

zelená

32

50

1,2

červená

41

65

0,6

zelená

42

66

0,6

červená

Funkčné tlačidlá
Funkčné tlačidlo sa prepojí so signálom tak, že sa zadá adresa signálu podľa
príslušného tlačidla alebo sa vyberie vo výberovom zozname príslušná funkcia. Signál
spriahnutý s funkčným tlačidlom sa aktivuje podľa funkcie, zadanej pri definovaní
funkčného tlačidla.

UPOZORNENIE
Naraz môžu byt’ aktivované najviac 2 signály, spriahnuté s funkčnými tlačidlami. Ak sa
stlačia súčasne viac ako 2 funkčné tlačidlá, aktivujú sa len prvé dva signály.

Podľa typu majú terminály rôzny počet funkčných tlačidiel.
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8.9.1

Definovanie funkčných tlačidiel

11997AEN

Funkčné tlačidlá možno definovat’ 2 rôznymi spôsobmi:
•

Globálne

•

Lokálne

Globálne definovanie
•

Globálne funkčné tlačidlá sú definované pre celú aplikáciu, používajú sa v celej
aplikácii a platia pre všetky bloky.

•

Globálne definovanie je vždy dostupné aj v prevádzkovom režime, pokiaľ na
obrazovke zobrazený blok neobsahuje žiadne lokálne definície pre aktuálne funkčné
tlačidlo.

•

Globálne funkčné tlačidlá sa definujú v menu [Functions] (Funkcie) / [Function keys]
(Funkčné tlačidlá).

Lokálne definovanie
•

Lokálne funkčné tlačidlá sa definujú a aj používajú v jednom bloku.

•

Lokálne definície majú vyššiu prioritu ako globálne definície.

•

Lokálne funkčné tlačidlá sa definujú v dialógovom okne vlastností aktuálneho bloku
na záložke [Local function keys] (Lokálne funkčné tlačidlá).
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240

Funkcia

Opis

IO

Signál, ktorý sa aktivuje funkčným tlačidlom. (Nasledujúce pole sa používa
pre zadávanie možných indexregistrov a formátov signálov.)

Event

Pomocou funkcie IO event je možné definovat’ pôsobenie tlačidiel na zadaný
signál.
Funkcia event (udalost’) má nasledujúce možnosti:
Momentary

Signál je spustený tak dlho, kým je tlačidlo aktivované.

Toggle

Stlačením tlačidla sa signál dosadí, resp. resetuje.

Set

Signál sa pri stlačení tlačidla dosadí a zostane v tomto stave.

Reset

Signál sa pri stlačení tlačidla resetuje (0) a zostane v tomto
stave.

Grouped

Všetky signály, ktoré patria k jednému funkčnému tlačidlu
s aktuálnym číslom skupiny, sa resetujú (do 0). Číslo skupiny
je uvedené v poli [Group]. K jednej skupine náleží najviac
8 funkčných tlačidiel.

Set analog

Pomocou možnosti [Set analog] (Nastavit’ analógový)
sa analógovému signálu, ktorý je spriahnutý s funkčným
tlačidlom, priradí hodnota, ktorá je zadaná v poli [value].

Inc. Analog

Analógový signál, spriahnutý s funkčným tlačidlom, sa zväčší
o hodnotu, ktorá je zadaná v poli [value].

Dec. Analog

Analógový signál, spriahnutý s funkčným tlačidlom, sa zmenší
o hodnotu, ktorá je zadaná v poli [value].

Set analog object to

Priradí zadanú hodnotu kurzorom označenému ovládateľnému analógovému
objektu.

Increment analog object
by, or set digital object

Zvýši hodnotu ovládateľného analógového objektu o zadanú hodnotu alebo
aktivuje vybraný ovládateľný digitálny objekt.

Decrement analog object
by, or reset digital object

Zníži hodnotu ovládateľného analógového objektu o zadanú hodnotu alebo
resetuje vybraný ovládateľný digitálny objekt.

Set digital object
momentarily

Aktivuje vybraný digitálny objekt, pokiaľ je tlačidlo stlačené.

Jump to block

Skočí na blok so zadaným názvom alebo zadaným číslom.

Other functions

Funkčné tlačidlá alebo dotykové tlačidlá sa spriahnu s funkciami
vo výberovom zozname.
Pozri zvláštnu tabuľku "Ďalšie funkcie funkčných a dotykových tlačidiel"
na Strana 241.

Macro

Vykoná sa vybrané makro. Pomocou tlačidla [Edit macro] (Upravit’ makro) je
možné zmenit’ názov zvoleného makra, resp. zmenit’ udalost’ makra v rámci
označenej udalosti.

Security level

Funkčným tlačidlám možno priradit’ úrovne bezpečnosti. Aby mohol operátor
toto funkčné tlačidlo používat’, musí sa pre túto alebo inú úroveň bezpečnosti
prihlásit’ pomocou hesla.
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Ďalšie funkcie funkčných a dotykových tlačidiel
Funkcia

Opis

Load recipe

Vyvolá recept z pamäte ovládacieho terminálu.

Save recipe

Uloží recept v pamäti ovládacieho terminálu.

Delete recipe

Vymaže recept z pamäte ovládacieho terminálu.

Append recipe

Pripojit’ signály a ich hodnoty z aktuálneho bloku k existujúcemu receptu.
Pozri kapitolu "Správa receptov" na Strana 210.

Login with specified security level

Prihlásit’ sa. Pozri kapitolu "Heslá" na Strana 222.

Log off

Odhlásit’ sa.

Change login password

Zmena hesla.

Scroll one page up

Prejde o jednu stranu vyššie v správe alarmov.

Scroll one page down

Prejde o jednu stranu nižšie v správe alarmov.

Enlarge text

Zväčšenie textu v správe alarmov.

Minimize text

Zmenšenie textu v správe alarmov.

Save recipe on memory card

Uloží recept na pamät’ovú kartu určenú na zálohy.

Load recipe from memory card

Nahrá recept z pamät’ovej karty určenej na zálohy.

Delete recipe on memory card

Vymaže recept z pamät’ovej karty určenej na zálohy.

Load project from memory card

Nahrá projekt z pamät’ovej karty určenej na zálohy.

Acknowledge alarm

Potvrdenie alarmu v zozname alarmov.

Display alarm list

Zobrazenie správy alarmov (blok 990).

Jump to info block linked with alarm

Preskočí na blok spojený s alarmom. Týka sa aktuálneho riadka alarmu alebo správy
alarmov.

List alarm groups

Určuje, z akej skupiny alarmov sa má zobrazovat’ alarm uvedený v správe alarmov.

Return to the previous block

Zobrazí predchádzajúci blok. Je možných až 9 úrovní skoku spät’. Pri zobrazení bloku 0 nie
je možné pomocou tejto funkcie vykonat’ skok na predchádzajúci blok. Pomocou tejto
funkcie nie je možné vykonat’ skok medzi blokmi, pokiaľ je potrebné prihlásenie pomocou
hesla vyššej úrovne než je aktuálne heslo.

Display object info

V prevádzkovom režime zobrazí minimálne a maximálne hodnoty pre analógové objekty
v textovom bloku.

Input

Zodpovedá stlačeniu tlačidla Enter.

Display diagnostics page

Zobrazí informačnú stránku ovládacieho terminálu.

Connect TCP/IP

Vytvorí sériové spojenie TCP/IP.

Disconnect TCP/IP

Rozpojí sériové spojenie TCP/IP.

Change recipe directory

Editovat’ adresár receptov v termináli.

Create recipe directory

Vytvorit’ adresár receptov v termináli.

Delete recipe directory

Vymazat’ adresár receptov v termináli.
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8.9.2

Skok na blok pomocou funkčných tlačidiel
Táto funkcia umožňuje prechody k blokom pomocou funkčných tlačidiel, bez použitia
signálu pre zobrazenie. Pri definovaní tlačidla (lokálne alebo globálne) vyberte [Jump to
block] (Skok na blok) vo výberovom zozname.
Zmena bloku sa môže vykonat’ najrýchlejšie pomocou funkčných tlačidiel. Týmto
spôsobom sa neobsadzuje žiadny digitálny signál v riadiacej jednotke.

8.10

Trendy

8.10.1 Priebežný trend
V tejto funkcii riadiaca jednotka priebežne sníma analógové hodnoty a pri prevádzke
tieto hodnoty zobrazuje v objekte trendu. Hodnoty sa zobrazujú v krivkách. Nasnímané
hodnoty sa ukladajú v projektovej pamäti terminálu.
Pritom je možné definovat’ viacero vzájomne nezávislých kriviek trendov v rámci
jedného bloku alebo v rôznych blokoch. Počet kriviek je obmedzený veľkost’ou
a schopnost’ou projektovej pamäte.
V objekte trendu sa okrem iného definuje aj interval vzorkovania - snímania údajov ako
aj počet hodnôt.
Výpočet veľkosti
trendu

Na výpočet veľkosti dát trendu (potrebnej veľkosti pamäte) v projektovej pamäti sa
používa nasledujúci vzorec:
S = TOG + AK (28 + (645 x ((AS / 100) + 1)))

TOG

Veľkost’ objektu trendu
(Ak sa zmenia všetky parametre objektu trendu, je táto hodnota TOG = 320 bytov.)

AK

Počet kriviek v objekte trendu

AS

Počet vzoriek, ktoré sa zaokrúhľujú smerom hore na stotinu

S

Počet bytov

UPOZORNENIE
Pamät’ RAM môže tiež obmedzit’ počet trendov v jednom objekte. Toto obmedzenie
závisí od ostatných, v projekte použitých objektov a funkcií.

Objekty trendov môžu byt’ uvádzané ako 32-bitové hodnoty tak so znamienkom
(signed), ako aj bez znamienka (unsigned). V 32-bitovom formáte potrebujú trendové
krivky viac pamäte než v 16-bitovom formáte.
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Zobrazovanie
v prevádzkovom
režime

Trendové krivky môžu v prevádzkovom režime zobrazovat’ údaje o priebehu. Vyberte
požadovaný objekt trendu a stlačte tlačidlo Enter. Zobrazí sa dialógové okno. Vyberte
časový interval a dátum pre zobrazenie údajov. V dolnej časti dialógového poľa sa
zobrazí "history" (priebeh údajov v danom časovom intervale). Pre návrat do
zobrazovania v reálnom čase stlačte opätovne tlačidlo Enter. Údaje trendov sú uložené
v súboroch. Názov (súboru) sa zadáva pri definícii trendu.

8.10.2 Definovanie objektov trendov
Objekty trendov sa rovnako ako iné dynamické objekty môžu definovat’ v bloku. Objekt
môže byt’ spojený až s 6 analógovými signálmi.
Na rozdiel od iných objektov, musí sa meno objektu trendu zadat’ 1 až 8 znakmi.
Prvý znak musí byt’ písmeno alebo číslica. Meno trendu môže obsahovat’ znaky A-Z, 0-9
a _ (podčiarknutie). Inak platia konvencie názvov súborov systému MS-DOS.
Pre objekt trendu sa môžu definovat’ nasledujúci parametre. V položke [Setup]
(Nastavenie) / [Terminal options] (Možnosti terminálu) môžete určit’, či sa má ukladat’
zmenený trend alebo všetky trendy.

11604AEN

UPOZORNENIE
Ďalšie informácie k objektom trendu nájdete v kapitole "Grafické zobrazenie a riadenie"
(Strana 159).
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8.10.3 Prenos dát trendov
Ak je v počítači PC nainštalovaný program [DOP Tools] (DOP nástroje) / [DOP File
Transfer] (DOP prenos súborov), môžu sa údaje trendov, recepty a zoznamy alarmov
prenášat’ z PC alebo do PC pre potreby štatistických výpočtov, pre zobrazovanie alebo
pre ukladanie do pamäte.
Medzi PC a terminálom sa cez FTP môžu prenášat’ taktiež nasledujúce dáta:
•

Dáta trendov

•

Recepty

•

Zoznamy alarmov

•

Súbory HTML

•

Grafiky v bitových mapách

Na tieto prenosy musí byt’ na počítači PC inštalovaný klient FTP. Programová skupina
DOP Tools obsahuje aplikáciu DOP FTP Client, ktorá funguje ako štandardný FTP
klient.
Súbory trendov možno priamo otvorit’ pre štatistické spracovanie, napr. v programe
Excel.
Súbory trendov

Názvy súborov trendov sa zadávajú pre každý trend pri definovaní objektu trendu.
Súboru sa priradí prípona SKV.
Riadkový formát súboru trendu je:
DDDD;TTTT;AAAA;BBBB;CCCC;DDDD;EEEE;FFFF:

Formát

Opis

DDDD

Formát dátumu, definovaný v Setup

TTTT

Formát času, definovaný v Setup

AAAA

Krivka trendu 1

BBBB

Krivka trendu 2 (ak je trend definovaný)

CCCC

Krivka trendu 3 (ak je trend definovaný)

DDDD

Krivka trendu 4 (ak je trend definovaný)

EEEE

Krivka trendu 5 (ak je trend definovaný)

FFFF

Krivka trendu 6 (ak je trend definovaný)

Najstaršia hodnota je uložená a zobrazovaná na prvom riadku súboru a najmladšia
hodnota zase na poslednom riadku. Formát SKV možno importovat’ priamo do Microsoft
Excel. Na tvorbu štatistických grafov sa používa Sprievodca pre tvorbu grafov
v programe Excel. Súbory sa nemôžu zmenit’ a potom poslat’ do terminálu.
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8.10.4 Vytváranie bezpečnostných kópií súborov trendov
Súbory s dátami trendov je možné skopírovat’ z normálnej projektovej pamäte
v ovládacom termináli na externú pamät’ovú kartu vloženú do terminálu. Pamät’ová
karta v ovládacom termináli musí byt’ naformátovaná ako záložná karta. Kartu je možné
zasunút’ do ľubovoľného ovládacieho terminálu. Potom je možné dáta uložené na karte
preniest’ pomocou protokolu FTP na PC a tam ich ďalej spracovávat’. Súbory trendov,
z ktorých bola vytvorená bezpečnostná kópia, sa nachádzajú v ovládacom termináli
v adresári "Backup". Aby bolo možné prenášat’ súbory s dátami trendov medzi
terminálom a PC, musí byt’ na PC nainštalovaný FTP klient (DOP FTP Client).
Bezpečnostné zálohovanie súborov trendov z projektovej pamäte ovládacieho
terminálu na externú pamät’ovú kartu v termináli sa vykonáva zadaním príkazu TBUP
a pamät’ovej bunky, ktorá je uvedená v príkazovom riadku konfiguračného softvéru.
Poklepte v správcovi projektov v adresári [Setup] (Nastavenie) na položku [System
signals] (Systémové signály).

11582AEN

Parameter

Opis

TBUP

Trend Backup. Používa sa na vytváranie bezpečnostných kópií súborov trendov
na externých pamät’ových kartách.

TESOSn

Pri aktivácii signálu [Activate] sa uloží len jedna vzorka trendu. Pri n=* platí toto
nastavenie pre všetky objekty. Pri n=T platí nastavenie len pre trendové objekty,
ktoré začínajú znakom T.

TMBx

Trend Multi Backup. Používa sa spoločne so systémovým príkazom TBUP na
vytvorenie niekoľkých záložných knižníc na pamät’ovej karte. (x je počet knižníc
so záložnými súbormi na karte. Pri prekročení počtu sa automaticky prepíše
najstaršia knižnica. Predvolená hodnota je 1.)
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Zadajte príkaz TBUP a potom digitálny signál (napr. M10). Digitálny signál je teraz
možné asociovat’ s funkčným alebo dotykovým tlačidlom. Pokiaľ sa digitálny signál
aktivuje stlačením tlačidla, zálohujú sa všetky súbory trendov z projektovej pamäte
ovládacieho terminálu na externú pamät’ovú kartu. Po dokončení zálohovania ovládací
terminál deaktivuje digitálny signál uvedený v príkazovom riadku.

UPOZORNENIE
Na externej pamät’ovej karte môže byt’ v každej knižnici uložená len jedna verzia
trendu. Pri vytvorení bezpečnostnej kópie už zálohovaného trendu sa existujúca
záloha prepíše. Vytváranie väčšieho počtu knižníc sa vykonáva prostredníctvom
príkazu TMBx.

8.11

Makrá
Makro združuje viacero udalostí v termináli do jedného príkazu. Ak v termináli často
vyvolávate niektorý príkaz alebo niektoré nastavenia, môžete tento postup
zautomatizovat’ vytvorením makra. Makro sa spustí lokálnymi prípadne globálnymi
funkčnými alebo dotykovými tlačidlami. Funkciu [Macros] (Makrá) otvoríte v menu
[Functions] (Funkcie) / [Macros] (Makrá).

8.11.1 Pridanie makra
Kliknite myšou na tlačidlo [Add macro] (Pridat’ makro) a objaví sa nasledujúci dialóg
výberu.

11998AEN

Zadajte ľubovoľné meno pre makro. Meno musí byt’ jednoznačné. Kliknutím na [OK] sa
makro pod zadaným menom zobrazí v zozname.
Počet makier definovaných používateľom nie je obmedzený.
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8.11.2 Vložit’ udalost’ / Pridat’ udalost’
Kliknutím myšou na tlačidlo [Insert event] (Vložit’ udalost’) alebo [Add event] (Pridat’
udalost’) sa zobrazí nasledujúci dialóg:

11583AEN

Každé makro môže obsahovat’ maximálne 8 rôznych udalostí (riadkov).

Parameter

Opis

I/O

Týmto parametrom sa definuje signál, ktorý má byt’ spriahnutý s udalost’ou v makre.
V poli [Event] (Udalost’) zvoľte, aká udalost’ má byt’ v makre spojená so signálom.
Vybrat’ môžete niektorú z nasledujúcich udalostí:
Set

Digitálny signál sa pri stlačení tlačidla makra aktivuje (stav I)
a zostane v tomto stave.

Decrements
analog

Analógový signál sa pri aktivovaní makra tlačidlom zmenší
o hodnotu, ktorá je zadaná v poli [value].

Reset

Digitálny signál sa deaktivuje stlačením tlačidla pre makro
a zostane v tomto stave.

Sets analog

Analógovému signálu sa pri aktivovaní makra tlačidlom priradí
hodnota, ktorá je zadaná v poli [value].

Toggle

Digitálny signál sa pri aktivovaní makra tlačidlom striedavo
aktivuje (I) alebo deaktivuje (0).

Increments
analog

Analógový signál sa pri aktivovaní makra tlačidlom zväčší
o hodnotu, ktorá je zadaná v poli [value].

Jump to block

Zadajte číslo alebo názov bloku, na ktorý sa má vykonat’ skok pri stlačení tlačidla makra.
Skok na blok môže byt’ len poslednou udalost’ou v makre, pretože skokom na blok sa
makro skončí.

Príkaz

Príkaz, ktorý sa má aktivovat’. Na výber sú nasledujúce príkazy:
IPCONFIG

Vyvolá aktuálnu IP adresu terminálu a zobrazí ju.

PING

Skontroluje, či je adresa dostupná.

ROUTE

Slúži na zobrazenie, pridávanie a mazanie súborov.

Argument

Textové pole s príkazovým parametrom, napr. 192.168.1.1 pre príkaz PING.

Show input range

Áno / Nie (len pre dotykové tlačidlá).
Udáva, či môže byt’ zobrazené zadávacie políčko, pokiaľ beží program.

