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Zalecenia wst´pne dotyczàce instalowania
przekaêników programowalnych
Wy∏àcz urzàdzenie.
Wykonaj wszystkie konieczne pomiary, aby uniknàç
niezamierzonego zadzia∏ania przekaênika.
Upewnij si´, ˝e ˝adne napi´cie nie jest obecne.
Koniecznie pod∏àcz uziemienie ochronne i zabezpieczenia
zwarciowe.
Zawsze post´puj zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej instrukcji
u˝ytkownika.
Pami´taj, ˝e tylko wykwalifikowana obs∏uga jest upowa˝niona do
instalowania przekaênika programowalnego.
Urzàdzenia automatyki i sterowania muszà byç zainstalowane tak,
aby by∏y zabezpieczone przed nieumyÊlnym uruchomieniem.
Je˝eli to konieczne, wykonaj wszystkie pod∏àczenia systemu
sterowania zgodnie z odpowiednimi normami bezpieczeƒstwa.
Wahania lub odchylenia napi´cia zasilania nie mogà przekraczaç
progów tolerancji przedstawionych w parametrach technicznych,
poniewa˝ mo˝e to powodowaç b∏´dy w dzia∏aniu i prowadziç do
potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.
Zatroszcz si´, aby spe∏niç wymagania odnoszàce si´ do systemów
zatrzymania awaryjnego, aby uniknàç potencjalnie niebezpiecznych
sytuacji. Upewnij, ˝e zwolnienie systemu zatrzymania awaryjnego
nie spowoduje nag∏ego uruchomienia systemu automatyki.
Wykonaj wszystkie konieczne pomiary, aby upewniç si´, ˝e aplikacja
wstrzymana przez wy∏àczenie napi´cia zasilania mo˝e kontynuowaç
poprawne dzia∏anie oraz upewniç si´, ˝e nie zdarzà si´ stany
niebezpieczne, oboj´tnie z jakiej przyczyny.
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Przekaênik programowalny – Rozdzia∏ 1
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1. Prezentacja
Przekaêniki programowalne sà zaprojektowane, aby uproÊciç
pod∏àczenia elektryczne rozwiàzaƒ inteligentnych. Przekaêniki
programowalne sà bardzo proste w u˝ytkowaniu. Ich elastycznoÊç
i du˝a wydajnoÊç pozwala u˝ytkownikowi oszcz´dziç znaczàce
iloÊci czasu i pieni´dzy.
Ta Instrukcja U˝ytkowania jest przeznaczona dla tych, którzy nie
majà g∏´bokiej wiedzy o systemach automatyki, a chcà
implementowaç przekaêniki programowalne.
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Inputs I1...I4
24 VDC

IB IC ID IE

IB... IE
Analog or 24 VDC

Telemecanique

SR2 B122BD

1234

BCDE
STOP LD
THU 25 SEP 16 : 40
1234

6

Menu / Ok

7
10
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Outputs

Q1 ... Q4: Relay 8A
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1. Prezentacja
Opis panelu czo∏owego przekaênika
OdnoÊnik
1
2
3
4

Opis
Wysuwane uchwyty mocujàce
Zaciski Êrubowe zasilania
WyÊwietlacz LCD, 4 linie, 18 znaków
Zaciski Êrubowe wejÊç
Zaciski Êrubowe wejÊç analogowych 0-10 V u˝ywane w trybie
cyfrowym w niektórych modelach
Z∏àcze dla pami´ci zapasowej lub pod∏àczenia kabla do PC
Przycisk Shift
Przycisk wyboru i zatwierdzania
Zaciski Êrubowe wyjÊç przekaênikowych
Przyciski strza∏ek albo przyciski Z, po wczeÊniejszym ich
skonfigurowaniu

5
6
7
8
9
10

Opis wyÊwietlacza LCD
Telemecanique
1
2
3
4

1234

5

1

Zelio 2

BCDE
STOP LD
THU 25 SEP 16 : 40
1234
2

3

4
Menu / OK

OdnoÊnik
1
2
3
4
5

Opis
Wskaênik stanu wejÊç (B…E reprezentujà wejÊcia analogowe*)
Wskaênik trybu pracy (RUN/STOP) i trybu programowania (LD/
FBD)
Wskaênik daty (dzieƒ i czas w produktach z zegarem)
Wskaênik stanu wyjÊç
Menu kontekstowe / przyciski / ikony wskazujàce tryby pracy

* Ka˝de wejÊcie analogowe mo˝e byç u˝ywane tak˝e w trybie cyfrowym.
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2. Charakterystyki i pod∏àczenia

Pod∏àczenie zasilania DC przekaêników programowalnych

Prostownikowy niefiltrowany

NIGDY

Regulowany

220 V

/=

24 V=

PREFEROWANY

ABL7R
Prostownikowy filtrowany

U max

MO˚LIWY

SR2 .... BD
Umaks< 30 V
Umin. > 19.2 V

U min

SR2 .... JD
Umaks < 14.4 V
Umin. > 10.4 V

Rozdzia∏ 1 – Zasilanie i odkrywanie przekaênika programowalnego
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3. Przyciski sterujàce
Opis
Przyciski umieszczone na panelu czo∏owym przekaênika
programowalnego s∏u˝à do konfigurowania, programowania
i sterowania aplikacji oraz monitorowania przetwarzania aplikacji.
Ekran LCD jest podÊwietlony przez 30 s po naciÊni´ciu dowolnego
przycisku na panelu czo∏owym.
Ilustracja
Telemecanique

Zelio 2

PROGRAMMING
PARAMETER
RUN / STOP
CONFIGURATION
Menu / OK

Przycisk Shift
Jest to bia∏y przycisk umieszczony po prawej stronie ekranu LCD.
Po wciÊni´ciu przycisku „Shift”, wyÊwietlone zostaje menu
kontekstowe powy˝ej innych przycisków (Ins, Del, Param, itd.)

Przycisk Menu / OK
Odpowiada niebieskiemu przyciskowi umieszczonemu pod
ekranem LCD.
Przycisk ten s∏u˝y do ka˝dego zatwierdzania: menu, pod-menu,
program, parametr, itd.
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3. Przyciski sterujàce

Przyciski nawigacyjne i przyciski Z
Przyciski Z to szare przyciski umieszczone w linii od lewej (Z1) do
prawej (Z4) pod ekranem LCD. Strza∏ki wskazujàce kierunek ruchu
zwiàzany z nawigacjà sà zaznaczone nad przyciskami.
Przyciski nawigacyjne s∏u˝à do poruszania si´ w gór´, w dó∏, w lewo
i w prawo.
Po∏o˝enie kursora na ekranie ukazuje si´ jako obszar migajàcy:
♦ Kwadrat na pozycji odpowiadajàcej zestykowi (tylko w trybie
programowania),
♦ Ko∏o dla cewki (tylko w trybie programowania).
Nota: Gdy przyciski sà u˝ywane do akcji innych ni˝ nawigacja,
wyÊwietlana jest linia z menu kontekstowego (np.: 1, 2, 3 i 4 przyciski
wejÊciowe Zx).

Menu kontekstowe
Kiedy kursor jest umieszczony na modyfikowalnym parametrze,
wciÊni´cie przycisku Shift powoduje ukazanie menu kontekstowego.
Ilustracja
ins.

-

+

Param

Del.
Menu / OK

Zastosowanie funkcji menu kontekstowego:
♦ + / -: S∏u˝y do przewijania przez ró˝ne mo˝liwe wartoÊci
wybranego pola (typy wejÊç, wyjÊç, funkcje automatyki, liczby,
wartoÊci numeryczne, itd.),
♦ Ins.: Wstawia lini´, gdy kursor jest na parametrze lub wstawia
funkcj´ automatyki, gdy kursor jest na pustym miejscu
♦ Del.: Kasuje zaznaczony element lub lini´, je˝eli jest pusta
♦ Param.: Pokazuje ekran parametrów specyficzny dla funkcji
automatyki (widoczny, je˝eli funkcja automatyki ma jakiÊ
parametr)

Rozdzia∏ 1 – Zasilanie i odkrywanie przekaênika programowalnego
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3. Przyciski sterujàce

Del.
Menu / OK
♦ ← ↑ ↓ →: Kierunek prowadzenia po∏àczenia (widoczne, je˝eli
kursor jest na kratce ∏àcza)
1

2

3

4

Del.
Menu / OK

♦ 1 2 3 4: Linia ta ukazuje si´, gdy przyciski sà u˝ywane
w programie jako przyciski wejÊciowe Zx.
+

Menu / OK

♦ ← →: Wybór parametru do modyfikacji.
♦ + / -: Pozwala na przewijanie przez ró˝ne mo˝liwe wartoÊci
wybranego parametru.

Menu / OK
♦ Klucz wskazuje, ˝e program jest zabezpieczony has∏em.