Allow multiple
instances

Áno / Nie
Určuje, či môže súčasne bežat’ niekoľko inštancií programu.
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8.11.3 Editovat’
Kliknite na [Edit] (Upravit’) pre vykonanie zmeny názvu aktuálneho makra alebo
makroudalosti pre aktuálnu udalost’. Prípadne môžete tiež poklepat’ priamo na makro
alebo makroudalost’ a potom ich spracovávat’.
8.11.4 Aktivovanie makra
Makro sa aktivuje funkčným alebo dotykovým tlačidlom. Každé tlačidlo (globálne alebo
lokálne) môže byt’ spriahnuté s makrom. Makro pre príslušné tlačidlo sa vyberie
v dialógových poliach pre lokálne a globálne funkčné tlačidlá ako aj pre dotykové
tlačidlá.

8.12

Monitor systému
Monitor systému je blok, ktorým môže obsluha pri zapnutom ovládacom termináli
zobrazovat’ a menit’ hodnoty riadiacich signálov. Hodnoty sa zobrazujú ako desiatkové,
hexadecimálne a ASCII hodnoty. Monitor systému je neustále k dispozícii na ovládacom
termináli. Aby bolo možné pri zapnutom ovládacom termináli používat’ monitor systému,
vytvorte skok z iného bloku na blok monitora systému. Aby sa napr. vložili riadiace
signály, musí sa vyvolat’ dialógové okno. Objaví sa po stlačení klávesu Enter alebo pri
aktivovaní monitoru systému kliknutím na tlačidlo [NEW] (Nový).
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8.13

Registrátor dát
Dáta možno protokolovat’ a ukladat’ do súboru podobne ako trendové dáta (avšak bez
zobrazenia na termináli). Dáta sa môžu protokolovat’ v rôznych časových intervaloch
alebo pri zmene hodnôt. Každý registrátor dát podporuje 16 signálov a môže
protokolovat’ 16-bitové, 32-bitové a reálne (s pohyblivou desatinnou čiarkou) hodnoty.
Protokolovanie odoberá výkon systému a pamät’ové miesto.
V správcovi projektov kliknite na [Daten-Logging] (Protokolovanie dát). Potom kliknite
pravým tlačidlom na [Data Logging] (Protokolovanie dát) a zvoľte položku [Add] (Pridat’).
Dvojitým kliknutím na [Data-Logger] (Registrátor dát) vyvoláte nasledujúce dialógové
pole.

11999AEN

Parameter

Opis

Name

Zadajte označenie (=meno súboru) pre registrátor dát. Toto meno sa každému
registrátoru pridelí len raz, môže obsahovat’ maximálne 8 znakov. Dovolené sú
len znaky A - Z, 0 - 9 a _.

Sample interval

Zadajte interval pre protokolovanie dát. Minimálna hodnota je 1 s.

Sample counter

Zadajte počet ukladaných hodnôt. Maximálna hodnota 65534. Po dosiahnutí
maximálnej hodnoty najnovšia hodnota prepíše najstarší záznam.
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Siet’ové funkcie a komunikácia

9.1

Komunikácia

9.1.1

Komunikácia s 2 riadiacimi jednotkami (dvojitý ovládač)
V termináli môžu byt’ aktivované 2 rôzne ovládače. To znamená, že terminál môže
súčasne komunikovat’ s 2 rôznymi riadiacimi jednotkami.
Riadiace jednotky môžu byt’ prepojené pomocou sériového rozhrania terminálu alebo
prostredníctvom rozhrania ETHERNET.
Adresovanie signálov v riadiacej jednotke prebieha obvyklým spôsobom pre príslušnú
riadiacu jednotku (pozri dokumentácia ovládača).
•

V menu programu HMI Builder zvoľte položku [Project] (Projekt) / [Properties]
(Vlastnosti).

•

Zvoľte riadiacu jednotku kliknutím na [Change] (Zmenit’) v riadiacej jednotke 1,
resp. 2. Pokiaľ zvolený ovládač pre riadiacu jednotku 1 nepodporuje použitie
dvojitých ovládačov, nie je možné pre riadiacu jednotku 2 zvolit’ ovládač.

•

Kliknite na [OK].

•

Vyberte položku menu [Setup] (Nastavenia) / [Peripherals] (Periférie).

•

Presuňte myšou [Controller 1] (Riadiaca jednotka 1) a [Controller 2] (Riadiaca
jednotka 2) na spojovacie porty, s ktorými je príslušná riadiaca jednotka spojená.
K dispozícii sú rozhrania RS-232C, RS-422/RS-485 a ETHERNET.

Bližšie údaje o spojení riadiacej jednotky a terminálu nájdete v dokumentácii
príslušného ovládača.
Adresovanie

Adresovanie signálov v riadiacej jednotke prebieha obvyklým spôsobom pre príslušnú
riadiacu jednotku (pozri dokumentácia ovládača). Prepojenie vytváraného objektu
s riadiacou jednotkou určíte kliknutím na tlačidlo požadovanej riadiacej jednotky
([1] alebo [2]) na lište nástrojov v softvéri HMI-Builder.
Pri vytvorení alebo pri otvorení projektu je riadiaca jednotka 1 vždy prednastavená ako
štandardná.
Kliknutím na tlačidlo [1] sa signál vytváraného objektu prepojí s riadiacou jednotkou 1.
Kliknutím na tlačidlo [2] sa signál vytváraného objektu prepojí s riadiacou jednotkou 2.
Pri vytváraní objektu môžete tiež kliknút’ na tlačidlo [I/O] a prehliadačom I/O (browser)
vybrat’ riadiacu jednotku, s ktorou má byt’ objekt prepojený.
Na adresovanie signálu v riadiacej jednotke 2, ak je prednastavená riadiaca jednotka 1,
musíte signálu pridat’ príponu "@2" (a opačne platí prípona "@1" pre riadiacu
jednotku 1, ak je prednastavená riadiaca jednotka 2).
Príklad
Riadiaca jednotka 1 je prednastavená. Register D0 v riadiacej jednotke 2 sa má prepojit’
s posuvným ovládačom. Zadajte v dialógovom okne pre posuvný ovládač pod
analógovým signálom "D0@2".
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I/O krížový odkaz

Funkcia [I/O cross reference] (Krížové odkazy I/O) na prehľadné zobrazovanie I/O
(vstupov a výstupov) sa môže použit’ pre riadiacu jednotku 1 ako aj pre riadiacu
jednotku 2. Krížový odkaz ukazuje prednastavenú riadiacu jednotku.

Zoznam mien

Zoznam mien so všetkými príslušnými funkciami podporuje riadiacu jednotku 1 aj
riadiacu jednotku 2.

9

UPOZORNENIE
Keď sa preruší komunikácia s jednou riadiacou jednotkou, pokračuje terminál
v komunikácii s druhou riadiacou jednotkou. Terminál sa pokúša každých 10 sekúnd
obnovit’ prerušené spojenie s riadiacou jednotkou. Toto môže obmedzit’ komunikáciu
s pripojeným systémom. Interval je možné zmenit’ vo vlastnostiach ovládača pri stave
off-line.
9.1.2

Výmena dát medzi riadiacimi jednotkami
Ak sú na jeden terminál pripojené 2 riadiace jednotky (v termináli sú dva ovládače), je
medzi týmito jednotkami možná výmena dát (analógové a binárne signály). Dve riadiace
jednotky môžete prepojit’ tiež cez dva samostatné terminály v sieti BDTP.
Typ signálu musí byt’ zhodný v oboch riadiacich jednotkách. Výmena dát prebieha
po virtuálnom kanáli medzi riadiacimi jednotkami 1 a 2. Možno definovat’ 8 rôznych
dátových kanálov. Výmena dát môže byt’ riadená v predpísaných časových intervaloch
alebo v závislosti od udalostí. Podmienky výmeny dát ako aj intervaly signálov pre každý
dátový kanál sa definujú v dialógu [Functions] (Funkcie) / [Data exchange] (Výmena
dát).

Parameter

Opis

Area

Start I/O 1

Začiatočná adresa pre dátový kanál pre riadiacu jednotku 1.
(Nasledujúce pole sa používa pre zadávanie možných
indexregistrov a formátov signálov.)

Start I/O 2

Začiatočná adresa pre dátový kanál pre riadiacu jednotku 2.
(Nasledujúce pole sa používa pre zadávanie možných
indexregistrov a formátov signálov.)

Mode

Zadajte, či signály pre dátový kanál sú analógové alebo digitálne.

Dimensions

Zadajte počet signálov, ktoré sa majú dátovým kanálom preniest’ (začiatočná adresa +
nasledujúce). Maximálny počet signálov pre jeden dátový kanál je 255.

Flow 1 → 2

Trigger signal

Interval

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B

Spúšt’ací digitálny signál, ktorý riadi výmenu dát pre dátový kanál
z riadiacej jednotky 1 do riadiacej jednotky 2.
Stav signálu má nasledujúce významy:
0

Inactive

1

Transfer
Po úspešnom prenose terminál deaktivuje signál.

Zadáva čas v sekundách, ktorý uplynie medzi dvomi cyklickými
prenosmi v dátovom kanáli.
Ak sa nebude používat’ cyklický prenos, nastaví sa parameter
Interval na nulu.
Pri hodnote vyššej než nula (1) má tento parameter vyššiu
hodnotu než signál Trigg. Signál Trigg v tomto prípade nemôže
spustit’ prenos.
Maximálny čas v sekundách je 65535.
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Parameter

Opis

Flow 2 → 1

Trigger signal

Interval

Spúšt’ací binárny signál, ktorý riadi výmenu dát pre dátový kanál
z riadiacej jednotky 2 do riadiacej jednotky 1.
Stav signálu má nasledujúce významy:
0

Inactive

1

Transfer
Po úspešnom prenose terminál deaktivuje signál.

Zadáva čas v sekundách, ktorý uplynie medzi dvomi cyklickými
prenosmi v dátovom kanáli.
Ak sa nebude používat’ cyklický prenos, nastaví sa parameter
Interval na nulu.
Ak je hodnota parametra > 0 (napr. 1), má parameter vyššiu
prioritu ako signál Trigg. Signál Trigg v tomto prípade nemôže
spustit’ prenos.
Maximálny čas v sekundách je 65535.

Keď ste ukončili nastavovanie dátového kanálu, kliknite na [Add] (Pridat’).

UPOZORNENIE
Funkcia [Data exchange] (Výmena dát) má takú istú prioritu ako ostatné funkcie
terminálu. Príklad: Ak je terminál vyt’ažený (vykonávaním iných funkcií) a vznikne
požiadavka na prenos dát, zväčší sa doba trvania prenosu medzi riadiacimi
jednotkami.

9.1.3

Transparentný režim
V transparentnom režime sa môže komunikačný port (programovací port alebo port
tlačiarne) na termináli, ktorý nie je pripojený na riadiacu jednotku, použit’ na pripojenie
ďalších paralelných jednotiek na riadiacu jednotku. Týmito jednotkami môžu byt’
terminály, počítač PC s programovacími nástrojmi pre riadiacu jednotku alebo
nadradený operátorský systém.
Informácie o tom, či transparentný režim môže fungovat’ spolu s pripojenými riadiacimi
jednotkami nájdete v príručkách príslušných ovládačov.

Prepojenie
počítačov PC
alebo iných
počítačových
systémov

Počítače PC s programovacím nástrojom alebo s iným systémom v počítači sa pripájajú
priamo na komunikačný port terminálu (v tomto prípade programovací port / port
tlačiarne).
Ovládač MOVILINK® / SMLP podporuje špeciálny, pre SEW ovládač jedinečný
transparentný režim.
Ak sa nakonfiguruje ovládat’ pre sériovú komunikáciu a port transparentného režimu pre
port ETHERNET s TCP a číslom portu 300, aktivuje sa špeciálne riadenie smerovania.
Umožňuje to programu MOVITOOLS® MotionStudio cez dopytovanie cez ETHERNET
rozpoznat’ nielen DOP11B, ale aj SEW zariadenia pripojené cez sériový port jednotky
DOP11B.
S týmito zariadeniami možno v programe MOVITOOLS® MotionStudio komunikovat’
cez ETHERNET a DOP11B ako cez bránu ETHERNET.
Transparentný režim nefunguje v žiadnej inej konfigurácii.
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Nastavenia
v termináli a v PC

9

Pre prácu v transparentnom režime sa musia v PC a v termináli urobit’ nasledujúce
nastavenia.
V projekte terminálu v softvéri HMI-Builder sa komunikačné nastavenia urobia v menu
[Setup] (Nastavenia) / [Peripherals] (Periférie).
•

Presuňte prvok [Transparent mode] (Transparentný režim) na požadovaný
komunikačný port (teda na port, cez ktorý bude PC prepojené s terminálom).

•

Konfigurujte transparentný režim kliknutím pravým tlačidlom myši na prvok (pozri
dokumentáciu ovládača, či je tento režim podporovaný ovládačom).

Nastavenia portu, s ktorým je spojený počítač PC musia súhlasit’ s nastaveniami
v programe PC (programovací softvér pre riadiacu jednotku).

Prepojenie 2
terminálov
v transparentnom
režime

Parameter

Opis

IP properties

Tento parameter sa používa len pre komunikáciu v transparentnom režime / režime
pass through pomocou Ethernetu. Jednotka transparentného režimu musí byt’ na
tento účel vybavená pripojením TCP/IP.
Číslo portu 6004 sa zvyčajne nemusí zmenit’. Vyberte požadovaný protokol: UDP
alebo TCP.

Controller-Systeme

Tento parameter sa používa len pre komunikáciu v transparentnom režime / režime
pass through pomocou Ethernetu. Jednotka transparentného režimu musí byt’ na
tento účel vybavená pripojením TCP/IP. Určite, či sa má transparentný režim /
režim pass through prepojit’ s riadiacou jednotkou 1 alebo 2.

Mode

Vyberte transparentný režim alebo režim pass through ako spôsob komunikácie.
Timeout – zadajte časový interval v sekundách, po uplynutí ktorého terminál
prepne z režimu pass through spät’ do prevádzkového režimu, ak neprebieha
žiadna komunikácia v režime pass through.

V transparentnom režime sa môže prepojit’ viacero terminálov s tou istou riadiacou
jednotkou. V nasledujúcej časti sa vysvetľuje prepojenie 2 terminálov. Týmto spôsobom
sa môže vzájomne prepojit’ aj viacero terminálov.

UPOZORNENIE
Komunikačné ovládače SEW nepodporujú transparentný režim.

Prepojovacie
káble

Pri pripojení 2 terminálov s jednou riadiacou jednotkou sa prvý terminál zapojí podľa
popisu v inštalačnej príručke. Oba terminály sa vzájomne prepoja káblom. Kábel
prepojuje voľný port prvého terminálu s príslušným portom druhého terminálu.
Pri komunikácii cez port RS-232 je pre väčšie dĺžky (kábla) ako 15 m potrebný
zosilňovač signálu.

Nastavenie
prvého terminálu

V softvéri HMI-Builder sa komunikačné nastavenia urobia v menu [Setup] (Nastavenia) /
[Peripherals] (Periférie). Nastavenia pre port, spojený s riadiacou jednotkou sa urobia
bežným spôsobom. Nastavenia pre port, spojený s druhým terminálom možno voľne
vybrat’.
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Nastavenie
druhého
terminálu

V softvéri HMI-Builder sa komunikačné nastavenia urobia v menu [Setup] (Nastavenia) /
[Peripherals] (Periférie). Riadiaca jednotka musí byt’ pripojená na port, ktorý je určený na
prepojenie druhého terminálu s prvým terminálom. Nastavenia na tomto porte
zodpovedajú nastaveniam na porte prvého terminálu, na ktorom je pripojený druhý
terminál.

Prenosová
rýchlost’

Prenosová rýchlost’ je od 600 do 115 200 Baud. Na dosiahnutie najlepšej výkonnosti
odporúčame použit’ najvyššiu prenosovú rýchlost’ medzi terminálmi. S rastúcim počtom
pripojených terminálov klesá rýchlost’ komunikácie (pozri nasledujúcu tabuľku).
Zmena rýchlosti komunikácie podľa počtu pripojených terminálov

Prepojenie 3
terminálov
v transparentnom
režime
9.1.4

Terminály

Terminál 1

Terminál 2

Terminál 3

Terminál 4

1

100 %

–

–

–

2

50 %

50 %

–

–

3

50 %

25 %

25 %

–

4

50 %

25 %

12,5 %

12,5 %

Tretí terminál v sieti sa môže s druhým terminálom prepojit’ káblom. Nastavenia sú
rovnaké ako pri druhom termináli.

Režim pass through
Funkcia [Pass-through mode] (Režim pass through) umožňuje také nastavenie
terminálu, aby komunikácia medzi programovacím softvérom na PC pre pripojenú
riadiacu jednotku (v tomto prípade MOVITOOLS®) a samotnou riadiacou jednotkou
(MOVIDRIVE® alebo MOVITRAC® 07) prebiehala cez terminál operátora.
Funkcia je obdobná ako funkcia Transparentný režim a podporuje tiež len jednu riadiacu
jednotku. V dôsledku toho môže byt’ transparentný alebo režim pass through
realizovaný len na jednom porte terminálu.
Ak je režim pass through aktivovaný a počítač PC práve komunikuje cez terminál
s riadiacou jednotkou, preruší sa komunikácia medzi týmto terminálom a pripojenou
riadiacou jednotkou. V tom je práve rozdiel medzi režimom pass through
a transparentným režimom. Terminál, na ktorom práve prebieha komunikácia v režime
pass through, je pre operátora zablokovaný a na prázdnej obrazovke sa zobrazuje len
odkaz na režim pass through.
Režim pass through sa pre pripojenú riadiacu jednotku môže aktivovat’ alebo
deaktivovat’ cez program [DOP Tools] (DOP nástroje) / [DOP Connect] (Pripojit’ DOP).
Program je uvedený ako ikona v skupine programov [DOP Tools].

UPOZORNENIE
Ovládač MOVILINK® pre jednotky MOVIDRIVE® a MOVITRAC® 07 podporuje len
režim pass through a nepodporuje transparentný režim.
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Vlastnosti
ovládacieho
terminálu a PC

9

Pre prácu v režime pass through sa musia v PC a v termináli urobit’ nasledujúce
nastavenia:
V projekte terminálu v softvéri HMI-Builder sa komunikačné nastavenia urobia v menu
[Setup] (Nastavenia) / [Peripherals] (Periférie). Presuňte prvok [Transparent mode]
(Transparentný režim) na požadovaný komunikačný port (teda na port, cez ktorý bude
PC prepojené s terminálom).
Pre konfigurovanie režimu pass through kliknite pravým tlačidlom myši na prvok.
Nastavenia portu, s ktorým je spojený počítač PC musia súhlasit’ s nastaveniami
v programe PC (programovací softvér pre riadiacu jednotku).
Parameter

Opis

IP properties

Tento parameter sa používa len pre komunikáciu v transparentnom režime / režime
pass through pomocou ETHERNETU. Jednotka transparentného režimu musí byt’
na tento účel vybavená pripojením TCP/IP.
Číslo portu 6004 sa zvyčajne nemusí zmenit’. Vyberte požadovaný protokol: UDP
alebo TCP.

Controller-Systeme

Tento parameter sa používa len pre komunikáciu v transparentnom režime / režime
pass through pomocou ETHERNETU. Jednotka transparentného režimu musí byt’
na tento účel vybavená pripojením TCP/IP.
Určite, či sa má transparentný režim / režim pass through prepojit’ s riadiacou
jednotkou 1 alebo 2.