Menu / OK
♦ Wskaênik stanu modu∏u. W trybie RUN obraca si´, w trybie
STOP jest nieruchomy.
♦ Wskazuje, ˝e wystàpi∏ b∏àd (zobacz menu FAULT).
♦ Wskazuje, ˝e modu∏ jest pod∏àczony do oprogramowania.
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4. Przyk∏ady
Ten podrozdzia∏ opisuje jak u˝ywaç przycisków przekaênika
programowalnego. Nie dotyczy modu∏ów bez wyÊwietlacza
i przycisków.
Przyk∏ad 1: Wybór j´zyka (taka sama procedura bez wzgl´du na produkt)
WyÊwietlacz

Opis / Dzia∏anie
Za∏àczenie zasilania
1234

BCDE
STOP LD
FRI 25 NOV 16 : 40
1234

Po za∏àczeniu zasilania wyÊwietlony
zostaje ekran WEJÂCIA-WYJÂCIA.
(Zobacz Rozdzia∏ 2 – Opis menu /
Ekran WEJÂCIA-WYJÂCIA)
J´zykiem domyÊlnym jest j´zyk
angielski.
Wejdê do menu MAIN i przejdê do
menu konfiguracji j´zyka:
LANGUAGE
Menu / OK
+

CLEAR PROG
TRANSFER
VERSION
LANGUAGE

7 razy

WejÊç do menu konfiguracji j´zyka.
Menu / OK

ENGLISH
FRANCAIS
DEUTSCH
ITALIANO

Aktywna opcja wskazywana jest czarnym
rombem.
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4. Przyk∏ady

Opis / Dzia∏anie
Wybór i zatwierdzenie j´zyka.

WyÊwietlacz

Menu / OK
or

+

CLEAR PROG
TRANSFER
VERSION
LANGUAGE

(wybór jest wyró˝niony przez miganie
tekstu)
Przycisk Menu / OK s∏u˝y do
zatwierdzenia wyboru nowego j´zyka.
WyÊwietlacz powraca do menu MAIN
(tryb STOP).
Powrót do ekranu WEJÂCIA-WYJÂCIA.
1234

BCDE
STOP LD
FRI 25 NOV 16 : 40
1234

Przycisk Menu / OK s∏u˝y do
zatwierdzenia wyboru nowego j´zyka.
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4. Przyk∏ady
Przyk∏ad 2:

Zmiana daty i czasu po pierwszym za∏àczeniu zasilania lub po
d∏ugotrwa∏ej przerwie w zasilaniu.
Opis / Dzia∏anie

WyÊwietlacz

Z ekranu WEJÂCIA-WYJÂCIA wejdê
do menu MAIN, a nast´pnie do menu
CONFIGURATION
Menu / OK
+

3 razy

Wejdê do menu CONFIGURATION,
a nast´pnie przejdê do pod-menu
CHANGE D/T
Menu / OK
+

PROGRAMMING
PARAMETER
RUN / STOP
CONFIGURATION

PASSWORD
FILTER
Zx KEYS
CHANGE D/T

3 razy

Wejdê w menu konfiguracji daty i czasu
Menu / OK

CHANGE D/T
THU 07 JUL
2003
16 : 27 30 s
CAL
0 2 secs / WK

Rozdzia∏ 1 – Zasilanie i odkrywanie przekaênika programowalnego
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4. Przyk∏ady

Opis / Dzia∏anie
Wybierz parametry do modyfikacji za
pomocà przycisków nawigacyjnych
(wybór jest zaznaczony przez miganie
parametru):

CLEAR PROG
TRANSFER
VERSION
LANGUAGE

or
Zmodyfikuj parametr za pomocà
przycisków nawigacyjnych:
-

WyÊwietlacz

+

Przycisk Menu / OK s∏u˝y do
zatwierdzania zmian.
WyÊwietlacz powraca do menu MAIN
(tryb STOP).

or
a nast´pnie zatwierdê przyciskiem
Menu / OK
Menu / OK

Powrót do ekranu WEJÂCIAWYJÂCIA.
1234

BCDE
STOP LD
FRI 25 NOV 16 : 40
1234

Przycisk Menu / OK s∏u˝y do
zatwierdzenia wyboru nowego j´zyka.

14

Rozdzia∏ 1 – Zasilanie i odkrywanie przekaênika programowalnego

5. Ró˝nice spowodowane u˝ywanym j´zykiem
programowania: LD / FBD
Pewne funkcje lub menu sà okreÊlane przez stosowany j´zyk
programowania: LD lub FBD.

Funkcje dost´pne w zale˝noÊci od stosowanego trybu: LD
/ FBD
Funkcja
Programowanie aplikacji z panelu czo∏owego
przekaênika.
Ustawianie parametrów funkcji automatyki
Sterowanie aplikacjà
Monitorowanie przetwarzania aplikacji

LD

FBD

X
X
X
X

X
X
X

Menu dost´pne w zale˝noÊci od stosowanego trybu: LD lub
FBD
Menu
PROGRAMMING (STOP)
MONITORING (RUN)
PARAMETER (Tryb specyficzny)
RUN / STOP
CONFIGURATION ( STOP)
PASSWORD
FILTER
Zx KEYS
CHANGE D/T
CHANGE SUMM/WINT
WATCHDOG CYCLE
CLEAR PROG. (STOP)
TRANSFER
VERSION
LANGUAGE
FAULT

LD
X
X
X
X

FBD

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
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1. Prezentacja menu
Opis
Funkcje sà zgrupowane w menu g∏ównym.

Telemecanique

Zelio 2

PROGRAMMING
PARAMETER
RUN / STOP
CONFIGURATION
Menu / OK

Linia migajàca pokazuje gdzie si´ znajdujesz.
Trójkàt skierowany w gór´
pokazuje, ˝e jest wi´cej dost´pnych
opcji, je˝eli przewijasz w gór´, a trójkàt skierowany w dó∏
pokazuje, ˝e jest wi´cej dost´pnych opcji, je˝eli przewijasz w dó∏.

Zarzàdzanie menu
Ekran WEJÂCIA-WYJÂCIA jest wyÊwietlany domyÊlnie zarówno
w trybie LD jak i FBD.
NaciÊni´cie przycisku Menu / OK prze∏àczy wyÊwietlacz z ekranu
WEJÂCIA-WYJÂCIA na menu MAIN (G¸ÓWNE).
Menu z pierwszego rz´du, jest wybrane domyÊlnie (miga). Klawisze
strza∏ek mogà s∏u˝yç do umieszczenia kursora na innych menu.
NaciÊnij niebieski przycisk Menu / OK, aby wyÊwietliç odpowiedni
ekran wybranego menu lub wejÊç w pierwsze pod-menu.
Nota:

Ró˝ne funkcje menu zmieniajà si´ odpowiednio do u˝ywanego
j´zyka programowania: LD lub FBD.
Gdy ró˝nice istniejà, jest to wymienione.

Rozdzia∏ 2 – Opis menu
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2. Ekran WEJÂCIA-WYJÂCIA
Opis
Jest to najwy˝szy poziom interfejsu, je˝eli funkcje programowe
wyÊwietlacza nie sà aktywne: TEXT (LD) lub DISPLAY (FBD).
Ekran ten wyÊwietlany jest domyÊlnie niezale˝nie od j´zyka
programowania: LD lub FBD oraz trybu STOP lub RUN.
Ilustracja:
2

3

Telemecanique

Zelio 2

1

123456

4
5

STOP LD
MON 22 SEP 15:51
1234

6

2
Menu / OK
Ekran WEJÂCIA-WYJÂCIA pokazuje:
♦ Stan wejÊç: 1 do 9, A do P (1),
♦ Tryb pracy: RUN/STOP (2),
♦ J´zyk programowania: LD/FBD (3),
♦ Data i czas w produktach z zegarem (4),
♦ Stan wyjÊç: 1 do 9, A do G (5),
♦ U˝ywane przyciski Z: 1 do 4 (6).
W trybie Symulacji lub trybie Monitorowania, gdy program jest
w RUN, stany aktywne wejÊç/wyjÊç sà pokazywane przez inwersj´
barwy.
Naciskajàc kolejno i jednoczeÊnie przyciski Shift i Menu / OK
wyÊwietlacz prze∏àcza si´ z ekranu WEJÂCIA-WYJÂCIA na TEXT
(LD) lub DISPLAY (FBD).

Dost´p do menu g∏ównego
Naciskajàc przycisk Menu / OK wyÊwietlacz prze∏àcza si´ z ekranu
WEJÂCIA-WYJÂCIA na menu g∏ówne.
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3. Ekran TEXT i DISPLAY

Opis
Funkcje wyÊwietlania sà u˝ywane do wyÊwietlania na ekranie LCD
tekstu lub wartoÊci liczbowych (wartoÊci bie˝àcych, wartoÊci
zadanych, itd.) zamiast ekranu WEJÂCIA-WYJÂCIA:
♦ W trybie LD: aktywna jest funkcja TEXT,
♦ W trybie FBD: aktywna jest funkcja DISPLAY.
Telemecanique

Zelio 2

Value counter1
C1

C = 00001

Date
28/11/2003
2
Menu / OK

Je˝eli aktywnych jest jednoczeÊnie kilka funkcji wyÊwietlania,
zobaczysz:
♦ W trybie LD: tylko ostatnio aktywowany blok,
♦ W trybie FBD: na∏o˝enie wszystkich aktywowanych ekranów
FBD DISPLAY.
Nota: Funkcje wyÊwietlania mogà byç zaprogramowane tylko za
pomocà oprogramowania Zelio Soft 2 (po dodatkowe informacje
odnieÊ si´ do pomocy kontekstowej oprogramowania Zelio Soft 2).
Naciskajàc kolejno i jednoczeÊnie przyciski Shift i Menu / OK
wyÊwietlacz prze∏àcza si´ z TEXT (LD) lub DISPLAY (FBD) na ekran
WEJÂCIA-WYJÂCIA.