Mode

Vyberte transparentný režim alebo režim pass through ako spôsob komunikácie.
Timeout – zadajte časový interval v sekundách, po uplynutí ktorého terminál prepne
z režimu pass through spät’ do prevádzkového režimu, ak neprebieha žiadna
komunikácia v režime pass through.

Režim pass through sa môže používat’ pri sériovej komunikácii ako aj pri spojení cez
ETHERNET.
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9.1.5

Použitie terminálu ako komunikačného rozhrania (bezprotokolový režim)
Režim bez protokolu sa používa na prepojenie rôznych riadiacich jednotiek, prípadne
na pripojenie externých zariadení (napr. čítačky čiarového kódu alebo vážiace
zariadenia) na riadiacu jednotku. Riadiaca jednotka kontroluje prenos dát na
komunikačný port. Dáta, ktoré prichádzajú do komunikačného portu sa ukladajú do
registrov. Komunikácia sa vykonáva prenosom oblasti dátových registrov, ktoré
zodpovedajú nasledujúcemu riadiacemu bloku.
V menu [Setup] (Nastavenie) / [Peripherals] (Periférne zariadenie) kliknite pravým
tlačidlom myši na [No protocol mode] (Bezprotokolový režim) a zvoľte možnost’
[Properties] (Vlastnosti).
Register

Opis

Riadiaci register 0

Štartovací register pre vyrovnávaciu pamät’ vysielaných dát
• Prvý register v oblasti vyrovnávacej pamäte obsahuje celkový počet bytov,
ktoré sa majú preniest’.
• V nasledujúcom registri sú dáta uložené.
• Maximálna veľkost’ vyrovnávacej pamäte je 127 registrov = 254 bytov.

Riadiaci register 1

Príkazový register pre prenos.
• Riadiaca jednotka ho nastaví do 1 pri požiadavke na prenos.
• Terminál ho nastaví do 0 po úspešnom prenose.

Riadiaci register 2

Začiatočný register vyrovnávacej pamäte pre prijaté dáta.
• Prvý register v oblasti vyrovnávacej pamäte obsahuje celkový počet prijatých
bytov.
• Následné registre obdržia prijaté dáta.
• Maximálna veľkost’ vyrovnávacej pamäte je 127 registrov = 254 bytov.

Riadiaci register 3

Príkazový register pre príjem.
• Riadiaca jednotka ho nastaví do 0 keď je pripravená na príjem dát.
• Terminál ho nastaví do 1 keď je k dispozícii správa.
• Pri chybnej správe (napr. príliš krátka) je nastavený na -1 (FFFF).
• Riadiacou jednotkou sa nastaví na hodnotu 2, pokiaľ sa má následná
vyrovnávacia pamät’ vyprázdnit’.
• Riadiacou jednotkou sa nastaví na hodnotu 3, pokiaľ bola následná
vyrovnávacia pamät’ vyprázdnená.
Následná vyrovnávacia pamät’ sa pri spustení a pri prechode medzi
transparentným a bezprotokolovým režimom automaticky vyprázdni. Pritom sa
register nastaví na 3.
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Riadiaci register 4

Koncový kód (1 alebo 2 byty) v prijatej správe.

Riadiaci register 5

Dĺžka prijatej správy. Ak je dĺžka = 0, použije sa koncový kód.

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B

9

Siet’ové funkcie a komunikácia
Komunikácia

Signál "Žiadny
protokol"

Digitálny signál pre prepínanie medzi bezprotokolovým režimom a transparentným
režimom, napr. pre výber počítača a odoslanie správy.
V položke [Setup] (Nastavenie) / [Peripherals] (Periférne zariadenia) pretiahnite
jednotku na požadovaný komunikačný port. Kliknite pravým tlačidlom myši na
[No protocol mode] (Bezprotokolový režim) a zvoľte položku [Properties] (Vlastnosti),
kde môžete určit’, ktorý register je prvým riadiacim registrom pri prenose. Tento register
a 5 nasledujúcich sa použijú ako riadiace registre.
Menič/PLC môže v prevádzkovom režime prepínat’ medzi bezprotokolovým režimom
a transparentným režimom. Zadajte na tento účel v dialógovom okne pod parametrom
Signálu no protocol (Bezprotokolový režim) digitálny signál pre prepínanie.
Riadiaci blok
Ctrl. reg.0

Register t0

Ctrl. reg.1
Ctrl. reg.2

Register r0

Ctrl. reg.3

Pamäť vysielaných dát

Pamäť prijímaných dát

Register t0

Počet bytov

Register r0

Počet bytov

Register t1

Dáta

Register r1

Dáta

Register t2

Register r2
–
–
–

–
–
–
54250ASK
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Príklad použitia bezprotokolového režimu
Nasledujúci príklad opisuje používanie režimu bez protokolu na príklade MOVILINK®
povelu na čítanie.
Na termináli DOP11B-30 sa na rozhraní RS-232 a na RS-485 pripojí po jednom meniči
MOVIDRIVE®. MOVIDRIVE® na rozhraní RS-485 sa riadi ako obyčajne ovládač
MOVILINK®.
MOVIDRIVE® na rozhraní RS-232 má simulovat’ napr. čítačku čiarového kódu. Má
adresu 2 RS-232. Terminál tu funguje ako nadradený master pre MOVIDRIVE®.

DOP11B-30
MOVILINK®-ovládač

Bezprotokolový režim

RS-485

RS-232

MOVIDRIVE® 1

MOVIDRIVE® 2
60110ASK

Urobte nasledujúce nastavenia:
1. V položke [Setup] (Nastavenie) / [Peripherals] (Periférne zariadenia) pretiahnite
jednotku [No protocol mode] (Bezprotokolový režim) na požadovaný komunikačný
port.
Príklad:

11584ASK
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2. Pravým tlačidlom myši kliknite na [No protocol mode] (Režim bez protokolu) /
[Properties] (Vlastnosti) na zadefinovanie prvého registra riadenia.
Príklad
– Bezprotokolový riadiaci register. : H50 (riadiaca jednotka 1)
– Bez protokolu pri signále
: H56.0 (riadiaca jednotka 1)
Prečítat’ sa má len index 8489 z RS-485-adresy 2. Telegram hexadecimálnom formáte
vyzerá takto:
02 02 86 31 00 21 29 00 00 00 00 BF
Blok riadenia je definovaný ako H50 až H55 (p. vyššie).
Bitom H56.0 sa prepína na režim bez protokolu (p. vyššie).
Vyrovnávacia prenosová pamät’ má byt’ H60 až H66.
Vyrovnávacia pamät’ pre prijaté dáta má byt’ H80 až H86.
Na to sú potrebné nasledujúce nastavenia v HEX:
Riadiaci blok
Premenná

Vysielacia dátová
vyrovnávacia
pamät’

Hex

Dek

Opis

60

Vysielacia vyrovnávacia pamät’ od H60

80

Prijímacia prenosová pamät’ od H80

H50:

00 3C;

H51:

00 00;

H52:

00 50;

H53:

00 00;

H54:

00 00;

H55:

00 0C

12

Dĺžka telegramu 12 bajtov

Premenná

Hex

Dek

Opis

H60:

00 0C;

12

12 bajtov vyslat’

H61:

02 02;

H62:

86 31;

H63:

00 21;

H64:

29 00;

H65:

00 00;

H66:

00 BF

MOVILINK® požiadavka:
02 02 86 31 00 21 29 00 00 00 00 BF
(Pozri príručku "MOVIDRIVE® sériová komunikácia")

Teraz nastavte H56.0 = 1, aby sa aktivoval režim bez protokolu.
S H51 = 00 01 sa teraz odošlú telegramy definované od H60.
Terminál nastaví H53 na 3. Vynulovaním na 0 sa odoslaný telegram na kontrolu parity
najskôr zapíše od H80. Terminál potom H53 automaticky nastaví na 1.
Opätovným nastavením H53 = 00 00 sa potom prijatá odpoveď uloží od H80. Na potvrdenie
sa H53 znovu nastaví na 1.
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Odpoveď by mala vyzerat’ takto alebo podobne:
Premenná

Hex

Dek

Opis

H80:

00 0C;

12

12 bajtov prijat’

H81:

1D 02;

H82:

86 31;

H83:

00 21;

H84:

29 00;

H85:

02 49;

H86:

F0 1B

MOVILINK® odpoveď:
1D 02 86 31 00 21 29 00 02 49 F0 1B
(Pozri príručku "MOVIDRIVE® sériová komunikácia")

Celý postup predstavoval jednorazové prečítanie indexu 8489. Znovu ho možno spustit’
nastavením H51 = 00 01.
Pripojenie
modemu

Modem sa používa na vytvorenie spojenia s počítačom PC. Všetky nastavenia
pripojenia sa nastavujú v dialógovom poli [Setup] (Nastavenia) / [Peripherals]
(Periférie). Vyvolajte dialógové okno, v ňom potom označte položku [Modem], kliknite
pravým tlačidlom myši a zvoľte položku [Properties] (Vlastnosti).

12000AEN
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Register riadiaceho bloku
Komunikácia sa nadväzuje pomocou 3 riadiacich registrov z riadiaceho bloku. Prvý
register riadiaceho bloku sa definuje v dialógovom okne [Control block register]
(Register riadiaceho bloku). Funkcie riadiaceho registra sú vysvetlené v nasledujúcej
tabuľke.
Register

Opis

Riadiaci register 0

Obsahuje príkaz, popisujúci spôsob ako riadiaca jednotka vytvorí spojenie
a komunikáciu.

Riadiaci register 1

0

Čakat’ na príkaz

1...10

Vytvorit’ spojenie pomocou telefónneho čísla, ktoré je zadané v poli
[Phone number 1-10] (Telefónne číslo 1-10). Prípustných je max.
40 znakov.

11

Vytvorit’ telefonické spojenie na číslo telefónu, ktoré je uložené
v riadiacej jednotke.
Toto telefónne číslo sa uloží ako ret’azec znakov ASCII, ktorý začína
v tret’om riadiacom registri a v nasledujúcich registroch.
Ret’azec znakov môže mat’ maximálne 40 znakov, čo je 20 registrov.
Nemusia sa použit’ všetky registre.
Posledný register, ktorý sa má načítat’, musí obsahovat’ ASCII kód 0.

101...110

Inicializačný ret’azec znakov, ktorý sa prenesie do modemu.
Zapíšte príkaz modemu Hayes do poľa [Phone number 1-10].
Príkaz 101 zašle sled znakov v poli [Phone number 1] (Tel. číslo 1) atď.

111

Inicializačný ret’azec uložený v riadiacej jednotke sa odošle na modem
Zadajte príkaz pre modem podľa štandardu Hayes, ktorý začína
v tret’om riadiacom registri.
Pozri príkaz 11 pre ďalšie podrobnosti.

255

Ukončenie spojenia

Druhý riadiaci register sa používa ako stavový register. Obsahuje výsledok
modemových príkazov.
Stavový register môže mat’ nasledujúci obsah:
Stavové kódy
0

Príkaz bol vykonaný správne

1

Vytvorenie spojenia

2

Modem vytvoril spojenie

3

Modem prijal volací tón

Chybové kódy

Riadiaci register 2

101

Žiadne spojenie

102

Strata nosného signálu modemu

103

Neznáma chyba modemu

104

Modem nedostane vyzváňací tón

105

Obsadený, vytvára sa spojenie

106

Žiadna odpoveď pri vytváraní spojenia

107

Žiadna odpoveď z modemu

255

Neznáma porucha / poruchový stav

Ovládací terminál môže vytvorit’ spojenie pomocou telefónneho čísla, ktoré je
uložené v riadiacej jednotke. Toto telefónne číslo sa uloží ako ret’azec znakov
ASCII, ktorý začína v tret’om riadiacom registri a v nasledujúcich registroch.
Ret’azec môže zahŕňat’ najviac 40 znakov, t.j. 20 registrov.
Nemusia sa použit’ všetky registre. Posledný register, ktorý sa má načítat’, musí
obsahovat’ ASCII kód 0.

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B

261

9

Siet’ové funkcie a komunikácia
Siet’ová komunikácia

Init
Inicializačný ret’azec pre modem.
Timeout (ms)
Počet sekúnd nečinnosti spojenia, po uplynutí ktorých sa spojenie zruší. Prednastavená
hodnota je 30 s. Zadajte čas 5 až 600 s.
Spôsob vytáčania
Impulzná alebo tónová voľba.
Telefónne číslo 1-10
Úplné telefónne číslo pre vytvorenie spojenia.

9.2

Siet’ová komunikácia
Siet’ová komunikácia prebieha podľa protokolu TCP/IP (Transmission Control Protocol /
Internet Protocol). TCP/IP označuje skupinu štandardných protokolov pre výmenu dát
medzi systémami alebo zariadeniami. Ovládacie terminály je možné do siete zapojit’ cez
ETHERNET alebo cez sériové rozhranie.
Prípojka ETHERNET ovládacieho terminálu podporuje spojenie TCP/IP. Pripojenie sa
vykonáva podľa štandardu ETHERNET.
Siet’ terminálov je siet’ou typu klient - server. Prístup k dátam v sieti majú len klienti. Dáta
sú dodávané zo serverov. Ovládací terminál môže byt’ súčasne klient i server, t.j. môže
súčasne dávat’ k dispozícii dáta a prijímat’ dáta z iných terminálov. Dáta z jedného
serveru môže získavat’ až 20 rôznych klientov. Jeden klient môže mat’ prístup k dátam
najviac z 16 rôznych serverov.
Všetky ovládacie terminály musia mat’ IP adresu. Pre lokálne siete sa odporúčajú IP
adresy v rozsahu od 192.168.0.0 do 192.168.254.254.
Pri práci na ovládacom termináli je možné použit’ štandardné internetové nástroje, napr.
webový prehliadač, mail-server, FTP klient a VNC klient. Pomocou PC je možné vytvorit’
webové stránky a preniest’ ich na ovládací terminál. Webové stránky môžu obsahovat’
dáta z riadiacej jednotky alebo ovládacieho terminálu snímané v reálnom čase. Pomocí
browseru a skriptov je možné menit’ hodnoty, vytvárat’ signály a potvrdzovat’ alarmy.
Pomocou VNC klienta je možný vzdialený prístup a vzdialené ovládanie ovládacieho
terminálu.
Ovládací terminál navyše môže pri určitých udalostiach (napr. alarmy a stavové správy)
posielat’ e-maily.
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9.2.1

9

Siet’ová komunikácia cez ETHERNET
V správcovi projektov kliknite na [Peripherals] (Periférne zariadenia), čím otvoríte
dialógové okno [Peripheral configuration] (Konfigurácia periférnych zariadení).

11491AEN
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Vlastnosti

Kliknite pravým tlačidlom na [TCP/IP connection 1] a zvoľte položku [Properties]
(Vlastnosti) pre určenie vlastností siete TCP/IP.

11585AEN

Parameter

264

Opis

Connection name

Zadajte ľubovoľné meno spojenia. Parametre nemusia byt’ zadané.

Host configuration

Pri voľbe [Manually] (Manuálne) sa použijú nastavenia z dialógového okna
[TCP/IP properties] (Vlastnosti TCP/IP). Pokiaľ ovládací terminál obdrží zo servera
jeden alebo niekoľko parametrov TCP/IP, zvoľte iné nastavenie.

IP address and
subnet mask

Zadajte siet’ovú identifikáciu (ID) pre uzol (terminál). Pripojenie na siet’ sa uskutoční
podľa štandardu Ethernet. Pre lokálne siete terminálov sa odporúčajú IP adresy
v rozsahu od 192.168.0.0 do 192.168.254.254.

Gateway

Určite, ktoré siet’ové zariadenie v lokálnej sieti bude môct’ identifikovat’ iné siete.

Primary DNS and
secondary DNS

Zadajte jeden alebo niekoľko DNS serverov.
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Spojenie cez
ETHERNET

V nasledujúcom odseku sú uvedené 2 príklady spojení v sieti ETHERNET.
[2]

[1]

1

3

2

6

3

1

6

2
60456AXX

[1]

Uzol 1

[2]

Uzol 2

Spojenie medzi 2 ovládacími terminálmi káblom so skrútenými pármi (TP, twisted
pair)
Kábel má konektory RJ45. Kábel je typu CAT5 so skrútenými pármi (krížové štvorky),
tienený alebo bez tienenia. Vzdialenost’ medzi oboma ovládacími terminálmi smie byt’
maximálne 100 m.

UPOZORNENIE
Pokiaľ výmena dát neprebieha správne a zelená kontrolka Link nesvieti, došlo
pravdepodobne k zámene prívodov 3 a 6.
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Nastavenia TCP/IP v uzloch

Uzol 1

Uzol 2

TCP/IP Network Connection

TCP/IP Network Connection

x

Connection name

Uzol 1

Connection name

Uzol 2

Host configuration

Manual

Host configuration

Manual

TCP / IP Settings

x

TCP / IP Settings

IP Address

192.168.1.1

IP Address

192.168.1.2

Subnet mask

255.255.255.0

Subnet mask

255.255.255.0

Gateway

0.0.0.0

Gateway

0.0.0.0

Primary DNS

0.0.0.0

Primary DNS

0.0.0.0

Secondary DNS

0.0.0.0

Secondary DNS

0.0.0.0

OK

Cancel

OK

[Setup] (Nastavenie) / [Network] (Sieť) /
[TCP] / [IP-connections] (Spojenia IP)

Cancel

[Setup] (Nastavenie) / [Network] (Sieť) /
[TCP] / [IP-connections] (Spojenia IP)

54327ASK

Spojenie medzi viac ako 2 ovládacími terminálmi káblom so skrútenými pármi (TP)

HUB

1

3

2

6

3

1

6

2
60457AXX

Maximálna dĺžka medzi ovládacím terminálom a zástrčkou (hub) je 100 m. Maximálny
prípustný počet prvkov pripojených na zástrčku je určený počtom prípojok na zástrčke.
Káble majú konektory RJ45. Kábel je typu CAT5 so skrútenými pármi, tienený alebo bez
tienenia.
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Sériová siet’ová komunikácia / PPP

Vytvorenie
pripojenia

Vyberte položku menu [Setup] (Nastavenia) / [Peripherals] (Periférie). V dialógovom
okne [Peripheral configuration] (Konfigurovanie periférií) označte [TCP/IP connection]
(Spojenie TCP/IP) a držte stlačené ľavé tlačidlo myši. Potom presuňte kurzor k položke
[COM1] alebo [COM2] a potom pust’te tlačidlo myši. TCP/IP-Connection 1 (Spojenie
TCP/IP 1) sa musí použit’ ako prvé, až potom je k dispozícii druhé spojenie TCP/IPConnection 2.

UPOZORNENIE
Nastavenie parity na porte pre spojenie TCP/IP musí byt’ "None" (Žiadne).

Nastavenie

Kliknite pravým tlačidlom na [TCP/IP connection 2] a zvoľte položku [Properties]
(Vlastnosti) pre určenie vlastností siete TCP/IP.

12001AEN

Parameter

Opis

Connection name

Zadajte ľubovoľné meno spojenia. Parametre nemusia byt’ zadané.

Serial protocol

Pre sériovú komunikáciu sa použije protokol PPP (point to point protocol, z bodu
do bodu).

User name

Používateľské meno pre prihlásenie k vzdialenej sieti.

Password

Heslo pre prihlásenie k vzdialenej sieti.

Connect signal

Digitálny signál pre aktiváciu (1) alebo deaktiváciu (0) spojenia.

Connected register

Analógový register, ktorý môže nadobúdat’ nasledujúce stavy:
Register

Opis

0

Odpojený (PPP klient)

1

Čakanie na spojenie (PPP server)

2

Spojené ako PPP klient

3

Spojené ako PPP server

7

Chyba spojenia
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Parameter

Opis

Connect at boot

Pri pripojení PPP sa môže terminál pri štarte automaticky spojit’ s iným terminálom
alebo s počítačom.

PPP login validation
method

Zvoľte metódu kontroly identity používateľa. Táto hodnota sa zvyčajne nemusí
menit’.

Accounts

Určuje, kto má prístup k službám.

Behave like

Určuje, či sa má ovládací terminál správat’ ako PPP klient alebo ako PPP server, t.j.
či má naväzovat’ siet’ové spojenia, alebo či sa k nemu má pripájat’ iné zariadenie.

Modem

Parametre zapísané pod položkou [Modem] sú relevantné len pre modemové
spojenia. Modem sa pripája pomocou bežného modemového kábla.

TCP/IP

Parameter

Opis

Enable modem

Zariadenie skontroluje, či je pripojený modem.

Disconnect if
idle (min)

Zruší spojenie, ak spojenie nebolo aktívne po udaný počet minút.
Ak sa zadá 0, spojenie sa nikdy nezruší.

Phone number

Zadajte telefónne číslo pre spojenie.

Control code
for modem

Ret’azec znakov pre inicializáciu modemu. Ďalšie informácie
nájdete v príručke modemu.

Parametre pre spojenie TCP/IP. Pokiaľ je ovládací terminál spojený so vzdialeným
zariadením, prepíšu sa parametre IP address, Subnet mask a Gateway
nastaveniami uvedenými pod položkou [Advanced] (Rozšírené).
Parameter

Opis

Host
configuration

Pri voľbe [Manually] (Manuálne) sa použijú nastavenia
z dialógového okna [TCP/IP properties] (Vlastnosti TCP/IP).
Pokiaľ ovládací terminál obdrží zo servera jeden alebo niekoľko
parametrov TCP/IP, zvoľte iné nastavenie.

IP address and Zadajte siet’ovú identifikáciu (ID) pre uzol (terminál).
subnet mask
Pripojenie na siet’ sa uskutoční podľa štandardu Ethernet.
Pre lokálnu siet’, tvorenú v podstate len terminálom, sa
odporúčajú adresy z intervalu 192.168.0.0 až 192.168.254.254.

268

Gateway

Zadajte siet’ovú jednotku v lokálnej sieti, ktorá môže identifikovat’
iné siete v internete.

Primary DNS
and secondary
DNS

Tu zapíšte DNS servery.
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Parameter

Opis

Advanced

Voľbou [Advanced] (Rozšírené) je možné definovat’ doplnkové parametre.
Parameter

Opis

Use VJ
compressing
for IP headers

Záhlavie IP sa skomprimuje. Táto hodnota sa zvyčajne nemusí
menit’.

Supply /
Vyžiadanie, prípadne priradenie lokálnej adresy IP. Mala by byt’
Request remote nastavená na 0.0.0.0, ak má IP-adresu priradit’ vzdialený uzol.
address
Use remote
address as
gateway

Aktivujte túto voľbu, pokiaľ sa má IP adresa vzdialeného uzla
použit’ ako gateway (spojovací port na ďalšiu siet’). Možnost’ je
štandardne deaktivovaná.
Upozornenie: Pokiaľ nie je aktivované kontrolné políčko položky
[Use remote address as gateway] (Použit’ vzdialenú adresu ako
bránu) a je použitá podsiet’, nemôže prebiehat’ prenos dát.
V takom prípade nie je možné ani odosielanie e-mailov
z ovládacieho terminálu, ale iné zariadenia sa môžu pomocou
FLP klienta alebo webového prehliadača k terminálu prihlásit’.

Vyžiadanie /
Vyžiadanie, prípadne poskytnutie adresy IP pre vzdialený uzol.
poskytnutie
Mala by byt’ nastavená na 0.0.0.0, ak má IP-adresu priradit’
lokálnej adresy vzdialený uzol.
Uzol 1
Vzdialený
192.168.1.2
Lokálny
192.168.1.1
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Uzol 2
Vzdialený
0.0.0.0
Lokálny
0.0.0.0
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Sériové spojenie

PPP-Prepojenie medzi PC a ovládacím terminálom

DOP11B
PCS11B
RS-232

RS-232

60060AXX

Vlastnosti v ovládacom termináli

12001AEN

Zvoľte TCP/IP spojenie pre sériové pripojenie.
Vlastnosti pod TCP/IP (IP adresa, maska podsiete a brána) nie sú v tomto prípade
relevantné. PPP preberie zmenu parametrov.

UPOZORNENIE
Ďalšie informácie nájdete v príručke k operačnému systému.
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9

Siet’ové služby
V adresári [Network connections] (Siet’ové spojenia) správcu súborov poklepte na
[Network services] (Siet’ové služby) a zvoľte služby, ktoré má ovládací terminál v sieti
poskytovat’. Zaškrtnutím niektorej služby dôjde k jej aktivácii. Pre úpravu vlastností
služby kliknite na [Edit] (Upravit’).

11586AEN

9.3.1

Server na prenos projektu
Projekty sa prenášajú prostredníctvom protokolu TCP/IP. Zo zoznamu zvoľte možnost’
[Project transfer server] (Server pre prenos projektu) a kliknite na [Edit] (Upravit’) pre
zadanie čísla portu, cez ktorý sa má prenos realizovat’. Túto hodnotu zvyčajne netreba
menit’.
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9.3.2

BDTP
BDTP je protokol používajúci komunikáciu klient / server. Klient požaduje informáciu
a obdrží ju od servera. Server BDTP môže prijímat’ požiadavky I/O od klientov BDTP.
Ovládací terminál môže pracovat’ ako server, klient, alebo v oboch režimoch. Klient
môže žiadat’ informácie od maximálne 16 serverov. Adresy IP serverov sa špecifikujú
v klientovi BDTP. Každý server môže zasielat’ informácie na 20 klientov. Siet’ová
komunikácia cez BDTP sa používa na prepojenie 2 alebo viacerých terminálov s jedným
alebo s dvomi riadiacimi jednotkami alebo na prepojenie viacerých terminálov s 2 alebo
viacerými riadiacimi jednotkami pri rovnakom výkone. Príkladom sú výrobné linky
s ovládacím terminálom na každej pracovnej stanici. Pri výpadku servera BDTP klient
naďalej využíva existujúce systémové pripojenie. Pre nadviazanie spojenia so serverom
klient nevykonáva reštart. Ak je server opät’ aktívny, komunikácia cez BDTP prebieha
rovnako ako predtým.

192.168.1x
BDTP
Server

x = 1-254

1>X0

192.168.1x

192.168.1x

BDTP
Client
1>X0

BDTP
Client

192.168.1x
BDTP
Client/
Server

X0

1
2
3
4
5
-

192.168.1.x
-

BDTP
Client

63689AXX
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9

Klient BDTP
Pre siet’ovú službu klient BDTP sa definujú adresy IP tých serverov BDTP v sieti,
z ktorých bude klient žiadat’ informácie. Zo zoznamu zvoľte možnost’ [BDTP client]
a kliknite na [Edit] (Upravit’), pre určenie vlastností.

11587AEN

Port servera
BDTP

Zadajte komunikačný port, na ktorý je pripojenie server BDTP alebo siet’. Táto hodnota
sa zvyčajne nemusí menit’.

Štandardný
server BDTP

Špecifikujte štandardný server, ktorý sa bude používat’ ako základné nastavenie. Ak ste
nezadali žiadny iný údaj pre I/O, budú sa signály žiadat’ z tohoto servera.
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Dátový register

Hodnoty dátových registrov sa môžu prenášat’ medzi klientom a rôznymi servermi
v sieti. V položke Data register sa definuje prvý register v bloku registrov klienta, ktorý
sa má preniest’ do alebo zo zadaného servera. Typy registrov klienta a servera musia
byt’ pritom zhodné.

Register dát

Register dát

Klient
Register

Server

Hodnota

Register

0

0

1

1

-

-

Hodnota

n

123

n

123

n+1

53447

n+1

53447

n+2

0

n+2

0

n+m

265346

n+m

Register pre prenos

265346

-

-

Ctrl. reg. 1
Ctrl. reg. 2
Ctrl. reg. 5
-

54652ASK

Riadiaci blok

Riadiaci blok je určený prvým registrom riadiaceho bloku klienta a obsahuje dohromady
5 registrov.
Register

Obsah

Opis

Riadiaci
register 1

Príkaz

Príkazový register definovaný v klientovi.

Riadiaci
register 2
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Dostupné príkazy:

Kód výsledku

0

Žiadny príkaz

1

Prenáša hodnoty registra z klienta do servera špecifikovaného
v riadiacom registri 3.

2

Prenáša hodnoty registra zo servera špecifikovaného v riadiacom
registri 3 do klienta.

Register kódov výsledkov, ktorý je definovaný klientom.
Dostupné príkazy:
0

Pripravený pre nový príkaz

1

OK

2

Chyba prenosu

Riadiaci
register 3

Index servera

Číslo servera v sieti, s ktorým sa vymieňajú dáta.

Riadiaci
register 4

Register
indexov

Hodnota v registri indexov sa pripočíta k adrese pre register, ktorý je
uvedený pod Dátovým registrom.
Pri zadaní hodnoty 0 sa blok registrov spustí pre adresu, ktorá je uvedená
pod Dátovým registrom.

Riadiaci
register 5

Počet registrov

Počet registrov, ktorých hodnota sa má preniest’ z alebo do špecifikovaného
servera.
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Prenos sa musí uskutočnit’ nasledujúcim spôsobom:
1. Register kódu výsledku musí obsahovat’ 0. Pokiaľ to tak nie je, nastavte príkazový
register na 0.
2. Vložte príkaz do príkazového registra.
3. Čakajte na signal pripravený (Ready) alebo na chybový kód v registri kódu výsledku.
4. Vynulujte príkazový register. Ovládací terminál potom nastaví register kódov
výsledkov na 0.

Synchronizácia
hodín so
serverom

Špecifikujte, či sa majú hodiny v klientovi synchronizovat’ s určitým serverom
(terminálom). Vo výberovom poli zadajte číslo požadovaného servera. Pri lokálnej
zmene hodín v klientovi sa nové dáta prenesú aj do servera.

Adresa servera
BDTP

Zadajte IP-adresu servera, z ktorého má klient požadovat’ dáta. Adresy sú indexované
podľa poradia zadávania.
Pri programovaní objektu je nutné zadat’, z ktorého servera sa má získat’ adresa.
V políčku adresy dialógového poľa objektu zadajte text "Server index>device".
Ak je v poli adresa zadané napr. "2>D15", získa sa hodnota pre objekt z registra D15 na
serveri s použitím indexu 2.
Index servera sa môže zmenit’ pomocou funkcie [BDTP station change] (Zmena
stanice BDTP).

UPOZORNENIE
Pokiaľ s klientom BDTP (ovládacím terminálom) nie je spojená žiadna riadiaca
jednotka, treba jednotky Menič/PLC 1 (inverter/PLC1) a Menič/PLC 2 (inverter/PLC2)
presunút’ z rozhrania RS-232C / RS-422 / RS-485 do položky "Unused functions"
v dialógovom okne [Peripheral configuration] (Konfigurácia periférnych zariadení).
Toto dialógové okno sa vyvolá položkou menu [Setup] (Nastavenia) / [Peripherals]
(Periférie).

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B

275

9

Siet’ové funkcie a komunikácia
Siet’ové služby

9.3.4

BDTP server
Spravuje požiadavky klientov a zásobuje klientov (terminály) informáciami v súlade
s doručenými požiadavkami. Zo zoznamu zvoľte možnost’ [BDTP server] a kliknite na
[Edit] (Upravit’), pre určenie vlastností.

9.3.5

Parameter

Opis

Server port

Komunikačný port pre server BDTP. Zvyčajne netreba menit’.

Max. clients

Maximálny počet klientov BDTP (terminálov) v sieti.

Dátový register

Hodnoty dátových registrov sa môžu prenášat’ medzi serverom a rôznymi klientmi v sieti.
Pod dátovým registrom je definovaný prvý register v bloku registrov servera, ktorý sa
má preniest’ na zadaný klient, resp. z tohto klienta. Typy registrov klienta a servera
musia byt’ pritom zhodné.
Prenos dát môže byt’ riadený len zo strany klienta.
Bližšie informácie o prenose dát nájdete v kapitole "BDTP client" na Strana 273.

Clock server

Špecifikujte, či sa majú hodiny aktuálneho servera použit’ ako predloha pre
synchronizáciu všetkých ostatných klientov v sieti.
Pozri tiež kapitolu "BDTP klient" na Strana 273.

FTP server
FTP (File Transport Protocol), štandardný internetový protokol prenosu súborov, je
najjednoduchšou cestou pre výmenu súborov medzi počítačmi. FTP je aplikačný
protokol, ktorý používa internetový protokol TCP/IP. FTP sa zvyčajne používa na prenos
webových stránok, vytvorených počítačom na server, ktorý je pripojený na internet.
FTP je vhodný aj na st’ahovanie (download) programov a iných súborov z iného servera
(terminálu) do vlastného počítača. Ak terminál funguje ako server FTP, môžu sa súbory
prenášat’ z aj do terminálu. Pre prenos dát musí byt’ na počítači PC inštalovaný
klient FTP, napr. DOP Tools, Internet Explorer, Windows Commander alebo nejaký iný
štandardný softvér pre FTP.
V niektorých knižniciach sú zobrazované aj súbory o veľkosti 0. Je to z toho dôvodu, že
tieto súbory obsahujú dynamické údaje a ich veľkost’ sa mení. Preto súbor s veľkost’ou
0 nemusí byt’ prázdny. Terminál nepracuje s dátumami súborov. Preto sú zobrazované
dátumy súborov bez významu. Terminál môže obsahy všetkých súborov, ktoré sú
dosiahnuteľné cez FTP ukladat’ s rôznymi oddeľovacími znakmi (oddeľovačmi).
Ako separátory obsahu súborov sa môžu vybrat’ nasledujúce znaky: Tabulátor (→),
bodkočiarka (;) alebo dvojbodka (:).
Nastavenie oddeľovačov FTP sa robí v softvéri HMI-Builder v menu [Setup] (Nastavenia) /
[Terminal options] (Možnosti terminálu). Názov súboru nesmie obsahovat’ národné znaky
ako napr. Ä, Ö a Ü. Server FTP terminálu môže súčasne spracovávat’ až 3 pripojených
klientov.
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UPOZORNENIE
Súbory v jednotlivých knižniciach obsadzujú pamät’ projektu. Informácie o dostupnej
projektovej pamäti nájdete v súbore info.txt v kmeňovom adresári [Root].

Táto funkcia umožňuje prenos dát medzi počítačom PC a terminálom v oboch smeroch.
Server FTP v termináli podporuje prenosy dát v pasívnom režime (PASV). Pasívny
režim sa má použit’, ak terminál nie je pripojený s použitím spojenia PPP. Použitie
pasívneho režimu je potrebné preto, lebo dopredu sa nedá určit’, ktoré komponenty
budú zapojené medzi klientom a serverom, napr. Firewalls (ochranné hranice) alebo
Gateways (brány) smerovača (router).
Použitie pasívneho režimu vylučuje viaceré chyby. Webové prehliadače používajú tento
režim štandardne. Pasívny režim sa môže použit’ aj pri spojeniach typu PPP. Špeciálne
národné znaky sa nepodporujú v názvoch súborov. Terminály nevyhodnocujú
informáciu o dátume súborov.
Vyberte v menu [Setup] (Nastavenia) / [Network] (Siet’) / [Services] (Služby) položku
[FTP server] a kliknite na [Edit] (Editovat’) a urobte nastavenia pre túto funkciu.

12002AEN

Parameter

Opis

Control port number

Štandardná hodnota je 21 a nemala by sa menit’.

Data port number

Štandardná hodnota je 20 a nemala by sa menit’.

Request login

Špecifikujte, či sa má používateľ prihlásit’, aby získal prístup na server FTP (na
terminál). Používateľa definujte v menu [Setup] (Nastavenia) / [Network] (Siet’) /
[Accounts] (Kontá). Pozri kapitolu "Siet’ové účty" na Strana 302.
Ak nepoužijete túto možnost’, budú mat’ všetci používatelia neobmedzené
oprávnenia prístupu na server FTP.

Pre login text

Text, ktorý sa zobrazí po výzve na prihlásenie používateľa: napr. "Terminál
vyžaduje prihlásenie. Zadajte údaje pre prihlásenie."

Post login text

Text, ktorý sa zobrazí po výzve na prihlásenie používateľa: napr. "Prihlásili ste sa."

Connection timeout
(min)

Prípustná doba nečinnosti pre spojenie FTP, po uplynutí ktorej server FTP (terminál)
spojenie zruší. Štandardná hodnota je 10 minút.
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Kmeňový adresár

11593AXX

Kmeňový adresár (aktuálny názov terminálu) zahŕňa nasledujúce adresáre:
•

ALARMS

•

HTML

•

RECIPE

•

TRENDS

•

IMAGES

Zobrazujú sa len adresáre, ku ktorým má používateľ (v rámci používateľského konta)
prístup. Kmeňová knižnica taktiež obsahuje súbor info.txt s informáciami o termináli.
Súbor info.txt

V súbore info.txt sa nachádzajú informácie o termináli, ako uvádza nasledujúci príklad:
DOP11B-40
Firmware version (Firmware-Version): V1.20
Build number (Build-Nummer): 89
Driver1 (Treiber1): SEW_MDR 4.01.00
Driver2 (Treiber2): MODBUS Master 4.00.06
Dynamic memory (Dynamischer Speicher): 20328448 byte free (bytov voľných)
Project memory (Projektspeicher): 1077586 byte used (bytov obsadených)
IP address (IP-Adresse): 10.3.71.2
Ani v prípade oprávnenia pre zápis nie je možné v kmeňovom adresári mazat’.
Vymazaním adresára [HTML], [RECIPE] alebo [IMAGES] sa vymaže obsah tohto
adresára. Samotný adresár však zostane zachovaný.
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Tento adresár sa zobrazuje len vtedy, pokiaľ sú v termináli definované alarmy a terminál
sa nachádza v prevádzkovom režime. Skupiny alarmov sa zobrazujú ako súbory SKV
s veľkost’ou 0. Veľkost’ 0 ale neznamená, že neexistujú žiadne alarmy. Tieto súbory sa
môžu len čítat’.
Každý alarm je v pamäti uložený na jednom riadku; riadok sa končí znakmi návrat
vozíka a posun o riadok: (carriage return, line feed).
Formát súboru
Ako oddeľovač sa používa bodkočiarka (;).
Stav;Dátum aktivovania;Čas aktivovania;Dátum deaktivovania;Čas deaktivovania;
Dátum potvrdenia;Čas potvrdenia;Text alarmu
Vždy existujú všetky tieto polia. Pri nepotvrdených alarmoch sú polia pre dátum a čas
prázdne.
Súbor je ukončený postupnost’ou znakov: "END" (carriage return, line feed).

Adresár [HTML]

V tejto knižnici sa nachádzajú súbory spravované webovým serverom. V knižnici sa
môže vytvorit’ aj subknižnica. Úvodný súbor (stránka HTML, ktorá sa zobrazí ako
úvodná stránka vo webovom prehliadači) musí mat’ vždy názov index.html.
Formát súboru sa riadi podľa typu dát. Používajú sa štandardné formáty súborov HTML atď.