Rozdzia∏ 2 – Opis menu
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3. Ekran TEXT i DISPLAY
Modyfikacje autoryzowane
Wszystkie parametry, które majà wybranà opcj´ Authorized
modification mogà byç modyfikowane z panelu czo∏owego modu∏u.
Opis procedury modyfikacji wyÊwietlanej wartoÊci:
Krok

Opis

1

NaciÊnij przycisk Shift (przycisk bia∏y), aby wyÊwietliç menu kontekstowe.
Rezultat: Zostanie wyÊwietlony napis Param na dole ekranu.

2

NaciÊnij przycisk → (bez zwalniania przycisku Shift), aby wyÊwietliç menu
kontekstowe.
Rezultat: Parametr, który mo˝e byç modyfikowany zacznie migaç
i zostanie wyÊwietlone nast´pujàce menu kontekstowe:

-

+
Menu / OK

3

Wybierz parametr do modyfikacji za pomocà przycisków strza∏ek ← i → z
menu kontekstowego (wartoÊç dost´pna do modyfikacji miga).

4

Zmodyfikuj wartoÊç parametru przyciskami + (↑) i - (↓) z menu
kontekstowego.

5

Zatwierdê modyfikacje naciskajàc przycisk Menu / OK.
Rezultat: WyÊwietlacz powraca do ekranu WEJÂCIA-WYJÂCIA lub
ekranu TEXT/DISPLAY.
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4. Menu PROGRAMOWANIA
Nota: To menu jest specyficzne dla LD (tryb STOP).
Funkcja ta pozwala u˝ytkownikowi na wprowadzenie programu,
który b´dzie pracowa∏ w przekaêniku programowalnym.
Program ten mo˝e byç zapisywany tylko za pomocà schematów
drabinkowych LD.
Informacje o sposobie programowania schematów Ladder sà
podane w rozdziale:
Rozdzia∏ 5 – Wprowadzanie schematów Ladder.

Telemecanique

I1
I2
I1

Zelio 2

RT1
M3

T1

SM1
TT1
Menu / OK

Gdy modyfikacje sà wykonane, wyÊwietlacz powraca do menu
g∏ównego.

Nota: Funkcja ta mo˝e byç zabezpieczona has∏em.

Rozdzia∏ 2 – Opis menu
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5. Menu PARAMETRYZACJI
Opis
To menu pozwala u˝ytkownikowi na wprowadzanie i modyfikowanie
parametrów aplikacji bezpoÊrednio na ekranie za pomocà
przycisków przekaênika.
Funkcja ta mo˝e byç dost´pna w dwóch trybach: LD i FBD, ale
zawartoÊç jej b´dzie zale˝na od stosowanego trybu.
Je˝eli sà parametry do wyÊwietlenia (i nie sà zablokowane has∏em),
zostanà umieszczone w oknie; w innym wypadku poka˝e si´
komunikat NO PARAMETERS.

Tryb LD
Funkcje z parametrami w trybie LD:
♦ Przekaêniki pomocnicze (zatrzaskiwanie),
♦ WyjÊcia cyfrowe (zatrzaskiwanie),
♦ Zegary,
♦ Komparatory analogowe,
♦ Przekaêniki czasowe,
♦ Liczniki,
♦ Szybki licznik.
Tylko funkcje u˝yte w programie i majàce parametry sà umieszczone
w menu PARAMETER.
Wszystkie funkcje, które majà parametry sà umieszczone w menu
PARAMETER.
Procedura modyfikacji parametru:
Krok

Opis

1

UmieÊç kursor na menu PARAMETER w menu g∏ównym (PARAMETER
miga) i potwierdê naciskajàc przycisk Menu / OK.
Rezultat: otwiera okno parametryzacji pierwszego parametru.

2

Wybierz funkcj´ do zmodyfikowania.
Aby uzyskaç dost´p do wymaganej funkcji, przewijaj przez wszystkie
funkcje (przyciski nawigacyjne ↑ i ↓), a˝ dotrzesz do w∏aÊciwej.

3

Wybierz parametr do zmodyfikowania.
U˝ywajàc przycisków ← i → przesuƒ na parametr, który ma byç
zmodyfikowany.
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5. Menu PARAMETRYZACJI

Krok

Opis

4

Zmodyfikuj parametr za pomocà przycisków + i – (↑ i ↓) z menu
kontekstowego.

5

Zatwierdê modyfikacj´ naciskajàc Menu / OK, co spowoduje otwarcie
okna zatwierdzania.

6

Zatwierdê ponownie Menu / OK, aby zapami´taç modyfikacje.
Rezultat: wyÊwietlacz powraca do ekranu WEJÂCIA-WYJÂCIA w trybie
RUN lub do menu g∏ównego w trybie STOP.

Parametry (w trybie RUN)
Jest mo˝liwa dynamiczna modyfikacja parametrów w trybie RUN tak
d∏ugo jak nie sà zablokowane has∏em.
Modyfikacje mogà byç wykonywane:
♦ Z menu PARAMETER,
♦ Z menu MONITORING: za pomocà przycisków strza∏ek (←↑↓→)
przesuƒ kursor na funkcj´ do zmodyfikowania i otwórz okno
parametrów z menu kontekstowego (przycisk Shift).

Rozdzia∏ 2 – Opis menu
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5. Menu PARAMETRYZACJI
Tryb FBD
Funkcje z parametrami w trybie FBD:
♦ Sta∏e liczbowe – wartoÊç wejÊciowa,
♦ Zegary,
♦ Wzmocnienie,
♦ Przekaêniki czasowe: TIMER A/C, TIMER B/H, TIMER Li,
♦ Licznik: PRESET COUNT,
♦ Szybki licznik,
♦ Blok CAM.
Uzyskanie dost´pu do parametrów bloków FBD wymaga, aby
u˝ytkownik zna∏ i wprowadzi∏ numer bloku. Numer ten ukazuje si´ na
arkuszu programu w górnym prawym rogu bloku.
Je˝eli sà parametry do wyÊwietlenia (i nie sà zablokowane has∏em),
zostanà umieszczone w oknie; w innym wypadku poka˝e si´
komunikat NO PARAMETERS.
Procedura modyfikacji parametru:
Krok

Opis

1

UmieÊç kursor na menu PARAMETER w menu g∏ównym (PARAMETER
miga) i potwierdê naciskajàc przycisk Menu / OK.
Rezultat: otwiera okno parametryzacji pierwszego parametru.

2

Wybierz funkcj´ do zmodyfikowania.
Aby uzyskaç dost´p do wymaganej funkcji, przewijaj przez wszystkie
funkcje (przyciski nawigacyjne ↑ i ↓), a˝ dotrzesz do w∏aÊciwej.

3

Wybierz parametr do zmodyfikowania.
U˝ywajàc przycisków ← i → przesuƒ na parametr, który ma byç
zmodyfikowany.

4

Zmodyfikuj parametr za pomocà przycisków + i – (↑ i ↓) z menu
kontekstowego.

5

Zatwierdê modyfikacj´ naciskajàc Menu / OK, co spowoduje otwarcie
okna zatwierdzania.

6

Zatwierdê ponownie Menu / OK, aby zapami´taç modyfikacje.
Rezultat: wyÊwietlacz powraca do ekranu WEJÂCIA-WYJÂCIA w trybie
RUN lub do menu g∏ównego w trybie STOP.
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6. Menu MONITOROWANIA
Opis
Nota: Dost´pne tylko w trybie LD / RUN.
Tryb MONITORING s∏u˝y do dynamicznego wyÊwietlania stanu
wejÊç/wyjÊç przekaênika programowalnego.
W tym trybie programowy schemat pod∏àczeƒ pokazuje si´ tak jak w
menu PROGRAMMING (modu∏ w trybie STOP), ale stan aktywnych
wejÊç lub wyjÊç pokazywany jest przez inwersj´ barwy (bia∏y na
czarnym tle).
Ilustracja:

Tryb ten pozwala u˝ytkownikowi na dynamicznà modyfikacj´
wartoÊci parametrów funkcji automatyki, je˝eli nie sà zablokowane
has∏em.

Modyfikowanie parametrów
Aby zmodyfikowaç parametr, po prostu:
Krok

Opis

1

U˝yj przycisków strza∏ek do przesuni´cia kursora na element, który
chcesz modyfikowaç: krok 1 procedury wprowadzenie elementu.

2

NaciÊnij jednoczeÊnie przyciski Shift i Param, aby otworzyç okno
parametrów.

3

U˝yj przycisków strza∏ek do przesuni´cia kursora na pole
modyfikowalnego parametru: ←→

4

Zmieƒ wartoÊç parametru za pomocà przycisków + i –.

5

Zatwierdê modyfikacj´ naciskajàc Menu / OK, co spowoduje otwarcie
okna zatwierdzania.
Zatwierdê ponownie Menu / OK, aby zapami´taç modyfikacje.

6

Potwierdê ponownie Menu / OK.
Rezultat: powrót do ekranu parametru.

7

Potwierdê ponownie Menu / OK.
Rezultat: wyÊwietlacz zostaje ustawiony na ekran WEJÂCIA-WYJÂCIA.

Rozdzia∏ 2 – Opis menu
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7. Menu RUN/STOP
Opis
Funkcja ta pozwala u˝ytkownikowi uruchomiç i zatrzymaç program
umieszczony w przekaêniku programowalnym:
♦ STOP: program jest zatrzymany, wyjÊcia sà wy∏àczone, wartoÊci
bie˝àce (liczników, przekaêników czasowych, itd.) sà skasowane do
zera (je˝eli opcja zatrzaskiwania nie jest aktywna).
♦ RUN: Program jest wykonywany.
Nota: Prze∏àczenie z trybu STOP na RUN inicjalizuje program.
Ilustracja:
Telemecanique

Zelio 2

RUN PROG.
YES
NO

Menu / OK

Po otwarciu, interfejs umo˝liwia u˝ytkownikowi wybranie stanu
przeciwnego do stanu bie˝àcego: YES zawsze miga.
Je˝eli program jest w trybie:
♦ STOP: proponowane jest RUN PROG.,
♦ RUN: proponowane jest STOP PROG.
Przyciski nawigacyjne ↑↓ sà stosowane do zmiany wyboru.
Gdy tryb zostanie zatwierdzony przyciskiem Menu / OK, wyÊwietlacz
przechodzi na ekran WEJÂCIA-WYJÂCIA.
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8. Menu KONFIGURACJI
Opis
Menu konfiguracji wykonuje nast´pujàce opcje:
♦ PASSWORD (Has∏o)
♦ FILTER (Filtr)
♦ Zx KEYS (Przyciski Zx)
♦ CHANGE D/T (Zmiana daty/czasu)
♦ CHANGE SUMM/WINT (Zmiana czasu letni/zimowy)
♦ WATCHDOG & CYCLE (Czas zakoƒczenie cyklu)
Nota: Je˝eli program jest zabezpieczony has∏em (wyÊwietlony jest
klucz w menu kontekstowym), u˝ytkownik musi najpierw prowadziç
has∏o, aby móc cokolwiek wykonaç w pod-menu.

Ró˝ne opcje menu konfiguracji sà szczegó∏owo opisane w rozdziale:
Rozdzia∏ 3 – Menu Konfiguracji.

Rozdzia∏ 2 – Opis menu
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9. Menu KASOWANIA PROGRAMU
Opis
Nota: Dost´pne tylko w trybie LD.
Funkcja ta pozwala na wyczyszczenie ca∏ego programu.
Nota: Je˝eli program jest zabezpieczony (wyÊwietlony jest klucz),
u˝ytkownik musi wprowadziç has∏o, aby móc wykasowaç program.

Kasowanie programu
Kiedy okno jest otwarte, wybór NO jest wybrany domyÊlnie.
Procedura:
Krok

Opis

1

Wybierz YES za pomocà przycisków nawigacyjnych ↑ i ↓.

2

Zatwierdê polecenie kasowania naciskajàc Menu / OK.
Rezultat: wyÊwietlacz powraca do menu g∏ównego.
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10. Menu TERANSFERU
Opis
Funkcja ta s∏u˝y do:
♦ Za∏adowania do pami´ci zapasowej aplikacji umieszczonej
w module,
♦ Za∏adowania programu z pami´ci zapasowej do modu∏u.
Z jednej pami´ci zapasowej program mo˝e byç za∏adowywany do
wielu modu∏ów.
Ilustracja
Telemecanique

Zelio 2

TRANSFER
ZELIO > MEMORY
MEMORY > ZELIO

Menu / OK
Nota: Pami´ç zapasowa jest dost´pna jako opcja.
Nota: Je˝eli program jest zabezpieczony has∏em (wyÊwietlony jest
klucz), u˝ytkownik musi najpierw wprowadziç has∏o, aby móc
za∏adowaç program.
Nota: Je˝eli aplikacja jest ju˝ obecna na pami´ci zapasowej,
zostanie nadpisana przez nowy transfer (˝aden test nie jest
wykonywany, aby sprawdziç, czy pami´ç jest pusta).

Rozdzia∏ 2 – Opis menu
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10. Menu TRANSFERU
Transfer modu∏ → pami´ç zapasowa
Procedura transferu:
Krok

Opis

1

Wybierz typ transferu: ZELIO>MEMORY za pomocà przycisków strza∏ek ↑↓.

2

Potwierdê polecenie transferu przyciskiem Menu / OK.
(Wprowadê has∏o, je˝eli program jest zabezpieczony).

3

Odczekaj, a˝ za∏adowanie zakoƒczy si´.
Gdy wyÊwietlane jest >>> MEMORY transfer jest w trakcie. OK oznacza
zakoƒczenie za∏adowania.

4

Potwierdê drugi raz naciskajàc Menu / OK, aby opuÊciç menu.
Rezultat: wyÊwietlacz powraca do ekranu WEJÂCIA-WYJÂCIA w trybie
RUN lub do menu g∏ównego w trybie STOP.

Transfer pami´ç zapasowa → modu∏
Procedura transferu:
Krok

Opis

1

Wybierz typ transferu: MEMORY>ZELIO za pomocà przycisków strza∏ek ↑↓.

2

Potwierdê polecenie transferu przyciskiem Menu / OK.
(Wprowadê has∏o, je˝eli program jest zabezpieczony).

3

Odczekaj, a˝ za∏adowanie zakoƒczy si´.
Gdy wyÊwietlane jest >>> MEMORY transfer jest w trakcie. OK oznacza
zakoƒczenie za∏adowania.

4

Potwierdê drugi raz naciskajàc Menu / OK, aby opuÊciç menu.
Rezultat: wyÊwietlacz powraca do ekranu WEJÂCIA-WYJÂCIA w trybie
RUN lub do menu g∏ównego w trybie STOP.

Mo˝liwe b∏´dy
♦ Brak wk∏adki z pami´cià zapasowà
Komunikat b∏´du: TRANSFER ERROR: NO MEMORY
♦ Konfiguracja programu do przes∏ania jest niekompatybilna
z konfiguracjà sprz´tu
Komunikat b∏´du: TRANSFER ERROR: CONFIG INCOMPAT
(numery referencyjne sprz´tu lub oprogramowania)
Przejdê do menu FAULT, aby zobaczyç numer b∏´du i skasowaç go.
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11. Menu J¢ZYKA
Opis
Funkcja ta pozwala u˝ytkownikowi na wybór j´zyka u˝ywanego
przez przekaênik programowalny.
SzeÊç j´zyków, w których mogà byç wyÊwietlane komunikaty:
♦ angielski
♦ francuski
♦ niemiecki
♦ w∏oski
♦ hiszpaƒski
♦ portugalski
Ilustracja
Telemecanique

Zelio 2

ENGLISH
FRANCAIS
DEUTSCH
ITALIANO
Menu / OK

Wybór j´zyka
Bie˝àcy j´zyk jest pokazywany przez symbol wyboru (symbol
czarnego rombu).
Procedura wyboru j´zyka:
Krok

Opis

1

Wybierz j´zyk za pomocà przycisków nawigacyjnych: ↑↓ (j´zyk wybrany
miga).

2

Potwierdê przez Menu / OK.
Rezultat: wyÊwietlacz powraca do ekranu WEJÂCIA-WYJÂCIA w trybie
RUN lub do menu g∏ównego w trybie STOP.

Rozdzia∏ 2 – Opis menu
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12. Menu WERSJI
Opis
Funkcja ta pozwala u˝ytkownikowi na precyzyjnà identyfikacj´ wersji
ka˝dego elementu systemu:
♦ Typ sprz´tu
♦ Firmware (oprogramowanie sprz´towe)
♦ Funkcje FBD
♦ Funkcje LD
Ilustracja
Telemecanique

Zelio 2

MODULE
SR3B261BD
HARDWARE 01.00
FIRMWARE 01.00
F U N C. L D
01.00.00
-

+
Menu / OK

Informacja ta jest dost´pna dla modu∏u, jak i dla do∏àczonych
rozszerzeƒ.
Symbol strza∏ki umieszczony w prawym dolnym rogu wskazuje, ˝e
do modu∏u sà do∏àczone rozszerzenia.
Ilustracja
Telemecanique

Zelio 2

EXT
XT141BD
HARDWARE 01.00
FIRMWARE 01.00
-

+
Menu / OK

Aby wyjÊç, naciÊnij przycisk Menu / OK, wyÊwietlacz powróci do
ekranu WEJÂCIA-WYJÂCIA w trybie RUN lub do menu g∏ównego
w trybie STOP.
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13. Menu B¸¢DU
Opis
Funkcja ta pozwala wyÊwietliç liczb´ b∏´dów lub alarmów wykrytych
przez oprogramowanie sprz´towe przekaênika (watchdog,
przekroczony czas cyklu, itd.).
Ilustracja
Telemecanique

Zelio 2

FAULT:001
CLEAR
YES
NO
Menu / OK

Kasowanie licznika b∏´dów
To menu s∏u˝y do kasowania b∏´dów, jak pokazuje komunikat:
DELETE.
Procedura:
Krok

Opis

1

Wybierz YES / NO za pomocà przycisków nawigacyjnych: ↑ i ↓.