Adresár [RECIPE]

Jednotlivé recepty v príslušných adresároch receptov sa zobrazujú ako súbory SKV
s dĺžkou 0. Veľkost’ 0 ale neznamená, že recept je prázdny. Súbory tejto knižnice majú
povolený prístup pre čítanie aj zápis.
Každá hodnota receptu je v pamäti uložená na jednom riadku; riadok sa končí znakmi
návrat vozíka a posun o riadok: (carriage return, line feed).
Formát súboru
Ako oddeľovač sa používa bodkočiarka (;).
napr. signál;hodnota;dátový typ;dĺžka
Súbor je ukončený postupnost’ou znakov:
"END" (carriage return, line feed).
Dátový typ "Array" (AR, pole) má na každom riadku jednu hodnotu. Prvý riadok má
vzhľad ako bolo popísané hore. Všetky nasledujúce riadky majú len jednu položku:
;Hodnota
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Dátové typy
pre analógové
signály

Knižnica trendov
[TRENDS]

Typ

Opis

Nepriradený

16-bitový znak

+

Žiadny 16-bitový znak

L

32-bitový znak

L+

Žiadny 32-bitový znak

RB

Formát BCD, číslo s pohyblivou rádovou čiarkou

RF

Pohyblivá desatinná čiarka a exponentom

SB

16 bitový BCD formát

LB

32-bitový BCD formát

SH

16 bitový hexadecimálny formát

LH

32-bitový hexadecimálny formát

RD

Číslo s pohyblivou desatinnou čiarkou

AR

16-bitové pole (signed)

ST

Ret’azec znakov

BI

Bit, 0 alebo 1

Adresár je k dispozícii len vtedy, ak sú v termináli definované trendy, a terminál
sa nachádza v prevádzkovom režime. Rozličné objekty trendov sa zobrazujú ako
súbory SKV s veľkost’ou 0. Súbory majú povolený len prístup pre čítanie. Aby bol trend
platný, musí sa použit’ krivka 1.
Každá meraná hodnota je v pamäti uložená na jednom riadku; riadok sa končí znakmi
návrat vozíka a posun o riadok: (carriage return, line feed).
Formát súboru
Ako oddeľovač sa používa bodkočiarka (;).
napr. dátum;čas;hodnota1;hodnota2;hodnota3;hodnota4;hodnota5;hodnota6;OFF
Súbor je ukončený postupnost’ou znakov:
"END" (carriage return, line feed).
Pri prenose súboru sa prenesú len skutočne existujúce krivky (žiadne prázdne polia).
V nasledujúcich prípadoch v nameraných hodnotách je medzi načítanými vzorkami
"OFF" - označuje prerušenie vzorkovania (sledu vzoriek).
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•

Keď sa terminál prepne do prevádzkového režimu, uloží sa do pamäte kópia
naposledy načítanej vzorky a kópia sa označí s "OFF". Po prijatí prvej platnej
hodnoty terminál začne ukladat’ nové hodnoty bez príznaku "OFF".

•

Keď sa na výstupe aktivuje signál na aktivovanie trendu. Vzorka sa označí
príznakom "OFF". Pri vyslaní signálu sa uloží nová hodnota bez označenia "OFF".

•

Pri prenose hodnôt uložených v pamäti nástrojmi FTP alebo HMI sa vzorka uloží do
pamäte s príznakom "OFF". Po skončení prenosu sa nová hodnota uloží bez
príznaku "OFF".
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V tomto adresári je možné ukladat’ obrázky vo formáte BMP. Bitmapové obrázky je
možné zobrazovat’ v statických objektoch symbolov, pokiaľ sa terminál nachádza
v prevádzkovom režime.
Pre súbory v tomto adresári existuje prístup na čítanie, prepisovanie a mazanie. Avšak
nemožno vytvárat’ nové subknižnice. Pri aktivovaní políčka [Use dynamic bitmaps]
(Použit’ dynamické bitové mapy) pre statický objekt symbolov vyvolá terminál zadaný
súbor bitovej mapy (namn.bmp) z adresára [IMAGES] (Obrazy) v terminálovom systéme
súborov. Grafika (bitová mapa) sa zobrazí na termináli v prevádzkovom režime [Run].
Grafiku, ktorá má byt’ zobrazená, treba cez FTP nahrat’ do adresára. Pritom sa cez FTP
môžu dynamické grafiky (bitové mapy) do knižnice pridávat’, vymieňat’ alebo z knižnice
odstránit’. Tieto operácie sa vykonávajú pomocou prepisovania, ukladania a mazania
súborov BMP v adresári [IMAGES]. Obraz dynamického grafického objektu sa na
termináli zobrazuje len v prevádzkovom režime [Run].
Bitmapové súbory v adresári sa nezobrazujú v softvéri HMI-Builder, resp. nie sú tu
k dispozícii.

UPOZORNENIE
Používajte rovnakú veľkost’ pre X a Y pre grafiku v BMP v knižnici a pre objekt symbolu,
ktorý je definovaný v softvéri HMI-Builder.
Súbory nie je možné vyvolávat’ z adresára [IMAGES].
Pri posielaní súboru BMP do adresára [IMAGES] sa prenos na krátky čas zastaví kvôli
prevedeniu štandardného formátu BMP do špeciálneho formátu BMP používaného
terminálom.
9.3.6

SMTP-klient
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) je protokol TCP/IP a používa sa na posielanie
a prijímanie elektronickej pošty (e-mailov). Keďže protokol SMTP má len obmedzené
funkcie na ukladanie prijatých správ do pamäte, používa sa zvyčajne s jedným alebo
s dvomi ďalšími protokolmi (POP3 alebo IMAP). Tieto protokoly umožňujú používateľovi
ukladat’ a vyberat’ správy v mailovej schránke servera. Pritom sa zvyčajne protokol
SMTP používa na posielanie e-mailov a POP3 alebo IMAP na vyberanie (príjem)
e-mailov z lokálneho servera.
Terminály môžu fungovat’ ako klienti SMTP (posielanie e-mailov). Pre používanie
funkcie klient SMTP je potrebný server elektronickej pošty (mail server).
Môže sa použit’ aj server elektronickej pošty poskytovateľa služieb internetu. Ale takisto
môžete použit’ aj lokálny server elektronickej pošty.
Táto funkcia umožňuje odosielanie e-mailov z ovládacieho terminálu. Aby bolo možné
použit’ funkciu SMTP klienta, je potrebný e-mailový server, aby mohol ovládací terminál
odosielat’ e-maily. Príjemca st’ahuje e-maily z e-mailového klienta. Môžete použit’ server
elektronickej pošty vášho poskytovateľa služieb na internete alebo lokálny server
elektronickej pošty. Elektronickou poštou sa môžu posielat’ aj súbory trendov a receptov ako prílohy e-mailu. Súbory v prílohe e-mailu možno čítat’ funkciou DOP-Tools. Súčasne
možno poslat’ maximálne 20 správ.
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V menu [Setup] (Nastavenie) / [Network] (Siet’) / [Services] (Služby) zvoľte položku
[SMTP client] a kliknite na [Edit] (Upravit’). Urobte nasledujúce nastavenia:

12003AEN
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Parameter

Opis

Server port

Vyššie nastavené číslo portu 25 sa zvyčajne nemusí menit’.

Mail server

IP adresa mailserveru alebo alias (DNS server) pre SMTP server. Pri zadaní
mena alias musí byt’ adresa IP pre server DNS zadaná v menu [Setup]
(Nastavenia) / [Network] (Siet’) / [TCP/IP connections] (Spojenia TCP/IP).

Authentication

Používa sa, pokiaľ mailserver vyžaduje autentifikáciu SMTP. Pri autentifikácii
SMTP sa používateľ musí identifikovat’ skôr, než môže stiahnut’ e-maily.
User name: Používateľské meno pre autentifikáciu SMTP
Password Heslo pre autentifikácie SMTP

My e-mail address

Zadajte vašu adresu e-mailu. Toto meno sa objaví u príjemcu ako meno
odosielateľa. Zadajte podľa možnosti skutočnú adresu, na ktorú môže server
elektronickej pošty poslat’ spät’ prípadné hlásenia o chybe.

Send via connection

Zadajte spojenie TCP/IP, ktoré sa má použit’ pre zaslanie. Rešpektujte, že
TCP/IP-Connection 1 (Spojenie TCP/IP 1) sa musí použit’ ako prvé, až potom je
k dispozícii druhé spojenie TCP/IP-Connection 2.

Predefined recipients

Preddefinovaný zoznam maximálne 16 príjemcov, adries e-mailov, na ktoré má
terminál posielat’ správy.
Maximálna dĺžka adresy príjemcu je 60 znakov.
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Alarmy je možné nielen tlačit’, ale aj posielat’ e-mailom. Celý zoznam alarmov je možné
preniest’ odoslaním bloku 990 (pozri odsek "Odosielanie správ e-mailom" na Strana 284).
Každý alarm môže byt’ spriahnutý s jednou alebo s viacerými adresami e-mailov
v konfigurácii klienta STMP. V menu [Setup] (Nastavenia) / [Alarm settings] (Nastavenia
alarmov) sa vykonajú všeobecné nastavenia pre stav, pri ktorom majú byt’ alarmy
poslané cez e-mail. Pozri odsek "Správa alarmov" na Strana 301.

11575AEN

Parameter

Opis

Info block

Špecifikovaný textový informačný blok sa zahrnie do e-mailu.
Pozri odsek "Správa alarmov" na Strana 301.

Send e-mail to address Definuje sa príjemca správy (elektronickej pošty).
V dialógovom okne [Setup STMP Client Service] (Nastavenie služby klient SMTP)
možno vybrat’ až 8 príjemcov z preddefinovaného zoznamu.
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Posielanie správ
e-mailom

Textové bloky možno nielen vytlačit’ na tlačiarni, ale aj poslat’ elektronickou poštou. Blok
alarmov 990 možno tiež poslat’ ako správu elektronickou poštou (e-mail).

UPOZORNENIE
Posielat’ sa môžu len textové bloky. Blok alarmov 990 je jediný systémový blok, ktorý
sa môže poslat’ e-mailom. Súbory trendov a receptov možno poslat’ ako prílohu
e-mailu.

11589AEN
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Parameter

Opis

Send mail signal

Pri aktivovaní tohto digitálneho signálu sa pošle e-mail.

Mail completion signal

Digitálny signál, ktorý terminál vyšle po odoslaní správy. Štandardne je signál
terminálom aktivovaný (nastaví sa do "I"). Ak sa ale vyberie možnost’ [Reset],
signál sa po poslaní e-mailu vynuluje.

Send e-mail to address

V tomto poli sa zadáva adresa príjemcu e-mailu. Po kliknutí na tlačidlo [...]
môžete zo zoznamu vybrat’ až 8 príjemcov. Zoznam s e-mailovými adresami
sa definuje v menu [Setup] (Nastavenie) / [Network] (Siet’) / [Services] (Služby)
v dialógovom poli [Create SMTP Client Service] (Vytvorenie služby pre
SMTP klient).

Attach file

Zadajte názov súboru trendu alebo receptu, ktorý sa má priložit’ k e-mailu
(ako prílohu). Ak existuje súbor trendu aj súbor receptu s rovnakým menom,
priloží sa súbor trendu. Názov súboru nesmie obsahovat’ národné znaky
ako napr. Ä, Ö a Ü.
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Posielanie
e-mailov cez
systémový blok

9

Skok na systémový blok [E-Mail] (993) umožňuje v prevádzkovom režime [Run] vytvárat’
a posielat’ správy.

10810AEN

10811AEN

Parameter

Opis

Send e-mail

Tu sa zadáva príjemca. Môžete zadat’ adresu alebo vybrat’ adresu z globálneho
zoznamu, ktorý sa zobrazí po stlačení tlačidla <LIST> na termináloch
s klávesnicou alebo po dotyku tlačidla <MAIL> na termináloch s dotykovou
obrazovkou.

Subject

Zadajte predmet správy. Dĺžka položky predmet je maximálne 50 znakov.
Text správy je maximálne 10 riadkov po max. 50 znakov.

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B
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9.3.7

Terminal controller
Používa sa na prepínanie režimov RUN/TRANSFER cez TCP/IP. Kliknite na [Edit]
(Upravit’) a zadajte číslo portu pre prenos. Číslo portu sa zvyčajne nemusí zmenit’.
Pokiaľ má byt’ pred prenosom zadané používateľské meno a heslo, aktivujte možnost’
[Request authentication] (Vyžadovat’ autentifikáciu). Používateľa je možné definovat’
v položke [Setup] (Nastavenie) / [Network] (Siet’) / [Accounts] (Účty).

12004ADE

9.3.8

Transparentný režim
Používa sa na komunikáciu v transparentnom režime / režime pass through
v terminálových siet’ach cez ETHERNET (pozri tiež kapitolu "Komunikácia" na Strana 250
a "Siet’ové služby" na Strana 271). Pre nastavenie tejto funkcie zvoľte v menu [Setup]
(Nastavenie) / [Network] (Siet’) / [Services] (Služby) položku [Transparent mode]
(Transparentný režim) a kliknite na [Edit] (Upravit’).

12005ADE
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Parameter

Opis

IP properties

Číslo portu 6004 sa zvyčajne nemusí zmenit’. Vyberte požadovaný protokol:
UDP alebo TCP.

Control systems

Určite, či sa má transparentný režim / režim pass through prepojit’ s riadiacou
jednotkou 1 alebo 2.

Mode

Vyberte transparentný režim alebo režim pass through ako spôsob
komunikácie. [Timeout] (Časový limit) - zadajte časový interval v sekundách, po
uplynutí ktorého terminál prepne z režimu pass through spät’ do prevádzkového
režimu, ak neprebieha žiadna komunikácia v režime pass through.
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9.3.9

9

Webový server
Webový server upravuje dáta tak, aby mohli byt’ zobrazené v prehliadači (napr. Internet
Explorer). Počítače, ktoré dodávajú webové stránky, musia pracovat’ ako webové
servery.
WWW server je program, ktorý pri použití modelu klient / server prenáša cez Hypertext
Transfer Protocol (HTTP) súbory tvoriace webové stránky používateľov internetu
(pri počítačoch, na ktorých sú nainštalovaní HTTP klienti). Na všetkých počítačoch PC
a termináloch pripojených na internet, ktoré obsahujú webovú stránku, musí byt’
inštalovaný aj program Server WWW.
Touto funkciou sa konfiguruje webový server v termináli. Webový server je program,
ktorý je založený na modeli klient - server a používa Hypertext Transfer Protocol
(HTTP). Webové servery upravujú súbory do podoby webových stránok alebo
webových katalógov, ktoré môžu byt’ zobrazené na klientoch HTTP.
Pozri tiež kapitolu "Siet’ové služby" na Strana 271.

11591AEN

Parameter

Opis

Port number

Štandardnú hodnotu 80 spravidla netreba menit’

Account name

Zadaním názvu účtu sú stránky HTML v ovládacom termináli chránené heslom.
Kontá sa definujú v menu [Setup] (Nastavenia) / [Network] (Siet’) / [Accounts]
(Kontá).

11590AEN
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Parameter

Opis

Account name

Tu sa zobrazí názov konta, ktorý bol určený v predchádzajúcom dialógovom okne.
Kontá sa definujú v menu [Setup] (Nastavenia) / [Network] (Siet’) / [Accounts]
(Kontá).

Password

Zadajte heslo. Všetky stránky HTML budú chránené týmto názvom konta a heslom.
Na ochranu jedinej stránky iným menom konta a heslom sa k záhlaviu HTML
pridá nasledujúci kód:
<HTML>
<HEAD>
<META name="superuser"1) content="12345">
</HEAD>
Tu sa nachádza ostatný kód HTML.
</HTML>

1) "superuser" označuje názov konta a "12345" heslo.

UPOZORNENIE
Záhlavie stránky musí obsahovat’ hore uvedený kód. Parametre Name a Content
musia obsahovat’ meno konta a heslo.
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Skript SSI

SSI (Server-Side Include) je premenná hodnota (napr. súbor), ktorú môže server priložit’
k súboru HTML pred odoslaním. Pri vytváraní webovej stránky môžete k súboru HTML
pridat’ prílohu SSI nasledujúcim spôsobom:
<!--#echo var="LAST_MODIFIED"-->
Na zobrazovanie hodnôt z terminálu na stránkach HTML sa podporujú nasledujúce
skripty SSI:

Meno

Parameter

Opis

Príklad

get_ipaddr.fn

Žiaden

Udáva IP adresu
webového servera.
Používa sa v skripte CGI.

<!--#exec cgi="get_ipaddr.fn"-->

get_domainname.fn

Žiaden

Udáva meno domény
webového servera.

<!--#exe cgi="get_domainname.fn"-->

get_date.fn

Formát dátumu
Napr. MM/DD/RR alebo
RR-MM-DD
Ak parameter nie je
špecifikovaný, použije sa
nastavenie terminálu.

Udáva dátum terminálu.

<!--#exec cgi="/get_date.fn MM/DD/YY"-->

get_time.fn

Formát času
Napr. HH:MM:SS alebo
HH:MM.
Ak parameter nie je
špecifikovaný, použije sa
nastavenie terminálu.

Udáva čas terminálu.

<!--#exec cgi="/get_time.fn HH:MM"-->

get_device.fn

X, Y, Z
X = Device (jednotka)
Y = Formát zobrazovania
(pozri osobitnú tabuľku)
Z = Dĺžka (pozri
nasledujúcu tabuľku)

Udáva hodnotu prvku
(hodnotu signálu)
z riadiacej jednotky.

<!--#exec
<!--#exec
<!--#exec
<!--#exec
<!--#exec

get_diag.fn

Žiaden

Udáva diagnostickú
stránku terminálu.

<!--#exec cgi="/get_diag.fn"-->

get_mode.fn

Žiaden

<!--#exec cgi="/get_mode.fn"-->
Udáva pracovný režim
terminálu:
[RUN] (Prevádzka) /
[PROG] (Programovanie) /
[SETUP] (Nastavenia) /
[TRANSFER] (Prenos)
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Formáty zobrazovania pre skript get_device.fn
Meno

Dĺžka

Opis

Príklad

Žiadne

Žiadna

Udáva hodnotu v 16-bitovom formáte so znamienkom.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D1"-->

+

Žiadna

Udáva hodnotu v 16-bitovom formáte bez znamienka.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D3+"-->

L

Žiadna

Udáva hodnotu v 32-bitovom formáte so znamienkom.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D7L"-->

L+

Žiadna

Udáva hodnotu v 32-bitovom formáte bez znamienka.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D2L+"-->

RB

Žiadna

Udáva hodnotu v 32-bitovom BCD formáte s pohyblivou
rádovou čiarkou (SIMATIC).