2

Potwierdê polecenie kasowania przez naciÊni´cie przycisku Menu / OK.
Rezultat: wyÊwietlacz powraca do ekranu WEJÂCIA-WYJÂCIA w trybie
RUN lub do menu g∏ównego w trybie STOP.

Opis b∏´dów
Numer

Typ b∏´du

00

Brak b∏´dów

01

B∏àd zapisu do EEPROM
B∏àd ten okreÊla problemy transferu pomi´dzy wk∏adkà pami´ci i
kontrolerem. Je˝eli b∏àd zdarza si´ cz´sto, skontaktuj si´ z serwisem
posprzeda˝nym.

02

B∏àd zapisu do zegara
Je˝eli b∏àd zdarza si´ cz´sto, skontaktuj si´ z serwisem posprzeda˝nym.

Rozdzia∏ 2 – Opis menu
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13. Menu B¸¢DU

Numer

Typ b∏´du

04

Przecià˝enie na wyjÊciach tranzystorowych (alarm)
Kiedy wyjÊcie tranzystorowe osiàga temperatur´ 170°C, grupa 4 wyjÊç do
których ono nale˝y jest wy∏àczona.
Aby umo˝liwiç tej grupie dzia∏anie, przyczyna przet´˝enia (zwarcie, itp.)
musi byç najpierw usuni´ta, a nast´pnie b∏àd skasowany w menu FAULT.

50

Oprogramowanie sprz´towe modu∏u jest uszkodzone
Prze∏aduj do modu∏u oprogramowanie sprz´towe i aplikacj´ u˝ytkownika.
Je˝eli b∏àd utrzymuje si´, skontaktuj si´ z serwisem posprzeda˝nym.

51

Przekroczenie czasu zakoƒczenia cyklu
Alarm lub b∏àd zgodnie z wyborem wykonanym w menu
CONFIGURATION (wyÊwietlacz modu∏u) lub w oknie konfiguracji
(oprogramowanie Zelio Soft 2).
Czas cyklu modu∏u jest zbyt krótki w porównaniu z czasem wykonania
programu aplikacji w zaprogramowanym kontrolerze.
Je˝eli aplikacja wymaga Êcis∏ego próbkowania wejÊç/wyjÊç, wyd∏u˝ czas
cyklu modu∏u. W tym celu skonfiguruj odpowiednià wartoÊç albo w menu
CONFIGURATION (wyÊwietlacz modu∏u) lub w oknie konfiguracji
(oprogramowanie Zelio Soft 2).
Je˝eli aplikacja nie wymaga kontroli czasu cyklu, w menu
CONFIGURATION wybierz: INACTIVE dla WATCHDOG.

52

Kontroler wykona∏ nieznanà operacj´
Je˝eli b∏àd jest sta∏y, prze∏aduj do modu∏u oprogramowanie sprz´towe
i aplikacj´ u˝ytkownika. Je˝eli problem utrzymuje si´, skontaktuj si´
z serwisem posprzeda˝nym.

53

B∏´dne ∏àcze mi´dzy modu∏em i szynà rozszerzenia
Sprawdê dzia∏anie rozszerzenia (pod∏àczenie, zasilanie, b∏àd).

54

B∏´dne ∏àcze mi´dzy modu∏em i wejÊciami/wyjÊciami rozszerzenia
Sprawdê dzia∏anie rozszerzenia (pod∏àczenie, zasilanie, b∏àd).

58

B∏àd jest obecny w oprogramowaniu sprz´towym (specyficznym dla
kontrolera) lub w cz´Êci sprz´tu kontrolera.
Je˝eli b∏àd jest sta∏y, prze∏aduj do modu∏u oprogramowanie sprz´towe
i aplikacj´ u˝ytkownika. Je˝eli problem utrzymuje si´, skontaktuj si´
z serwisem posprzeda˝nym.
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13. Menu B¸¢DU

Numer

Typ b∏´du

59

Na poczàtku uruchamiania aplikacji modu∏u w RUN: nie mo˝na
prze∏àczyç aplikacji w RUN jako niekompatybilnej z fizycznym
modu∏em do∏àczonym do zasilania.

60

Na poczàtku uruchamiania aplikacji modu∏u w RUN: program
niekompatybilny z fizycznà szynà rozszerzeƒ do∏àczonà do zasilania.

61

Na poczàtku uruchamiania aplikacji modu∏u w RUN: program
niekompatybilny z fizycznymi wejÊciami/wyjÊciami rozszerzenia
do∏àczonymi do zasilania.

62

Wersja (lub numer wydania) niekompatybilna w czasie ∏adowania
programu z pami´ci zapasowej.

63

Konfiguracja sprz´towa niekompatybilna w czasie ∏adowania
programu z pami´ci zapasowej.

Je˝eli problem ten wyst´puje, skontaktuj si´ z serwisem posprzeda˝nym.

Je˝eli problem ten wyst´puje, skontaktuj si´ z serwisem posprzeda˝nym.

Je˝eli problem ten wyst´puje, skontaktuj si´ z serwisem posprzeda˝nym.

Je˝eli problem ten wyst´puje, skontaktuj si´ z serwisem posprzeda˝nym.

Je˝eli problem ten wyst´puje, skontaktuj si´ z serwisem posprzeda˝nym.
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Rozdzia∏ 3 – ZawartoÊç
Menu Konfiguracji
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu

HAS¸O ______________________________________________37
FILTR _______________________________________________40
PRZYCISKI Zx ________________________________________41
ZMIANA DATY/CZASU __________________________________43
ZMIANA CZASU LETNI/ZIMOWY__________________________45
CYKL i WATCHDOG____________________________________46

Rozdzia∏ 3 - Menu konfiguracji
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1. Menu HAS¸O
Opis
Je˝eli program jest zabezpieczony has∏em (wyÊwietlony jest klucz),
u˝ytkownik musi wprowadziç has∏o, ˝eby wykonaç pewne operacje.
Has∏o zabezpiecza dost´p do nast´pujàcych menu:
♦ PROGRAMMING (tryb LD STOP),
♦ MONITORING (tryb LD RUN),
♦ PARAMETER,
♦ CONFIGURATION (tryb STOP),
♦ CLEAR PROGRAM (tryb LD STOP),
♦ MODULE > MEM TRANSFER (tryb STOP).
Nota: Jest mo˝liwe opuszczenie ekranu bez wprowadzania has∏a
przez u˝ycie kombinacji przycisku Shift (bia∏y przycisk) i przycisku
Menu/OK (niebieski przycisk).
Nota: Aby powróciç do g∏ównego menu z menu CONFIGURATION,
u˝yj przycisku nawigacyjnego ←.

Wprowadzanie has∏a
Poczàtkowo, klucz nie jest wyÊwietlony, ka˝da cyfra jest zastàpiona przez
znak ?.

Telemecanique

Zelio 2

PASSWORD
ENTER

-

0 0 0 0

+
Menu / OK

W oknie uka˝e si´ komunikat ENTER.
Nota: Od tego momentu wyÊwietlana jest ikona klucza.
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1. Menu HAS¸O
Procedura wprowadzania has∏a:
Krok

Opis

1

NaciÊnij →, symbole ? zostanà zamienione na 0 (pierwsze 0 od lewej
miga).

2

Wybierz cyfr´ do wprowadzenia u˝ywajàc przycisków strza∏ek: ←→.

3

Wybierz wartoÊç cyfry przyciskami + i – w menu kontekstowym.

4

Zatwierdê has∏o przyciskiem Menu / OK, co spowoduje otwarcie okna
zatwierdzania.

5

Potwierdê ponownie przyciskajàc Menu / OK.
Rezultat: wyÊwietlacz powraca do menu g∏ównego.

Kasowanie has∏a
Aby odwo∏aç has∏o, zastosuj tà samà procedur´ jak przy jego
wprowadzaniu.
Telemecanique

Zelio 2

PASSWORD
CLEAR 1/5

-

0000

+
Menu / OK

Poczàtkowo, klucz jest wyÊwietlany, co oznacza, ˝e modu∏ jest
chroniony has∏em.
W oknie ukazuje si´ komunikat CLEAR i licznik prób 1 / 5
Mogà zdarzyç si´ nast´pujàce przypadki:
♦ Has∏o jest poprawne: zabezpieczenie zostanie wstrzymane,
a modu∏ powraca do menu PASSWORD,
♦ Has∏o jest niepoprawne: licznik CLEAR zostanie zwi´kszony.