<!--#exec cgi=/get_device.fn D10RB"-->

RF

Žiadna

Udáva hodnotu v 32-bitovom formáte IEEE s pohyblivou
rádovou čiarkou.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D8RF"-->

RD

Žiadna

Udáva hodnotu v 32-bitovom formáte IEEE s pohyblivou
rádovou čiarkou bez exponentu.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D1RD"-->

SB

Žiadna

Udáva hodnotu v 16-bitovom formáte BCD.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D3SB"-->

LB

Žiadna

Udáva hodnotu v 32-bitovom formáte BCD.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D7LB"-->

SH

Žiadna

Udáva hodnotu v 16-bitovom hexadecimálnom formáte.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D2SH"-->

LH

Žiadna

Udáva hodnotu v 32-bitovom hexadecimálnom formáte.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D1LH"-->

AR

Žiadna

Udáva počet hodnôt v 16-bitovom formáte
so znamienkom.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D5AR,10"-->

ST

Žiadna

Udáva počet registrov vo formáte znakového ret’azca.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D9ST,30"-->

Automatické
obnovenie

Stránka HTML sa zvyčajne neobnovuje automaticky. Pripojením nasledujúceho kódu ku
stránke HTML sa nastaví automatické obnovovanie stránky.
<meta http-equiv="Refresh"CONTENT="5">

Parameter CONTENT udáva interval obnovovania stránky (v sekundách).
Príklad stránky HTML so skriptom SSI
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Refresh"CONTENT="5">
</HEAD>
<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"--><BR>
<!--#exec cgi="/get_domainname.fn"--><BR>
<BR>
Eine 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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Skript CGI

9

CGI (Common Gateway Interface) je štandardná metóda webového servera na správu
dát prijímaných a posielaných používateľovi. Ak používateľ vyvolá webovú stránku
(kliknutím na prepojenie alebo zadaním adresy vo webovom prehliadači), server pošle
požadovanú stránku. Ak na webovej stránke vyplníte formulár a odošlete ho, bude
zvyčajne prijatý nejakým aplikačným programom. Server pošle spät’ potvrdenie
(o príjme). Tento postup výmeny dát medzi serverom a aplikáciou sa označuje ako CGI
a je súčast’ou protokolu HTTP.
Aby sa mohli menit’ hodnoty v termináli, systém podporuje nasledujúce skripty CGI:

Meno

Parameter

Opis

Príklad

set_date.fn

Formát dátumu, napr.
MM/DD/YY alebo
YY-MM-DD.
Ak parameter nie je
špecifikovaný, použijú sa
nastavenia terminálu.

Používa sa so skriptom
FORM na nastavenie
dátumu v termináli.

<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

Formát času, napr.
HH:MM:SS alebo
HH:MM. Ak parameter nie
je špecifikovaný, použije
sa nastavenie terminálu.

Používa sa so skriptom
FORM na nastavenie času
v termináli.

<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 (jednotka)
Y = Formát zobrazovania
(pozri zvláštna tabuľka)
napr. D0L + D5SH

Používa sa so skriptom
FORM na nastavenie prvku
(signálu) v riadiacej
jednotke.

<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

Používa so skriptom FORM
na zmenu prevádzkového
režimu terminálu.

<FORM ACTION="http://<!--#exec
cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_mode.fn"
METHOD="POST">
<SELECT NAME="MODE">
<OPTION VALUE="RUN">Run
<OPTION VALUE="PROG">Prog
<OPTION VALUE="SETUP">Setup
<OPTION VALUE="TRANSFER">Transfer
</SELECT>
<INPUT TYPE="submit"
VALUE="Submit">
</FORM>
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Meno

Parameter

Opis

Príklad

push_key.fn

(pozri zvláštnu tabuľku)

Používa sa pre simuláciu
stlačenia tlačidla terminálu.

<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>

Formát zobrazenia pre skript set_device.fn

292

Meno

Opis

Žiadne

Udáva hodnotu v 16-bitovom formáte so znamienkom.

+

Udáva hodnotu v 16-bitovom formáte bez znamienka.

L

Udáva hodnotu v 32-bitovom formáte so znamienkom.

L+

Udáva hodnotu v 32-bitovom formáte bez znamienka.

RB

Zobrazí hodnotu ako 32-bitové číslo BCD s plávajúcou desatinnou čiarkou.

RF

Udáva hodnotu v 32-bitovom formáte IEEE s pohyblivou rádovou čiarkou.

RD

Udáva hodnotu v 32-bitovom formáte IEEE s pohyblivou rádovou čiarkou
bez exponentu.

SB

Udáva hodnotu v 16-bitovom formáte BCD.

LB

Udáva hodnotu v 32-bitovom formáte BCD.

SH

Udáva hodnotu v 16-bitovom hexadecimálnom formáte.

LH

Udáva hodnotu v 32-bitovom hexadecimálnom formáte.

ST

Udáva počet registrov vo formáte znakového ret’azca.
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Parametre pre push_key.fn

Príklad stránky
HTML
so skriptami SSI
a CGI

Parameter

Opis

Príklad

KEY

Môže mat’ nasledujúce
hodnoty:
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

Môže mat’ nasledujúce
hodnoty:
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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Ukladanie
súborov HTML
cez FTP

Pre prenos a ukladanie súborov HTML na terminál sa používa štandardný FTP klient,
napr. [DOP Tools] \ [DOP FTP Client]
Pozri kapitolu "FTP server" na Strana 276.
Súbory sa prenesú do adresára HTML ovládacieho terminálu.
Názvy súborov musia byt’ zadané vo formáte DOS (8.3). Dĺžka názvu súboru je
maximálne 8 znakov. Prípona súboru je HTM.

UPOZORNENIE
Súbor INDEX.HTM musí vždy existovat’.

9.3.10 Vzdialený prístup
Táto funkcia umožňuje prístup, zrkadlenie a riadenie ovládacích terminálov z PC
pomocou bezplatne dostupného systému VNC Client Remote Access Viewer
a integrovaného VNC serveru v ovládacom termináli.
Remote Access Viewer je program pre vzdialený prístup a riadenie ovládacieho
terminálu DOP11B. K ovládaciemu terminálu je možné pristupovat’, prehliadat’ ho
a ovládat’ z PC so systémom VNC (Virtual Network Computing) Remote Access Viewer
a s integrovaným VNC serverom (funkciou pre vzdialený prístup k ovládaciemu
terminálu).
DOP11B

INTERNET /
NETWORK

60680AXX

Pomocou technológie VNC môžete z ľubovoľného počítača pristupovat’ k ovládaciemu
terminálu pripojenému na ethernet, pokiaľ je počítač pripojený k rovnakej sieti. Ak sú
počítač i ovládací terminál pripojené na internet, môžete k ovládaciemu terminálu
pristupovat’ aj z ľubovoľného počítača pripojeného na internet kdekoľvek na svete.
Obzvlášt’ užitočná môže byt’ funkcia vzdialeného prístupu na ovládacie terminály, napr.
pri vzdialenej podpore zákazníkov, vzdialenom riadení a vyhľadávaní chýb.
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Nastavenie
v ovládacom
termináli

Ovládací terminál má zabudovaný VNC server. Funkcia sa musí aktivovat’ a aplikácii
projektu v ovládacom termináli. Presný opis konfiguračného nástroja nájdete v príručke
konfiguračného nástroja.

Nastavenia
v konfiguračnom
nástroji

1. V konfiguračnom nástroji otvorte projekt ovládacieho terminálu.

9

2. Označte [Setup] / [Network] / [Services] (Nastavenie / Siet’ / Služby).

12006AEN

3. Označte [Remote access] (Vzdialený prístup) kliknite na [Edit] (Upravit’).

12007AEN

Password
Len na čítanie

V prehliadači vzdialeného prístupu (Remote Access Viewer) na ovládací terminál
zadajte heslo pre prístup "len na čítanie". Používateľ prehliadača vzdialeného
prístupu/internetového prehliadača (Remote Access Viewer / Webbrowser), ktorý je
prihlásený heslom "len na čítanie", nemôže vykonávat’ zmeny v ovládacom termináli.

Plný prístup

V prehliadači vzdialeného prístupu (Remote Access Viewer) na ovládací terminál zadajte
heslo pre plný prístup. Používateľ prehliadača vzdialeného prístupu/internetového
prehliadača (Remote Access Viewer / Webbrowser), ktorý je prihlásený heslom pre plný
prístup, môže ovládat’ ovládací terminál, ako by stál pri ňom.

UPOZORNENIE
Ak sa pre režim "len na čítanie" a plný prístup použije rovnaké heslo, používateľ
prehliadača vzdialeného prístupu/internetového prehliadača (Remote Access Viewer/
Webbrowser) má plný prístup na ovládací terminál.

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B
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Ports (Porty)
Viewer
(5900)

TCP- (Transmission Control Protocol) vstup pre Remote Access Viewer; zvyčajne sa
nemusí menit’.

Plný prístup
(5800)

TCP vstup pre pripojenia HTTP- (Hypertext Transfer Protocol); zvyčajne sa nemusí
menit’.

Ukončite kliknutím na OK a Exit. Uložte projekt a preneste ho na ovládací terminál.
Teraz v ovládacom termináli beží VNC server.
Príkaz na zobrazenie, či je pripojený VNC klient
Zadajte príkaz "SJAFx" do príkazového riadku v [Setup] / [Systemsignale] (Nastavenie /
Systémové signály v konfiguračnom nástroji, aby sa v pravom hornom zobrazil text
"Remote access" (Vzdialený prístup), kaď sa VNC klient (Remote Access Viewer alebo
Webbrowser) spojí s VNC serverom ovládacom termináli. "x" označuje index pre veľkost’
zobrazovaného písma; Dostupné veľkosti písma sa zobrazujú v poli "Menus" v okne
[Runtime fonts] ([Setup] / [Runtime fonts] [Fonty runtimu] ([Nastavenie] / [Fonty runtimu].

12008AEN
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Spojenie
s ovládacím
terminálom

9

VNC server rozpozná HTTP- (Hypertext Transfer Protocol) spojenie na TCP
(Transmission Control Protocol) port 5800, ako je nastavené v ovládacom termináli pre
funkciu vzdialeného prístupu (pozri Strana 295).
Zadajte IP adresu ovládacieho terminálu, za ktorým nasleduje ":" (dvojbodka) a číslo
TCP portu 5800 v adresovom poli internetového prehliadača. Pri IP adrese ovládacieho
terminálu 10.3.71.22 by to bolo napríklad http://10.3.71.22:5800.

12019AEN

Remote Access Viewer znázorňuje na monitore PC obrázok ovládacieho terminálu.
Obrázok v systéme Remote Access Viewer sa aktualizuje zadaním príkazu alebo
v pravidelných intervaloch. Funkcia vzdialeného prístupu pracuje rovnako ako skutočný
ovládací terminál.

11599AXX
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VNC server integrovaný v ovládacích termináloch obsahuje aj malý VNC applet.
Ovládací terminál môžete spojit’ s webovým prehliadačom, ktorý podporuje Java
applety, napr. Microsoft Internet Explorer.
Pri použití webového prehliadača sa rámček ovládacieho terminálu nezobrazí.

11600AXX

VNC
autentifikácia
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•

Internetový prehliadač sa opýta na heslo, akonáhle sa vytvorí spojenie.

•

Zadajte heslo zadané v ovládacom termináli.

•

Ovládací terminál by sa teraz mal zobrazit’ v internetovom prehliadači vo vašom PC.
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Riadenie
ovládacieho
terminálu
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Ovládací terminál s klávesnicou sa ovláda cez klávesnicu PC. Nasledujúce klávesy
vašej PC klávesnice zodpovedajú klávesom na ovládacom termináli.
PC klávesnica

Klávesnica ovládacieho terminálu

Pos1

MAIN

Shift + F11

LIST

Shift + F12

ACK

Page Up

PREV

Page Down

NEXT

F1 až F12

F1 až F12

Shift + F1 až F12

F13 až F22

Enter

ENTER

Kurzorové klávesy

Kurzorové klávesy

Pri ovládacom termináli s dotykovou obrazovkou sa dotýkate priamo obrazovky.

UPOZORNENIE
Neodporúčame spojenie k ovládaciemu terminálu cez Proxy.

9.3.11 Odporúčania a obmedzenia pre siet’ovú komunikáciu
Pre rýchlu a efektívnu komunikáciu medzi terminálom a riadiacou jednotkou
v terminálovej sieti (siet’ BDTP) je potrebný optimálny prenos signálov. Prečítajte si
odsek "Efektívna komunikácia" na a Strana 63 riaďte sa pokynmi na optimalizáciu
funkcie siete v termináloch. V terminálovej sieti možno prenášat’ maximálne
3000 signálov.
Príklad 1

Terminálová siet’ sa skladá z 3 klientov a z jedného servera. Každý klient má prístup na
1000 signálov. Teda server musí spracovat’ 3000 signálov (preniest’ do každého
klienta). Platí to aj v prípade, že adresné oblasti signálov v klientoch sú totožné. Týmto
je prenosová kapacita siete na prenos signálov (plne) využitá.

Príklad 2

Server má vyhľadat’ adresy požadované klientmi. Server potom zistí stav riadiacej
jednotky a pošle ho príslušnému klientovi.
Príklad
Terminálovú siet’ (siet’ BDTP) tvorí jeden server a 5 klientov. Každý terminál obdrží
50 alarmov s rovnakou adresou. To znamená, že server musí v riadiacej jednotke
vyhľadat’ 50 adries. Ďalej, server musí týchto 50 alarmov poslat’ do každého klienta
(5 x 50). Teda server musí v sieti rozoslat’ spolu 250 alarmov.

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B
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Transparentný
režim cez
ETHERNET

Režim pass
through cez
ETHERNET

Aby sa funkcia [Transparent mode] (Transparentný režim) cez komunikáciu po
Ethernete (protokol TCP/IP) mohla používat’, musia byt’ splnené nasledujúce
predpoklady:
•

Ovládač
a
programovacie
nástroje
musia
podporovat’
komunikáciu
v transparentnom režime. (Ďalšie informácie sú uvedené v príručke príslušného
ovládača alebo v príručke riadiacej jednotky.)

•

Pokiaľ konfiguračný softvér pre riadiacu jednotku nepodporuje prenos projektov cez
TCP/IP, treba na PC použit’ program pre simuláciu rozhrania COM v prostredí
TCP/IP. Tento program komunikuje s riadiacou jednotkou v transparentnom režime
cez siet’ TCP/IP.

Komunikácia v režime pass-through je možná len vtedy, pokiaľ je tento režim
podporovaný ovládačmi. Pozri kapitolu "Komunikácia" na Strana 250.
Aby sa režim pass through cez komunikáciu Ethernet (protokol TCP/IP) mohol používat’,
musí byt’ splnený nasledujúci predpoklad:
•

Bezprotokolový
režim

Ak programovací softvér pre riadiacu jednotku nepodporuje prenos projektu cez
TCP/IP, musí sa na počítači PC použit’ program na prevod z portu COM na TCP/IP.
Tento program komunikuje s riadiacou jednotkou v transparentnom režime cez
siet’ TCP/IP. (Ďalšie informácie sú uvedené v príručke príslušného ovládača alebo
v príručke riadiacej jednotky.)

Funkcia [No protocol mode] (bezprotokolový režim), ktorá sa používa, pokiaľ jeden
alebo niekoľko terminálov funguje ako komunikačné rozhranie) (pozri tiež kapitolu
"Komunikácia" na Strana 250), sa neodporúča pre väčšie terminálové siete
(siete BDTP).
Väčšia terminálová siet’ je siet’ BDTP s veľkým počtom signálov medzi serverom
a klientmi. Ak terminál funguje ako komunikačné rozhranie, prenášajú sa aj riadiace
registre a riadiace signály. To sa negatívne prejaví na rýchlosti komunikácie a dochádza
k zníženiu výkonu siete. Pozri odsek "Efektívna komunikácia" na Strana 63.

Pakety signálov

300

Pre rýchlu a efektívnu komunikáciu medzi terminálom a riadiacou jednotkou
v terminálovej sieti (siet’ BDTP) má optimálny prenos signálov veľký význam. Prečítajte
si odsek "Efektívna komunikácia" na Strana 63 a riaďte sa pokynmi na optimalizáciu
funkcie siete v termináloch. Tieto odporúčania platia pre všetky stanice v terminálovej
sieti. Ak sa signály neprenášajú v paketoch, môže obnovovanie v sieti trvat’ aj dlhšie.
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Správa alarmov
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Siet’ terminálov je siet’ou typu klient - server. Na server prichádzajú dáta (napr. signály
alarmov), ktoré boli vyvolané klientmi. Simultánny preklad rôznych signálov má
negatívny vplyv na čas prenosu medzi ovládacími terminálmi a riadiacou jednotkou.
Preto by mal byt’ počet signálov obmedzený. Bližšie informácie nájdete v odseku
"Efektívna komunikácia" na Strana 63.
Počet signálov alarmov v sieti nesmie prekročit’ počet signálov, ktoré môže server
v celej sieti spracovat’. Jeden server môže v závislosti od aplikácie a ovládacieho
terminálu spracovávat’ až 300 alarmov. Z tohto dôvodu siet’ nesmie celkovo obsahovat’
viac než 300 alarmov.

Index v siet’ových
klientoch

Indexové adresovanie pomáha v prevádzkovom režime určit’ register, z ktorého má
objekt zobrazovanú hodnotu získat’. Indexové adresovanie sa nemôže použit’
v termináloch, ktoré fungujú ako klienti BDTP. Klienti BDTP používajú výlučne
indexregister servera BDTP.
Pokiaľ je však terminál, ktorý pracuje ako BDTP klient, taktiež prepojený s lokálnou
riadiacou jednotkou, platia normálne pokyny na použitie indexového adresovania.
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Kontá siet’

9.4

Kontá siet’
V menu [Setup] (Nastavenia) / [Network] (Siet’) / [Accounts] (Kontá) sa definuje, kto má
oprávnenie prístupu k službám terminálu, pre ktoré sa vyžaduje prihlásenie. Funkciou
sa vytvorí kontrola oprávnenia prístupu. Vytvorí sa meno používateľa a heslo pre tých
požívateľov, ktorí majú mat’ oprávnenie prístupu k rôznym službám v sieti. Mená kont
a heslá nesmú obsahovat’ žiadne národné špeciálne znaky.

11590AEN

Na obrázku je konto "Superuser" oprávnené k prístupu na všetky služby siete, ktoré si
vyžadujú prihlásenie. Pomocou tlačidiel je možné aktualizovat’, pridávat’ a odstraňovat’
kontá v zozname.

9.4.1
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Parameter

Opis

Account name

Zadajte meno konta.

Password

Zadajte heslo pre dané konto.

Prístupové práva
Parameter

Opis

Serial connection

Používateľ môže vytvorit’ sériové spojenie (PPP). Táto možnost’ by mala byt’
aktivovaná.

Access terminal
controller

Používa sa na prepínanie režimov RUN/TRANSFER cez TCP/IP. Táto možnost’
by mala byt’ aktivovaná.

FTP Access

Používateľ má oprávnenie prístupu "len čítanie" na server FTP (terminál).

FTP Write

Používateľ má oprávnenie prístupu "zápis" na server FTP (terminál). Vyžaduje
si tiež oprávnenie FTP Access.
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Vyvolanie siet’ových nastavení počas chodu
Jednoznačne hardvérové číslo ovládacieho terminálu, tzv. MAC (Media Access Control)
adresu, je možné v priebehu prevádzky zobrazit’ pomocou makra prostredníctvom
príkazu "IP-CONFIG" s parametrom "/ALL".
Konfigurácia IP sa spoločne s MAC adresou zobrazuje v konzole Windows CE.

UPOZORNENIE
Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Insert event / Add event" (Vložit’ udalost’ / Pridat’
udalost’) (Strana 247).
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Technické údaje a rozmerové listy

10.1

Všeobecné technické údaje

10.1.1 Displej
Grafické rozlíšenie
(pixel)

DOP11B-10

DOP11B-15

DOP11B-20

DOP11B-25

160 x 32

240 x 64

240 x 64

320 x 240

Riadky x znaky textu

Grafické

Aktívna veľkost’
obrazovky, 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

Podsvietenie

LED, možnost’ stlmenia
>50 000 h pri teplote
okolia +25 °C.

LED, možnost’ stlmenia
>50 000 h pri teplote
okolia +25 °C.