38

Rozdzia∏ 3 – Menu Konfiguracji

1. Menu HAS¸O

Telemecanique

Zelio 2

PASSWORD
CLEAR 2/5

0000

-

+
Menu / OK

Je˝eli niepoprawne has∏o zostanie wprowadzone 5 razy pod rzàd,
funkcja zabezpieczania zostanie zablokowana na 30 minut.
Je˝eli w tym okresie zostanie wy∏àczone zasilanie modu∏u,
odliczanie czasu zostanie wznowione po ponownym za∏àczeniu
zasilania.
Telemecanique

Zelio 2

PASSWORD
CLEAR
ERROR
5/5 >>> 30 MINUTES
-

+
Menu / OK

Modyfikacja has∏a
Aby zmodyfikowaç has∏o, po prostu odwo∏aj poprzednie i wprowadê
nowe.
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2. Menu FILTR
Opis
Funkcja ta pozwala na szybsze wykrywanie zmian stanu wszystkich
wejÊç cyfrowych.
Dost´pne sà dwie mo˝liwoÊci:
♦ Fast (szybki),
♦ Slow (wolny).
Czas odpowiedzi:
Filtrowanie

Prze∏àczanie

Czas odpowiedzi

Wolne

ZA¸→ WY¸

5 ms

WY¸→ ZA¸

3 ms

Szybkie

ZA¸→ WY¸

0.5 ms

WY¸→ ZA¸

0.3 ms

Zmiana filtrowania mo˝e byç wykonana tylko, gdy przekaênik
programowalny ustawiony w STOP.
Nota: DomyÊlnie, przekaênik programowalny jest skonfigurowany do
pracy w trybie SLOW.
Nota: Funkcja jest dost´pna w przekaênikach programowalnych
zasilanych napi´ciem sta∏ym.
Nota: Aby powróciç do g∏ównego menu z menu CONFIGURATION,
u˝yj przycisku nawigacyjnego ←.

Wybór typu filtra
Typ bie˝àcy jest wskazywany przez symbol wyboru (czarny romb).
Procedura wyboru filtra:
Krok

Opis

1

Wybierz typ filtra: ↓↑ (wybrany typ miga).

2

Zatwierdê wciskajàc Menu / OK.
Rezultat: wyÊwietlacz powraca do g∏ównego menu..
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3. Menu PRZYCISKI Zx
Opis
Nota: Dost´pne tylko w trybie LD.
Opcja Zx=KEYS pozwala u˝ytkownikowi na umo˝liwienie lub
uniemo˝liwienie stosowania przycisków strza∏ek jako przycisków
sterujàcych.
W zale˝noÊci od stanu tej opcji, otrzymywane sà nast´pujàce
funkcje:
♦ Nieaktywne: przyciski sà dost´pne tylko do ustawiania
parametrów, konfiguracji i programowania przekaênika
programowalnego.
♦ Aktywne: jest mo˝liwe u˝ywanie ich tak˝e w schemacie
Ladder.
W tej konfiguracji, pracujà one jako przyciski sterujàce: Zx keys, bez
koniecznoÊci stosowania wejÊciowej listwy zaciskowej.
Nota: Aby powróciç do g∏ównego menu z menu CONFIGURATION,
u˝yj przycisku nawigacyjnego ←.
Przyciski Zx w trybie RUN
DomyÊlnie, przyciski Zx sà u˝ywane jako przyciski nawigacyjne.
W trybie RUN, gdy aktywny jest ekran WEJÂCIA-WYJÂCIA, TEXT
lub DISPLAY, numery przycisków Z u˝ywanych w programie sà
wyÊwietlane w linii menu kontekstowego.
Aby uaktywniç przycisk, po prostu wybierz wymagany
przycisk ← ↑ ↓ →.
Nota: Numery przycisków u˝ywanych w programie sà wyÊwietlone.
Telemecanique

Zelio 2

123456
STOP LD
MON 22 SEP 15:51
1234
1

3
Menu / OK

Rozdzia∏ 3 – Menu Konfiguracji
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3. Menu PRZYCISKI Zx

Po umo˝liwieniu, wyÊwietlacz powraca do menu g∏ównego.

Nota: Funkcja jest nieaktywna w trybie PARAMETER i MONITORING oraz
na wszystkich ekranach parametryzacji bloków funkcyjnych i ekranach
konfiguracji.
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4. Menu ZMIANA DATY / CZASU

Opis
Funkcja ta s∏u˝y do konfiguracji daty i czasu w modu∏ach z zegarem.
Ilustracja
Telemecanique

Zelio 2

CHANGE D/T
THU 07 JUL
2003
16 : 27 30 s
CAL
0 2 secs / WK
-

+
Menu / OK

Parametry modyfikowalne to:
♦ Dzieƒ / tydzieƒ / miesiàc / rok,
♦ Godziny,
♦ Minuty; wartoÊci zachowywane sà po naciÊni´ciu przycisku
Menu / OK; je˝eli chcesz dok∏adnej okreÊliç czas, powinieneÊ
uzupe∏niç modyfikacje o minuty i sekundy.
♦ Sekundy,
♦ CAL: kalibracja wewn´trznego zegara przekaênika
w sekundach na tydzieƒ.
Kryszta∏ kwarcu, który kontroluje zegar czasu rzeczywistego
przekaênika ma miesi´czny dryf zale˝ny od warunków
Êrodowiskowych przekaênika.
Maksymalna wartoÊç dryfu wynosi oko∏o jednej minuty na
miesiàc.
Aby oceniç ten dryf, przeprowadê obserwacj´ odchy∏ek zegara
modu∏u w stosunku do standardowego zegara odniesienia, przez
co najmniej kilka tygodni.
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4. Menu ZMIANA DATY / CZASU

Przyk∏ad:
Je˝eli u˝ytkownik chce zmniejszyç odchy∏k´, mo˝e np. wykonaç
korekt´ -15 sekund na tydzieƒ, aby skompensowaç dryf +60
sekund. Kompensacja jest wykonywana w niedziel´ o godzinie
pierwszej po pó∏nocy.
Nota: Korekcja nie ma znaczenia, je˝eli modu∏ wystawiany jest na
d∏ugie przerwy w zasilaniu lub znaczne wahania temperatury.
Nota: Aby powróciç do g∏ównego menu z menu CONFIGURATION,
u˝yj przycisku nawigacyjnego ←.

Konfiguracja zegara
Procedura:
Krok

Opis

1

Wybierz parametr do zmodyfikowania u˝ywajàc przycisków
nawigacyjnych ← i →.
Rezultat: wybrany parametr miga.
(Po wejÊciu w ten tryb, wybrana jest wartoÊç dnia).

2

Zmodyfikuj wartoÊç parametru.
Przycisku + i – z menu kontekstowego mogà s∏u˝yç do zmiany wartoÊci
bie˝àcej.

3

Zatwierdê modyfikacje naciskajàc Menu / OK.
Rezultat: wyÊwietlacz powraca do menu g∏ównego.

Nota: Zelio Logic zawiera modu∏ programowy, który okreÊla
dzieƒ tygodnia, gdy u˝ytkownik wybiera dzieƒ miesiàca w roku.
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5. Menu ZMIANA CZASU LETNI / ZIMOWY
Opis
Funkcja ta s∏u˝y do automatycznej zmiany czasu: letni / zimowy,
w przekaênikach z zegarem.
Ilustracja
Telemecanique

Zelio 2

CHANGE SUM/WIN
EUROPE
SUM
M:03 D:5
WINTER M:10 D:5
-

+
Menu / OK

Mo˝liwe sà nast´pujàce tryby pracy:
♦ NO: bez zmiany czasu,
♦ EUROPE/GB/USA: zmiana nast´puje automatycznie, data jest
ustawiona wst´pnie w zale˝noÊci od strefy geograficznej
(EUROPE: Europa, GB: Wielka Brytania, USA).
♦ OTHER ZONE: zmiana jest automatyczna, ale musisz okreÊliç
miesiàc: M oraz niedziel´: S (1, 2, 3, 4, lub 5), której nastàpi
zmiana czasu letni/zimowy.
Nota: Aby powróciç do g∏ównego menu z menu CONFIGURATION,
u˝yj przycisku nawigacyjnego ←.

Konfiguracja zmiany czasu
Krok

Opis

1

Wybierz parametr do zmodyfikowania u˝ywajàc przycisków
nawigacyjnych ← i →.
Rezultat: wybrany parametr miga.

2

Zmodyfikuj wartoÊç parametru.
Przycisku + i – z menu kontekstowego mogà s∏u˝yç do zmiany wartoÊci
bie˝àcej.

3

Zatwierdê modyfikacje naciskajàc Menu / OK.
Rezultat: wyÊwietlacz powraca do menu g∏ównego.

Rozdzia∏ 3 – Menu Konfiguracji
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6. Menu CYKL i WATCHDOG
Opis
Czas wykonywania programu zale˝y od typu i liczby wejÊç-wyjÊç
oraz liczby rozszerzeƒ.
DomyÊlna wartoÊç czasu wykonania wynosi 10 ms.
Ilustracja
Telemecanique

Zelio 2

CYCLE N = 01
WATCHDOG
-

INACTIVE
+
Menu / OK

Je˝eli okres cyklu wykonania programu i wbudowanych funkcji
programowych przekracza wartoÊç cyklu wybranà przez
programist´ (N razy 10 ms), funkcja WATCHDOG mo˝e byç u˝yta
do wykonania okreÊlonej akcji.
Nota: Aby powróciç do g∏ównego menu z menu CONFIGURATION,
u˝yj przycisku nawigacyjnego ←.