LED, možnost’ stlmenia
>50 000 h pri teplote
okolia +25 °C.

CCFL, možnost’ stlmenia
>45 000 h pri teplote
okolia +25 °C.

Nastavenie kontrastu
Obrazovka

Prostredníctvom systémovej premennej
Obrazovka FSTN-LCD
(tekutý kryštál),
monochromatická

Obrazovka FSTN-LCD
(tekutý kryštál),
monochromatická

Obrazovka FSTN-LCD
(tekutý kryštál),
monochromatická

Obrazovka FSTN-LCD
(tekutý kryštál),
16 odtieňov šedej

DOP11B-30

DOP11B-40

DOP11B-50

DOP11B-60

320 x 240

320 x 240

800 x 600

1024 x 768

Aktívna veľkost’
obrazovky, Š x V

115,2 x 86,4 mm

115,2 x 86,4 mm

Podsvietenie

CCFL, možnost’ stlmenia >60 000 h pri teplote
okolia +25 °C.

Grafické rozlíšenie
(pixel)
Riadky x znaky textu

Nastavenie kontrastu
Obrazovka

304

Grafické
211,2 x 158,4 mm

304,1 x 228,1 mm

CCFL, možnost’ stlmenia
>50 000 h pri teplote
okolia +25 °C.

CCFL, možnost’ stlmenia
>35 000 h pri teplote
okolia +25 °C.

Prostredníctvom systémovej premennej
Obrazovka CSTN-LCD (tekutý kryštál), farby 64 k

Obrazovka TFT-LCD
(tekutý kryštál), 64 k farieb

Obrazovka TFT-LCD
(tekutý kryštál), 64 k farieb
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10.1.2 Technické údaje
DOP11B-10

DOP11B-15

DOP11B-20

DOP11B-25

Klávesnica

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Plocha citlivá na dotyk

Materiál klávesnice /
materiál čelnej časti
zariadenia

Membránová klávesnica s kovovými plôškami.
Overlay Autotex F207 s tlakom na zadnú stranu
1 milión cyklov

Numerický blok
Navigačný blok
6 funkčné tlačidlá
6 LED diód
(červené/zelené)

Rozšírenie pamäte

Numerický blok
Navigačný blok
6 funkčné tlačidlá
6 LED diód
(červené/zelené)

Membránová klávesnica
s kovovými plôškami.
Overlay Autotex F157
s tlačeným spojom
na rube, 1 milión cyklov

Žiadne

Dotyková obrazovka
(Autotex F250) na skle,
1 milión cyklov

Prostredníctvom pamäte USB

Grafické objekty
Hodiny reálneho času

Numerický blok
Navigačný blok
8 funkčných tlačidiel
16 LED

Áno
±20 PPM + chyba zobrazenia zapríčinená teplotou okolia a napájacím napätím.
Max. celková chyba: 1 minúta/mesiac pri +25 °C = 12 minút/rok.
Životnost’ batérie hodín reálneho času je 3 rokov.
Teplotný koeficient: 0,004 ppm/°C2

Napájacie napätie

DC 24 V (DC 20 ... 30 V),
3-pólová vidlica
CE: Prívod napätia musí zodpovedat’ požiadavkám pre SELV alebo PELV podľa IEC 950 alebo IEC 742.
UL: Napájacie napätie musí vyhovovat’ Smernici pre napájania triedy 2.

Odber prúdu pri
pracovnom napätí
Ochrana

Normal: 0,1 A
Maximum: 0,3 A

Normal: 0,15 A
Maximum: 0,35 A

Interná ochrana DC, 1.0 AT, 5 x 20 mm

Teplota okolia

–20 až +70 °C

Vlhkost’ vzduchu

Montážna hĺbka

Interná ochrana DC, 2.0 AT, 5 x 20 mm

Vertikálna montáž: 0 °C...+50 °C
Horizontálna montáž: 0 °C...+40 °C

Teplota skladovania

Čelné rozmery
ŠxVxH

5...85 % (bez kondenzácie)
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
IP66

Stupeň krytia zadná
strana terminálu

IP20

Ochranný materiál zadná strana

Práškovo povlakovaný hliník

Pamät’
EMC testy na termináli
Schválenie UL

201 x 152 x 6 mm

56,9 mm

Stupeň krytia čelná
strana terminálu

Hmotnost’

Normal: 0,25 A
Maximum: 0,45 A

0,4 kg

0,5 kg

512 kB (vrát. fontov)

512 kB (vrát. fontov)

56,8 mm

0,875 kg

0,87 kg
12 MB (vr. fontov)

Skúšané podľa: EN 61000-6 -3 (Vyžarovanie) a EN 61000-6-2 (Odolnost’ proti rušeniu).
UL 1604 (trieda I, Div 2) / UL 508 / UL 50 4x indoor use only

Certifikácia DNV
NEMA

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B
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Klávesnica

DOP11B-30

DOP11B-40

Plocha citlivá na dotyk

•
•
•

Rozšírenie pamäte

Dotyková obrazovka
(Autotex) na skle,
1 milión cyklov

Membránová klávesnica
s kovovými plôškami.
Overlay Autotex F157
s tlačeným spojom na
rube, 1 milión cyklov

Dotyková obrazovka
(Autotex F250) na skle,
1 milión cyklov

Prostredníctvom pamäte USB

Prostredníctvom pamäte USB alebo karty Compact
Flash

Grafické objekty
Hodiny reálneho času

DOP11B-60
Plocha citlivá na dotyk

•
Materiál klávesnice /
materiál čelnej časti
zariadenia

DOP11B-50

Numerický blok
Navigačný blok
16 funkčných
tlačidiel
16 LED diód
(červené/zelené)

Áno
±20 PPM + chyba zobrazenia zapríčinená teplotou okolia a napájacím napätím.
Max. celková chyba: 1 minúta/mesiac pri +25 °C = 12 minút/rok.
Životnost’ batérie hodín reálneho času je 3 rokov.
Teplotný koeficient: 0,004 ppm/°C2

Napájacie napätie

DC 24 V (DC 20...30 V), 3-pólový pripájací kontakt
CE: Prívod napätia musí zodpovedat’ požiadavkám pre SELV alebo PELV podľa IEC 950 alebo IEC 742.
UL: Napájacie napätie musí vyhovovat’ Smernici pre napájania triedy 2.

Odber prúdu pri
pracovnom napätí
Ochrana

Normal: 0,25 A
Maximum: 0,45 A

Normal: 0,3 A
Maximum: 0,5 A

Normal: 0,5 A
Maximum: 1,0 A

Interná ochrana DC, 2.0 AT, 5 x 20 mm

Teplota okolia

–20 až +70 °C

Vlhkost’ vzduchu

5...85 % (bez kondenzácie)

Čelné rozmery
ŠxVxH

201 x 152 x 6 mm

275 x 168 x 6 mm

Montážna hĺbka

56,8 mm

57,3 mm

302 x 228 x 6 mm

IP66

Stupeň krytia zadná
strana terminálu

IP20

Ochranný materiál zadná strana

Práškovo povlakovaný hliník
0,87 kg

EMC testy na termináli
Schválenie UL
Certifikácia DNV
NEMA

398 x 304 x 6 mm
58 mm

Stupeň krytia čelná
strana terminálu

1,11 kg

Pamät’

306

Interná ochrana DC, 3.15 AT, 5 x 20 mm

Vertikálna montáž: 0 °C...+50 °C
Horizontálna montáž: 0 °C...+40 °C

Teplota skladovania

Hmotnost’

Normal: 1,2 A
Maximum: 1,7 A

2,0 kg

3,7 kg

12 MB (vr. fontov)
Skúšané podľa: EN 61000-6 -3 (Vyžarovanie) a EN 61000-6-2 (Odolnost’ proti rušeniu).
UL 1604 (trieda I, Div 2) / UL 508 / UL 50 4x indoor use only
Pripravuje sa

Áno
4x indoor use only

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B

Technické údaje a rozmerové listy
Všeobecné technické údaje

kVA

i

f

n

10

P Hz

10.1.3 Funkcie
DOP11B-10
Siet’ové funkcie

DOP11B-15

DOP11B-20

Nie

DOP11B-25

DOP11B-30

DOP11B-40

DOP11B-50

DOP11B-60

E-maily / Webový server / Vzdialený prístup / FTP server

Dvojitý ovládač
s výmenou dát

Áno

Režim
pass-through

Áno (v závislosti od ovládača)

Režim bez
protokolu

Áno

Podpora viacerých
jazykov

Áno, až 10 jazykov v jednom projekte

Štandardné fonty
systému Windows

Nie

Áno

Interné premenné

Áno, dočasné i trvalé

Zobrazenie
trendov

Áno

Správa receptov

Áno

Správa alarmov

Áno, až 16 skupín

Časové kanály

Áno

Skupiny I/O Poll

Áno

Heslá

Áno, až 8 skupín

Knižnica správ

Áno

Makrá

Áno

Funkcia tlače

Áno

10.1.4 Komunikácia
DOP11B-10

DOP11B-15

DOP11B-20

DOP11B-25

DOP11B-30

DOP11B-40

DOP11B-50

DOP11B-60

Sériové rozhranie
RS-232

9-pólová prípojka Sub-D, montované konektory s upevňovacími skrutkami 4-40 UNC, nastaviteľné až
do 115200 Baud.

Sériové rozhranie
RS-422

25-pólová prípojka Sub-D, montovaná zdierka s upevňovacími skrutkami 4-40 UNC, nastaviteľné až
do 115200 Baud.

ETHERNET
USB

ako voliteľná možnost’
Nie

ako voliteľná
možnost’

Tienená zásuvka RJ45, 10/100 Mbit - plne duplexná

Host typu A (USB1.1), max. výstupný prúd 500 mA

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B

Host typu A (USB1.1), max.
výstupný prúd 500 mA,
zariadenie typu B (USB1.1)
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Technické údaje a rozmerové listy
Obsadenie konektora

P Hz

Obsadenie konektora

10.2.1 RS-232
D-Sub
9-pólová vidlica

Smer signálu terminál ↔ XXX

Svorka č.

Označenie

1

DCD

←

2

RD

←

3

TD

→

1

4

DTR

→

2

5

SG

–

3

6

DSR

←

7

RTS

→

8

CTS

←

9

RI

←

6
7
8
4
9
5

10.2.2 RS-422 / RS-485
D-Sub
25-pólová zásuvka

RS-422
Označenie

RS-485

Smer signálu
terminál ↔
XXX

Označenie

TxD+

→

Tx/Rx+

↔

15

TxD-

→

Tx/Rx-

↔

14

3

RxD+

←

–

–

15

16

RxD-

←

–

–

4

RTS+

→

–

–

17

RTS-

→

–

–

5

CTS+

←

–

–

18

CTS-

←

–

–

19

20

1)

–

–

–

20

21

1)

–

–

–

21

6

Nesmie sa
obsadit’

–

Zakončenie
zbernice 2)

19

Nesmie sa
obsadit’

–

Zakončenie
zbernice 4)

7,8

0V

–

0V

–

14

+5V
< 100 mA

→

+5 V
< 100 mA

→

2
3
16
4
17
5
18

7
8
9
22
10
23
11
24
12
25
13

Smer signálu
terminál ↔
XXX

2
1

6

Svorka č.

Spojit’ s pinom
19 pre
zakončenie
zbernice 3)
–

1) Pin 20 a pin 21 sú spojenú v svorke
2) Interne priamo spojená s pinom 2 (Tx/Rx+)
3) Upozornenie: Zakončením zbernice smie byt’ vybavený len prvý a posledný prvok.
4) Interne spojené s pinom 15 (Tx/Rx) cez odpor 120 ohmov 1/4.
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Obsadenie konektora

kVA

i

f

n

10

P Hz

10.2.3 ETHERNET
Zásuvka RJ45

1

Smer signálu terminál ↔ XXX

Svorka č.

Označenie

1

Tx+

→

2

Tx-

→

3

Rx+

←

6

Rx-

←

4, 5, 7, 8

GND

–

8

10.2.4 USB
Zdierka USB

Svorka č.

USB-A
1

2

3

4

USB-B
2

1

3

Označenie

Smer signálu terminál ↔ XXX

1

VBUS

–

2

D-

↔

3

D+

↔

4

GND

–

1

VBUS

–

2

D-

↔

3

D+

↔

4

GND

–

4

10.2.5 PCS21A
RJ10
4-pólová vidlica

Smer signálu terminál ↔ XXX

Svorka č.

Označenie

1

Nesmie sa
obsadit’

1

2

Tx / Rx+

↔

2

3

Tx / Rx-

↔

3

4

y

Rezervované

4
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Technické údaje a rozmerové listy
DOP11B-10

P Hz

DOP11B-10

10.3.1 Popisné pásky pre DOP11B-10
138.0
11.25

19.0

20.5

20.5

20.5

19.0

9.0

4.5

R1 (4x)

[A] ≤ 15.5 x 7.5

[A] ≤ 18.5 x 7.5

63783AXX

[A]

Maximálna oblast’ pre texty v mm.

10.3.2 Rozmerový list 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 hrúbka
materiálu skrinky

155,2

113,6

18,65

27,3

77,9

8,4

6

63779ASK
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DOP11B-15
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kVA

i

f

n

10

P Hz

DOP11B-15

10.4.1 Popisné pásky pre DOP11B-15
138.0
11.25

19.0

20.5

20.5

20.5

19.0

9.0

4.5

R1 (4x)

[A] ≤ 15.5 x 7.5

[A] ≤ 18.5 x 7.5

63783AXX

[A]

Maximálna oblast’ pre texty v mm.

10.4.2 Rozmerový list DOP11B-15

40,6
COM
RS-232

118

18,6

COM1
RS-422/-485

≤ 7,5 hrúbka
materiálu skrinky

155,2

DC 24 V

9,9

136,1

9,2

18,6

≥ 6,5 / ≤ 9,0

34,6

155,2

6

63780ASK
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Technické údaje a rozmerové listy
DOP11B-20

P Hz

DOP11B-20

10.5.1 Popisné pásky pre 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]

Maximálna oblast’ pre texty v mm.

10.5.2 Rozmerový list DOP11B-20

Z

COM2
RS-232

62,9

COM1
RS-422/-485

56,9
19,3

Batéria
DIP prepínač

147,4
29,8

max. 7,5 mm hrúbka
materiálu skrinky

USB host
Ethernet

202

187

163,4

9,8

19,3

DC 24 V

Z
60742ASK
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DOP11B-25 a -30

10.6

kVA

i

f

n

10

P Hz

DOP11B-25 a -30

10.6.1 Rozmerový list DOP11B-25 a -30

Z

62,8
COM2
RS-232

max. 7,5 mm
hrúbka materiálu

178,6

CF
batéria
DIP prepínač
USB host

COM1
RS-422/-485
201

152

12,4

128,7

10,9

56,8

Ethernet

DC 24 V

Z
60741ASK
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Technické údaje a rozmerové listy
DOP11B-40

P Hz

DOP11B-40

10.7.1 Popisné pásky pre 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]

Maximálna oblast’ pre texty v mm.

10.7.2 Rozmerový list DOP11B-40

Z

63,3
237,4

57,3
max. 7,5 mm
hrúbka materiálu

COM1
RS-422/-485
275

CF
batéria
DIP prepínač
168

128,5

17,7

18,8

COM2
RS-232

USB host
Ethernet

DC 24 V

Z
60740ASK
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DOP11B-50
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P Hz

DOP11B-50

10.8.1 Rozmerový list DOP11B-50

Z

COM2
RS-232

64
58
263

13

25

Ethernet
max. 9 mm
hrúbka materiálu

COM1
RS-422/-485
USB zariadenie
302

228

204

CF
USB
Host

DC 24 V

Z
60739ASK
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Technické údaje a rozmerové listy
DOP11B-60

P Hz

DOP11B-60

10.9.1 Rozmerový list DOP11B-60

COM2
RS-232
Ethernet

COM1
RS-422/-485
USB zariadenie
398

354

277

304

14

22

CF

≤ 9 hrúbka
materiálu skrinky

USB host
60
66
63781ASK
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Nálepka pre DOP11B-10 až DOP11B-40

kVA

i

f

n

10

P Hz

7.5 ± 0.2

10.10 Nálepka pre DOP11B-10 až DOP11B-40

31.5 ± 0.2

R3.75
R3.75
63785AXX

7.5 ± 0.2

10.11 Nálepka pre DOP11B-50 a DOP11B-60

47.5 ± 0.2

R3.75
R3.75
63786AXX
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Technické údaje a rozmerové listy
Kábel

P Hz

10.12 Kábel
10.12.1 PCS11B

DCD
TXD
RXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS

1
2
3
6
5
4
8
7

1
2
3
4
5
6
7
8

RS-232
9-pin D-Sub Female

DCD
RXD
TXD
DSR
GND
DTR
CTS
RTS

RS-232
9-pin D-Sub Female
max 15
3 m + 50 mm

UNC 4-40

max 33

UNC 4-40

LIYCY 7 x 0.25 pmm
(AWG24)

Label
63833AXX

10.12.2 PCS21A

DOP
TX/RX+
TX/RXGMD
GND
TX/RX-/1200
TX/RX+

MC07
2
15
7
8

2
3
4

TX/RX+
TX/RXGMD
NC

6
19

5 m + 50 mm
100 ± 10

RJ10

Label

Etherline Y Flex
2 x 2 x AWG22/7

UNC 4-40
63840AXX
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Kábel

kVA
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f
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10
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10.12.3 PCS22A

DOP
TX/RX+
TX/RXGMD
GND

2
15
7
8

YE
GN
BN
WH
Shield

6

TX/RX-/1200
TX/RX+

19

Label
5 m + 50 mm

50 + 10

100 ± 10
Pins:
Tx/Rx+ Yellow
Tx/Rx- Green
GND Brown
GND White

Label

2 x 2 x 0.25 pmm
LIYCP-TP

UNC 4-40
63835AXX

10.12.4 Komunikačný kábel RS-232 (hotový kábel D-SUB 9PO)

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

9

9

RS-232
9-pin D-Sub Female

RS-232
9-pin D-Sub Male
max 15
3 m + 50 mm

UNC 4-40

max 33

UNC 4-40

Non-UL 28 AWG 9C

Label
64007AXX
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11

Príloha

11.1

Chemická odolnost’

11.1.1 Kovový kryt
Rám a kovový kryt sú vyrobené z práškovo povlakovaného hliníka. Tento práškový
povlak môže byt’ viac než 24 hodín vystavený nasledujúcim látkam bez toho, že by došlo
k viditeľným zmenám:
Alkohol 95 %

Voda z vodovodného potrubia

Čistič hliníka

Ligroin

Amoniak

Kyselina mliečna

Butanol

Uhličitan sodný 10 %

Kyselina chlorečná 10 %

Dvojchróman sodný

Motorová nafta

Chlórnan sodný

Deionizovaná voda

Lúh sodný

Kyselina octová

Parafínový olej

Etanol 99,5 %, denaturovaný

Kyselina fosforečná

Motorový benzín FAM

Kyselina dusičná

Glykol

Kyselina sírová

Močovina sýtená

Potravinársky olej

Peroxid vodíka

Terpentín

Izopropylalkohol

Umývacia kvapalina

Kuchynská soľ 20 %

Kyselina citrónová

Chladiaca kvapalina

–

11.1.2 Klávesnica a displej
Odolnost’
povrchu displeja
proti
rozpúšt’adlám

320

Povrch displeja môže byt’ viac než 24 hodín vystavený nasledujúcim látkam bez toho,
že by došlo k viditeľným zmenám:
2-etylhexylakrylát

Kerosin

Acetón

Metanol

Roztok amoniaku (relatívna hustota 0,9)

Uhličitan sodný < 20 %

Roztok amoniaku < 10 %

Chlórnan sodný < 10 %

Bavlníkový olej

Lúh sodný < 48 %

Benzol

Olivový olej

Kyselina chlórovodíková < 35 %

Kyselina olejová

Destilovaná voda

Kyselina dusičná (rel. hustota 1,42)

Dichlórmetán

Kyselina dusičná < 40 %

Dietyléter

Slaná voda

Diisobutylén

Kyselina sírová (rel. hustota 1,84)

Dimetylformamid

Kyselina sírová < 30 %

Ľadová kyselina octová (rel. hustota 1,05)

Chlorid uhličitý

Kyselina octová

Toluén

Etylacetát

Peroxid vodíka < 28 %

Etylalkohol

Kyselina citrónová

Izopropylalkohol

–
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Autotex F157 pokrýva fóliovú klávesnicu.
Prípustné látky
Podľa DIN 42 115, čast’ 2 môže byt’ Autotex F157 dlhšie než 24 hodín vystavený
nasledujúcim látkam bez toho, že by došlo k viditeľnej zmene:
1.1.1. Trichlóretán (Genklen)

Izoforón

Acetaldehyd

Izopropanol

Acetón

Ferokyanid / ferokyanid draselný

Acetónitril

Hydroxid draselný < 30 %

Alifatický uhľovodík

Uhličitan draselný

Alkalikarbonát

Ľanový olej

Kyselina mravčia < 50 %

Peroxid vodíka

Amoniak < 40 %

Metanol

Amylacetát

Keton metyletylénu

Benzín

MIBK

Dvojchróman

Hydrosíran sodný

Butyl Cellosolve

Uhličitan sodný

Kyselina chlórovodíková < 36 %

Chlórnan sodný < 20 % (bielidlo)

Cyklohexanol

Lúh sodný < 40 %

Cyklohexanón

N-butylacetát

Dekontaminované

Parafínový olej

Diacetonalkohol

Kyselina fosforečná < 30 %

Dibutylftalát

Kyselina dusičná < 10 %

Motorová nafta

Slaná voda

Dietyléter

Chladiaci a mazací olej

Dioktylftalát

Kyselina sírová < 10 %

Dioxan

Silikónový olej

Dowanol DRM/PM

Teepol

Chlorid železitý

Terpentínová soľ

Železitý chlór

Lakový benzín

Kyselina octová

Toluén

Etanol

Triacetin

Éter

Kyselina trichlóroctová < 50 %

Etylacetát

Univerzálna brzdová kvapalina

Letecký benzín

Prací prášok

Formaldehyd 37 %...42 %

Voda

Oxidovaný ricínový olej

Aviváž

Glycerín

Xylol

Glykol

–

Autotex nevykazuje pri pôsobení kratšom než 1 hodina podľa DIN 42 115 čast’ 2 žiadne
viditeľné zmeny pri styku s kyselinou octovou.
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Škodlivé látky

STOP!
Autotex nie je odolný proti vysokotlakovej pare s teplotou nad 100 °C a proti
nasledujúcim látkam:
•

Benzylalkohol

•

Dichlórmetán

•

Koncentrovaný lúh

•

Koncentrované minerálne kyseliny

Látky, ktoré nevyvolávajú zmenu farby
Nasledujúce látky nespôsobia žiadnu zmenu farby materiálu Autotext, ak pôsobia na
materiál po dobu 24 hodín a pri teplote 50 °C:
Ajax

Lenor

Ariel

Mlieko

Domestos

Persil

Downey

Top Job

Fantastic

Hroznová št’ava

Formula 409

Vim

Gumption

Vortex

Jet Dry

Windex

Káva

Wisk

Látky, ktoré vyvolávajú zmenu farby
Pri podrobnejšom skúmaní by mohli tieto látky zanechat’ ľahké zafarbenie:
Horčica
Paradajkový kečup
Paradajková št’ava
Citrónová št’ava

UPOZORNENIE
Ako všetky fólie na báze polyesteru, nie je vhodné Autotex F157 vystavovat’ priamemu
slnečnému žiareniu na dlhý čas.

322

Systémová príručka – Ovládacie terminály DOP11B

Príloha
Aktualizovat’ ovládací terminál

11.2

11

Aktualizovat’ ovládací terminál
Ovládací terminál sa dodáva so systémovým programom (operačný systém), ktorý je
uložený v pamäti terminálu.
Systémový program možno nahradit’ cez PC alebo externú pamät’ovú kartu. Nie je
k dispozícii pre DOP11B-10 a -15. Pozri tiež kapitolu "Zavedenie systémového
programu do DOP11B-10 a -15" na Strana 324.

11.2.1 Stiahnutie systémového programu pomocou PC
Na zavedenie systémových programov cez PC do ovládacieho terminálu sa používa
HMI-Builder. Prenos možno realizovat’ cez sériové rozhranie alebo cez ETHERNET.
Na sériové spojenie treba použit’ kábel PCS11B. Na spojenie cez ETHERNET sa
používa skrútený kábel CAT5.
Na prenos systémového programu na ovládací terminál cez PC sú potrebné tieto
predpoklady:
PC so softvérom HMI-Builder
Spojovací kábel medzi PC a ovládacím terminálom
Súbor s novým systémovým programom (OPSys_b*.cab)

UPOZORNENIE
Zaistite, aby nedošlo k prerušeniu elektrického napájania počas prenosu.

Prípravné kroky
Cez sériové
pripojenie

1. Prepojovací kábel PCS11B pripojte na PC ovládací terminál.
2. Otvorte projekt alebo vytvorte nový projekt s požadovaným typom ovládacieho
terminálu.
3. Zvoľte [Transfer] (Prenos) / [Update operator terminal system program] (Aktualizovat’
systémový program ovládacieho terminálu).
Na ovládacom termináli netreba vykonávat’ žiadne nastavenia.
V položke [Options] (Voľby) / [Communication properties] (Vlastnosti komunikácie)
zvoľte port pre prenos dát a pre prenosovú rýchlost’.

Cez ETHERNET

1. Spojte PC a ovládací terminál pomocou prepojovacieho kábla.
2. Zadajte platnú IP adresu pre ovládací terminál.
3. Otvorte projekt alebo vytvorte nový projekt s požadovaným typom ovládacieho
terminálu.
4. Zvoľte [Transfer] (Prenos) / [Update operator terminal system program] (Aktualizovat’
systémový program ovládacieho terminálu).
5. Zvoľte [Settings] / [Use TCP/IP transfer] ([Nastavenia] / [Použit’ prenos TCP/IP]).
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11.2.2 Stiahnutie systémového programu prostredníctvom externej pamät’ovej karty
1. Uložte súbor systémového programu (OPSys_b*.cab) do kmeňového adresára
externej pamät’ovej karty Compact Flash alebo disku USB Flash.
2. Vložte pamät’ovú kartu do ovládacieho terminálu alebo pripojte disk USB Flash
a spust’te ovládací terminál pre automatické vykonanie aktualizácie.

UPOZORNENIE
Karty Compact Flash podporuje len terminál DOP11B-50.

11.2.3 Zavedenie systémového programu do DOP11B-10 a -15
Na zavedenie systémových programov cez PC do ovládacieho terminálu sa používa
program Image Loader. Image Loader si môžete stiahnut’ z internetovej stránky. Prenos
sa realizuje cez sériové rozhranie káblom PCS11B.
Pre aktualizáciu systémového programu v ovládacom termináli je potrebné nasledujúce:

Prípravné kroky

•

PC so softvérom "Image Loader"

•

kábel PCS11B

1. Dvakrát kliknite na EXE súbor Image Loader, program sa spustí. Vykonajte
nasledujúce pokyny:
2. Prepojovací kábel PCS11B pripojte na PC ovládací terminál.
3. Prerušte napájanie ovládacieho terminálu.
4. Ovládací terminál prepnite do režimu Image-Load, prepínač režimov 2 prepnite do
polohy ON.
5. Znovu zapnite napájanie.
6. Všetky ovládacie terminály, ktoré sa na PC pripájajú na COM porty a nachádzajú sa
v režime Image-Load, sa nachádzajú v rozbaľovacom výberovom zozname.
Pomocou príslušnej MAC adresy (Hex.) vyberte ovládací terminál, ktorý sa má
aktualizovat’.
7. Kliknite na Upgrade (Aktualizovat’).
8. Po ukončenej aktualizácii odpojte napájanie ovládacieho terminálu.
9. Prepínač režimov 2 prepnite spät’ do polohy OFF.
10.Znovu zapnite napájanie ovládacieho terminálu.
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Vymenit’ batérie
UPOZORNENIE
•

Dbajte na dostatočnú ESD ochranu

•

Najskôr urobte bezpečnostnú kópiu projektu ovládacieho terminálu, pozri kapitolu
"Vlastnosti prenosu" na Strana 186.

11.3.1 DOP11B-20, -25, -30 a -40
Na to potrebujete:
•

lítiovú batériu CR2450, 550 mAh

Postup
1. Ovládací terminál odpojte od prúdu.
2. Otvorte schránku batérie.
[1]

[2]

63847AXX

[1]

Oddiel pre batérie

[2]

Batéria

3. Pri vyberaní batérie použite nevodivé kliešte.
4. Vložte novú batériu.
5. Znovu zatvorte schránku batérie.

UPOZORNENIE
Vybratú batériu odovzdajte na recykláciu.
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11.3.2 DOP11B-50 a -60
Na to potrebujete:
•

lítiovú batériu CR2450, 550 mAh

•

Teplovzdušná pištoľ: Jet-Melt TCQ, výrobca: 3M

•

Tavné lepidlo: 3748 V-O, výrobca: 3M

Postup
1. Ovládací terminál odpojte od prúdu.
2. Uvoľnením 4 skrutiek odstráňte zadný kryt ovládacieho terminálu.
[1]

[1]

[1]

[1]
63848AXX

[1]

Skrutky Torx

3. Otočte kryt (doska CPU a batéria sa nachádzajú na zadnej strane krytu).

[1]

63849AXX

[1]
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4. Keď je batéria upevnená tavným lepidlom, najprv odstráňte lepidlo, až potom vyberte
batériu z držiaka batérie.
5. Novú batériu opatrne vložte do držiaka batérie. Značka plus na batérii musí ukazovat’
na značku plus na držiaku batérie.
6. Batériu prilepte tavným lepidlom.
7. Ovládací terminál poskladajte v opačnom poradí.

UPOZORNENIE
Vybratú batériu odovzdajte na recykláciu.

11.4

Diagnostika
Chyby ovládacieho terminálu môžete vyhľadat’ pomocou nasledujúceho zoznamu chýb.

Scenár

Diagnostické kroky

•

Ovládací terminál riadne
nefunguje.
Prevádzková LED nesvieti.

1.
2.
3.
4.
5.

Súhlasí napätie?
Dostáva dostatok prúdu?
Skontrolujte poistku
Skontrolujte výkonovú kartu
Je výkonová karta osadená správne?

Žiadna komunikácia medzi
ovládacím terminálom a riadením.

1.
2.
3.
4.

Skontrolujte komunikačný kábel medzi zariadeniami.
Skontrolujte, či ovládací terminál stiahol ovládač riadenia.
Skontrolujte, či sa používa správny ovládač riadenia.
Skontrolujte komunikačné vstupy karty CPU.

Ovládací terminál je v prevádzke,
ale nefunguje podsvietenie.

1.
2.
3.
4.

Skontrolujte tlmenie podsvietenia.
Skontrolujte, či podsvietenie je pripojené na výkonovú kartu.
Vymeňte podsvietenie.
Skontrolujte DC / AC na výkonovej karte.

Ovládací terminál nefunguje,
podsvietenie je vypnuté, ale
prevádzková LED svieti.

1. Skontrolujte tlmenie podsvietenia.
2. Skontrolujte CPU kartu, či nemá zhorené komponenty.
3. Na ovládací terminál nahrajte nový firmvér.

Ovládací terminál nie je vybavený
najnovším firmvérom.

1. Skontrolujte verziu používanú ovládacím terminálom.
2. Na počítači uložte kópiu projektu.
3. Pomocou Image Loadera stiahnite Update-Image a riaďte sa pokynmi.

Ovládací terminál je v prevádzke,
ale nefunguje jedno alebo viacero
tlačidiel.

1. Skontrolujte, či je správne pripojený siet’ový kábel.
2. Vymeňte predný dielec.

Dotyková obrazovka nefunguje
alebo funguje nesprávne.

1.
2.
3.
4.

Čiary na displeji majú nesprávnu
farbu alebo sú posunuté.

1. Skontrolujte, či má displej široké vertikálne a horizontálne pásmo. Musí byt’ široké
minimálne 2-3 cm a musí byt’ sivé alebo čierne.
2. Skontrolujte, či je správne pripojený kábel displeja.
3. Kábel displeja nesmie byt’ zalomený alebo akýmkoľvek spôsobom poškodený. V prípade
poškodenia ho treba vymenit’.

Ovládací terminál sa nespustí
po výmene batérie.

Vyberte a znovu vložte batériu. (Platí len pre DOP11B-20 do -40).

Slabá batéria / žiadna batéria

1. Skontrolujte, či batéria správne drží v držiaku batérie.
2. Ak je batéria slabá / vybitá, musí sa vymenit’. (Pozri kapitolu "Výmena batérie" na Strana 325.)

•

Znovu nastavte dotykovú obrazovku.
Skontrolujte, či je správne pripojený siet’ový kábel.
Vymeňte displej ovládacieho terminálu.
Skontrolujte rozhranie dotykovej obrazovky na výkonovej karte.
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Zoznam adries

Zoznam adries
Nemecko
Hlavné zastúpenie
Výrobný závod
Distribúcia

Bruchsal

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Poštová adresa
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Servisné strediská

Stred

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 (bei Hannoveri)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Východ

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (bei Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Juh

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (bei München)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Západ

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (bei Düsseldorf)

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

Horúca linka Drive Service / 24 h telefonická pohotovost’

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Ďalšie adresy servisných stredísk v Nemecku na požiadanie.
Francúzsko
Výrobný závod
Distribúcia
Servis

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

Výrobný závod

Forbach

SEW-EUROCOME
Zone Industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Montážne závody
Distribúcia
Servis

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

Paríž

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

Ďalšie adresy servisných stredísk vo Francúzsku na požiadanie.
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Alžírsko
Distribúcia

Alžír

Réducom
16, rue des Frčres 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

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

Montážny závod
Distribúcia
Servis

Brusel

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

Servisné strediská

Priemyselné
prevodovky

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

Antverpy

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

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

Argentína
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Austrália
Montážne závody
Distribúcia
Servis

Belgicko

Bielorusko
Distribúcia

Brazília
Výrobný závod
Distribúcia
Servis

Ďalšie adresy servisných stredísk v Brazílii na požiadanie.
Bulharsko
Distribúcia

Sofia

BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@fastbg.net

Praha

SEW-EURODRIVE CZ s. r. o.
Business Centrum Praha
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 255 709 601
Fax +420 220 121 237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Česká republika
Distribúcia
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Čile
Santiago de
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Poštová adresa
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

Výrobný závod
Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Montážny závod
Distribúcia
Servis

Suzhou

SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn

Guangzhou

SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267891
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang

SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

Wuhan

SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan

Tel. +86 27 84478398
Fax +86 27 84478388

Montážny závod
Distribúcia
Servis

Čína

Ďalšie adresy servisných stredísk v Číne na požiadanie.
Dánsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Kodaň

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

Káhira

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

Tallinn

ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Výrobný závod
Montážny závod
Servis

Karkkila

SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6
FIN-03600 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Egypt
Distribúcia
Servis

Estónsko
Distribúcia

Fínsko
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Gabun
Distribúcia

Libreville

Electro-Services
B. P. 1889
Libreville

Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12

Atény

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

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

Hongkong

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

Záhreb

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

Vadodara

SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, Gidc
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
sales@seweurodriveindia.com
subodh.ladwa@seweurodriveindia.com

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

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

Iwata

SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Grécko
Distribúcia
Servis

Holandsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Hongkong
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Chorvátsko
Distribúcia
Servis

India
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Izrael
Distribúcia

Írsko
Distribúcia
Servis

Japonsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
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Južná Afrika
Montážne závody
Distribúcia
Servis

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 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P. O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
hengela@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

Kamerun
Distribúcia

Kanada
Montážne závody
Distribúcia
Servis

Ďalšie adresy servisných stredísk v Kanade na požiadanie.
Kolumbia
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Bogota

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
carlos.gomez@sew.eurodrive.com.co

Ansan-City

SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Tel. +82 31 492-8051
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

Kórea
Montážny závod
Distribúcia
Servis
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Libanon
Distribúcia

Bejrút

Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 4947-86
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71
ssacar@inco.com.lb

Alytus

UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Riga

SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Brusel

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

Budapešt’

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

Queretaro

SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C. P. 76220
Quéretaro, México

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

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

Litva
Distribúcia

Lotyšsko
Distribúcia

Luxemburgsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Maďarsko
Distribúcia
Servis

Malajzia
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Maroko
Distribúcia

Mexiko
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Nový Zéland
Montážne závody
Distribúcia
Servis
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Nórsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

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

Lodž

SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź

Tel. +48 42 67710-90
Fax +48 42 67710-99
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Neprtržitý servis

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

Viedeň

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

Bukurešt’

Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
sialco@sialco.ro

St. Petersburg

ZAO SEW-EURODRIVE
P. O. Box 36
195220 St. Petersburg Russia

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

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

Peru
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Pobrežie Slonoviny
Distribúcia

Poľsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Portugalsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Rakúsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Rumunsko
Distribúcia
Servis

Rusko
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Senegal
Distribúcia

07/2009

339

Zoznam adries

Singapur
Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Belehrad

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

Bazilej

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

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
info@sew-eurodrive.se

Miláno

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

Slovensko
Distribúcia

Slovinsko
Distribúcia
Servis

Srbsko
Distribúcia

Španielsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Švajčiarsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Švédsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Taliansko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
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Thajsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Výrobný závod
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Juhovýchod

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

Montážne závody
Distribúcia
Servis

Severovýchod

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

Stredozápad

SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

Juhozápad

SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Západ

SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Tunisko
Distribúcia

Turecko
Montážny závod
Distribúcia
Servis

Ukrajina
Distribúcia
Servis

USA

Ďalšie adresy servisných stredísk v USA na požiadanie.
Veľká Británia
Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Venezuela
Montážny závod
Distribúcia
Servis
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SEW-EURODRIVE – Driving the world

Technika pohonov \ Automatizácia pohonov \ Systémová integrácia \ Servis

Ako možno pohnút’ svetom

S ľuďmi, ktorí
rýchlejšie a správne
uvažujú a spoločne
s vami pracujú
na budúcnosti.

So službami,
ktoré sú na dosah
na celom svete.

S pohonmi a riadiacimi
systémami, ktoré automaticky
zlepšia váš výkon.

S rozsiahlym know how
v najdôležitejších
odvetviach súčasnosti.

S nekompromisnou
kvalitou, ktorej vysoké
štandardy trochu
zjednodušia
každodennú prácu.

SEW-EURODRIVE
Driving the world

S globálnym citom pre rýchle
a presvedčivé riešenia.
Na každom mieste.

S inovatívnymi nápadmi,
v ktorých sa už zajtra
bude skrývat’ riešenie
na pozajtra.

S internetovou
prezentáciou,
ktorá 24 hodín denne
ponúka prístup
k informáciám
a updatom pre softvér.

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