Akcje
Mo˝liwe akcje funkcji watchdog to:
♦ INACTIVE: normalny tryb pracy,
♦ ALARM: ustawiany jest stan alarmu, a numer alarmu
odpowiadajàcy Przekroczeniu czasu zakoƒczenia programu
jest dost´pny w menu FAULT.
♦ ERROR: program jest zatrzymywany (tryb STOP), a numer
b∏´du odpowiadajàcy Przekroczeniu czasu zakoƒczenia
programu jest dost´pny w menu FAULT.

Parametr
Nastawiany parametr N mo˝e mieç wartoÊç od 1 do 9; parametr ten
odpowiada:
Czas WATCHDOG = N x 10 milisekund
Ustawienie N razy jest wykonywane zgodnie z najkrótszym okresem
próbkowania wejÊç.
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6. Menu CYKL i WATCHDOG
Konfiguracja funkcji watchdog
Procedura:
Krok

Opis

1

Skonfiguruj parametr CYCLE za pomocà przycisków + i – menu
kontekstowego.

2

Zatwierdê lini´ u˝ywajàc jednego z przycisków: ← i →.
Rezultat: parametr CYCLE jest zatwierdzony, parametr WATCHDOG
aktywowany: miga.

3

Skonfiguruj parametr WATCHDOG za pomocà przycisków + i – menu
kontekstowego.

4

Zatwierdê modyfikacje naciskajàc Menu / OK.
Rezultat: wyÊwietlacz powraca do menu g∏ównego.
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1. Wprowadzenie
Aplikacja wprowadzana na panelu czo∏owym modu∏u mo˝e byç
tworzona tylko w trybie programowania LD.
Rozdzia∏ ten opisuje wszystkie mo˝liwe elementy schematu
drabinkowego (Ladder Diagram) w trybie LD, które sà
rozpoznawane i u˝ywane przez przekaêniki programowalne.
Dla lepszego zrozumienia funkcji wykonywanych przez ka˝dy
element, do ka˝dego zosta∏ do∏àczony przyk∏ad stosowania.
Przekaêniki programowalne akceptujà 120 linii w schemacie Ladder.
Nota:

Ka˝da linia sk∏ada maksymalnie pi´ç zestyków i musi zawsze
zawieraç cewk´. Gdy aplikacja wymaga wi´cej ni˝ pi´ciu
zestyków do aktywowania akcji, mogà byç zastosowane
przekaêniki pomocnicze.

Przyk∏ad schematu Ladder:

Telemecanique

I1
I2
I1

Zelio 2

RT1
M3

T1

SM1
TT1
Menu / OK
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2. WejÊcia cyfrowe
WejÊcie cyfrowe mo˝e byç u˝yte jako zestyk.
Reprezentacja

Funkcja

Nr na zacisku

INo.

Normalnie
otwarty

iNo.

Normalnie
zamkni´ty

1 do R
(z wy∏àczeniem
II, IM, IO)
w zale˝noÊci
od modu∏u

Opis
Fizyczne wejÊcie do
przekaênika programowalnego.
Zestyk ten odwzorowuje stan
czujnika (przycisku, ∏àcznika,
itd.) do∏àczonego do
odpowiadajàcego wejÊcia.

Przyk∏ad 1:

I1——————

Q1

Gdy zestyk wejÊcia I1 jest zamkni´ty, wyjÊcie Q1 jest aktywne.

Przyk∏ad 2:

i1——————

Q1

Gdy zestyk wejÊcia I1 jest otwarty, wyjÊcie Q1 jest aktywne.
Nota:
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Gdy wejÊcia analogowe od Ib do Ig zostanà wprowadzone jako
zestyki, automatycznie pracujà jako wejÊcia cyfrowe.
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3. WyjÊcia cyfrowe
WyjÊcie cyfrowe mo˝e byç u˝yte jako cewka lub jako zestyk.

Stosowane jako cewka
U˝ywany
tryb

Nr na
zacisku

Opis

QNr

Cewka jest wzbudzona, je˝eli do∏àczone do niej zestyki
sà zamkni´te; w innym przypadku nie jest wzbudzona.

QNr

Zasilanie impulsowe; cewka jest wzbudzana przez
zmian´ stanu zestyków. Taka sama funkcja jak
w naprzemiennym przekaêniku sterujàcym.

S QNr

1 do G
w zale˝noÊci od
przekaênika
programowalnego

R QNr

Cewka „Set”, nazywana tak˝e zatrzaskujàcà lub
ustawiajàcà. Cewka ta jest wzbudzana, gdy zestyki
do∏àczone do niej zostanà zamkni´te. Pozostanie
wzbudzona, nawet jeÊli zestyki nie b´dà ju˝ zamkni´te.
Cewka „Reset”, nazywana tak˝e zwalniajàcà lub
kasujàcà. Cewka ta jest zwalniana, gdy zestyki
do∏àczone do niej zostanà zamkni´te. Pozostanie
niewzbudzona, nawet jeÊli zestyki nie b´dà ju˝
zamkni´te.

Stosowane jako zestyk
Reprezentacja

QNr
qNr

Funkcja
Normalnie
otwarty
Normalnie
zamkni´ty

Nr na zacisku
1 do G
(z wy∏àczeniem
II, IM, IO) w
zale˝noÊci od
modu∏u

Opis
Fizyczne wyjÊcie do przekaênika
programowalnego.
WyjÊcie mo˝e byç u˝yte jako zestyk,
aby okreÊliç jego stan w ˝àdanym
czasie.

Przyk∏ad 1:

Q1—————— Q2
Gdy wyjÊcie Q1 jest aktywne, to wyjÊcie Q2 jest równie˝ aktywne.
Przyk∏ad 1:

q1—————— Q2
Gdy wyjÊcie Q1 nie jest aktywne, to wyjÊcie Q2 jest aktywne. WyjÊcie Q2 b´dzie
zawsze mia∏o stan odwrotny do wyjÊcia Q1.
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3. WyjÊcia cyfrowe

Nota:

Funkcje
i , SET i RESET mogà byç u˝yte raz i tylko raz dla
ka˝dej cewki w ca∏ym schemacie sterowania.
Je˝eli zastosowana jest cewka SET, zalecamy wykonanie akcji
RESET dla tej cewki.
U˝ycie tylko cewki SET jest usprawiedliwione tylko do
za∏àczania sygna∏u alarmowego, który mo˝e byç skasowany
tylko przez zatrzymanie programu lub wy∏àczenie zasilania.

Przyk∏ad – Zastosowanie przekaênika zdalnego (naprzemiennego) sterowania
I1——————

Q1

Jest to bardzo wygodna funkcja, która pozwala na za∏àczanie i
wy∏àczanie oÊwietlenia za pomocà przycisku impulsowego. Je˝eli
przycisk jest do∏àczony do wejÊcia I1 a oÊwietlenie do wyjÊcia Q1,
wtedy ka˝de wciÊni´cie przycisku spowoduje kolejne za∏àczanie i
wy∏àczanie oÊwietlenia. Aby sterowaç dwoma przyciskami, po prostu
po∏àcz wejÊcia równolegle, do ka˝dego z wejÊç do∏àcz przycisk.

Przyk∏ad – Zastosowanie cewek Set (zatrzaskujàcej) i Reset
(zwalniajàcej)
Do sterowania zasilaniem urzàdzenia u˝ywajàcego przycisku impulsowego
do wy∏àczenia zasilania. Zastosowane jest nast´pujàce rozwiàzanie:
Schemat elektryczny

Nota:
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Rozwiàzanie na przekaêniku programowalnym

Przycisk PB2 jest pod∏àczony do przekaênika programowalnego do
wejÊcia I2, a przycisk PB3 do wejÊcia I3. Urzàdzenie do sterowania,
w tym przypadki ˝arówka L1, jest pod∏àczona do wyjÊcia Q2.
NaciÊni´cie przycisku PB2 zapala ˝arówk´.
NaciÊni´cie przycisku PB3 gasi ˝arówk´.
Polecenie RESET ma priorytet nad poleceniem SET.

Rozdzia∏ 4 – Funkcje automatyki

3. WyjÊcia cyfrowe

Zatrzaskiwanie
DomyÊlnie, po wy∏àczeniu zasilania, stan wyjÊç jest taki, jak po
inicjalizacji programu.
Aby przywracaç stan wyjÊç zapisany w czasie wy∏àczania zasilania,
uaktywnij w oknie parametrów zatrzaskiwanie wyjÊç, przez
zatwierdzenie parametru

Rozdzia∏ 4 – Funkcje automatyki
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4. Przekaêniki pomocnicze
Przekaêniki pomocnicze, oznaczane za pomocà M dzia∏ajà jak
zwyk∏e cewki wyjÊç Q. Jedynà ró˝nicà jest to, ˝e nie majà ˝adnych
pod∏àczonych zacisków.
Jest dost´pnych 28 przekaêników pomocniczych (ponumerowanych
od 1 do 9 i od A do V, bez u˝ywania liter I, M i O).
Sà stosowane do zachowywania lub przenoszenia stanu.
Zachowany stan mo˝e byç wtedy u˝yty jako przyporzàdkowany
zestyk.

Przyk∏ad – Zastosowanie przekaênika pomocniczego
Zastosowanie dwóch przekaêników pomocniczych do zachowania
po∏o˝enia kilku wejÊç. Przekaêniki te nast´pnie sà u˝yte do
sterowania cewkà:

Taki typ schematu Ladder jest cz´sto u˝ywany do kontrolowania
ró˝nych stanów urzàdzenia.

Inicjalizacja
Stan zestyku po inicjalizacji programu:
♦ Tryb normalnie otwarty (stan bezpoÊredni) jest nieaktywny,
♦ Tryb normalnie zamkni´ty (stan odwrócony) jest aktywny.

Zatrzaskiwanie
DomyÊlnie, po wy∏àczeniu zasilania, stan przekaênika jest taki, jak
po inicjalizacji programu.

Aby przywracaç stan przekaênika zapisany w czasie wy∏àczania
zasilania, uaktywnij w oknie parametrów zatrzaskiwanie
przekaênika, przez zatwierdzenie parametru
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5. Przyciski strza∏ek
Przyciski strza∏ek dzia∏ajà jak zwyk∏e wejÊcia fizyczne I. Jedynà
ró˝nicà jest to, ˝e nie majà ˝adnych pod∏àczonych zacisków.
Sà u˝ywane jako przyciski impulsowe.
Mogà byç u˝ywane tylko jako zestyki:

Reprezentacja

Funkcja

ZNr

Normalnie
otwarty

Nr na
przekaêniku

1 do 4

zNr

Nota:

Normalnie
zamkni´ty

Opis
Odwzorowanie przycisków
strza∏ek na przekaêniku
programowalnym. Zestyk ten
odwzorowuje stan odpowiedniego
przycisku.
Z1 do Z4 od lewej do prawej

Aby przyciski strza∏ek mog∏y byç zastosowane w ten sposób,
najpierw sprawdê, czy funkcja ZX=KEYS jest aktywna w menu
CONFIGURATION. Numery przycisków sà wtedy wyÊwietlone w
menu kontekstowym na dole ekranu.
1

2

3

4
Menu / OK

Je˝eli nie sà wyÊwietlone, a przekaênik programowalny jest w trybie
RUN, przyciski te b´dà mog∏y byç u˝ywane tylko do poruszania si´
po menu.

Przyk∏ad zastosowania przycisku „strza∏ka w gór´”
Przyk∏ad pokazuje jak ustawiaç przekaênik sterowania zdalnego
(naprzemiennego), za pomocà przycisku Z1 i wyjÊcia Q1.

Z1——————

Q1

WyjÊcie Q1 zmienia stan po ka˝dym naciÊni´ciu
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6. Blok funkcyjny zegara

Blok funkcyjny zegara s∏u˝y do zatwierdzania przedzia∏ów czasu,
w których mo˝e byç wykonywana akcja.
Dzia∏a on po prostu jako programowalny tygodniowy przekaênik
czasowy i ma cztery zakresy pracy s∏u˝àce do sterowania jego
wyjÊciem.
Ustawienie parametrów bloku funkcyjnego mo˝e byç dost´pne:
♦ Przy wprowadzaniu linii schematu Ladder,
♦ Z menu PARAMETER, je˝eli blok nie jest zabezpieczony
has∏em.
Zegar aktywowany jest tygodniowo i zwykle potrzebuje
skonfigurowaç:
♦ Dzieƒ tygodnia,
♦ Zakres okresu aktywacji, przez ustawienia czasu startu: ON
i czasu koƒca: OFF.

Zastosowanie jako zestyk
Reprezentacja
Nr

Funkcja

Nr

Opis

Zestyk jest zamkni´ty, gdy
czas jest ustawionym okresie.

Normalnie
otwarty
1 do 8

Nr

56

Normalnie
zamkni´ty

Zestyk jest zamkni´ty, gdy czas
jest poza ustawionym okresem.
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6. Blok funkcyjny zegara
Parametry bloku funkcyjnego zegara
Ekran konfiguracji parametrów: D / W (dzieƒ / tydzieƒ).
1
2
3
Telemecanique
7

H1
C

Zelio 2

D/W

0_2_ _56

H:M ON
H:M OFF

6

-

01 : 10
23 : 59

4
5

+
Menu / OK

Parametr
Numer modu∏u zegara

1

Typ konfiguracji daty

2

Wa˝noÊç dnia (typ D/W)

3

Opis
Mo˝e byç u˝ywanych osiem
bloków, numerowanych od 1 do 8.
D / W: Dzieƒ tygodnia
Wa˝ny dzieƒ:
♦ 0: Poniedzia∏ek,
♦ 1: Wtorek,
♦ ...
♦ 6: Niedziela.
Dzieƒ, który nie zosta∏ wybrany jest
wskazywany przez znak „_”.

Rozdzia∏ 4 – Funkcje automatyki

57

6. Blok funkcyjny zegara

Parametr
Czas startu
(typ D / W)

4

Czas koƒca
(typ D / W)

5

Zablokowanie parametrów
Zablokowane

Zakresy pracy

58

Odblokowane

6

7

Opis
Jest to poczàtek czasu pracy,
w formacie godzina : minuta (H : M)
(00:00 do 23:59)
Jest to koniec czasu pracy, w formacie
godzina : minuta (H : M)
(00:00 do 23:59)
Parametr ten s∏u˝y do zablokowania
parametrów bloku funkcyjnego zegara.
Po zablokowaniu, wartoÊci ustawione
nie sà ju˝ wyÊwietlane w menu
PARAMETER.
Dost´pne sà cztery zakresy pracy:
A, B, C, D.
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6. Blok funkcyjny zegara
Przyk∏ad – Sterowanie czasowe za pomocà bloku funkcyjnego zegara
Sterowanie urzàdzeniem od poniedzia∏ku do soboty w dwóch
przedzia∏ach czasowych: od 09:00 do 13:00 i od 15:00 do 19:00.
Urzàdzenie jest do∏àczone do wyjÊcia Q2 przekaênika
programowalnego, zastosowanie bloku numer 1.
Linia sterujàca na schemacie Ladder jest nast´pujàca:

1——————
Po wprowadzeniu
Nota:

Q2

1 u˝ytkownik musi okreÊliç zakresy pracy.

U˝ywane sà nast´pujàce przyciski: Menu / OK do wyboru lub
zatwierdzenia parametru, Z2 i Z3 do zmiany wartoÊci wybranego
parametru, Z1 i Z4 do przesuwania si´ z jednego parametru na inny.
Ekran

H1
C

D/W
H : M
H : M
-

Komentarze

_ 1 2 3 4 5 6
ON
OFF

09 : 00
13 : 00

+

Pierwszy przedzia∏ A:
Poniedzia∏ek do soboty do
09:00 do 13:00.
Teraz musisz wprowadziç
drugi przedzia∏.

Menu / OK

H1
C

D/W
H : M
H : M
-

_ 1 2 3 4 5 6
ON
OFF

15 : 00
19 : 00

Drugi przedzia∏ B:
Poniedzia∏ek do soboty do
15:00 do 19:00.

+
Menu / OK

Nota:

Przyk∏ad opisany w Rozdziale 7 opisuje inny sposób u˝ywania
przedzia∏ów czasowych. Jest mo˝liwe mieszanie obu sposobów,
do rozwiàzywania z∏o˝onych przypadków.
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7. Blok funkcyjny licznika
Blok funkcyjny licznika s∏u˝y do zliczania impulsów w gór´ lub w dó∏.
Blok funkcyjny licznika mo˝e byç kasowany lub ustawiany na
wartoÊç zadanà (zale˝nie od wybranego parametru) podczas pracy.
Mo˝e byç u˝yty jako zestyk okreÊlajàcy, ˝e:
♦ WartoÊç zadana zosta∏a osiàgni´ta (zliczanie w gór´),
♦ WartoÊç 0 zosta∏a osiàgni´ta (zliczanie w dó∏).
Ustawienie parametrów bloku funkcyjnego mo˝e byç dost´pne:
♦ Przy wprowadzaniu linii schematu Ladder,
♦ Z menu PARAMETER, je˝eli blok nie jest zabezpieczony
has∏em.

Zastosowanie jako zestyk
Gdy licznik jest u˝ywany jako zestyk, zmienia on swój stan, je˝eli
wartoÊç zadana i wartoÊç bie˝àca sà równe:
♦ WartoÊç bie˝àca licznika osiàgn´∏a wartoÊç zadanà (tryb TO),
♦ WartoÊç bie˝àca licznika jest równa 0 (tryb FROM).
Reprezentacja

Funkcja

CNr

Normalnie
otwarty

Nr

Opis
Zestyk jest zamkni´ty, gdy licznik
osiàgnie wartoÊç zadanà.

1 do G

cNr

60

Normalnie
zamkni´ty

Zestyk jest zamkni´ty, zanim
licznik osiàgnie wartoÊç zadanà.
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Zastosowanie jako cewka
Element

Opis / Zastosowanie

CC

WejÊcie zliczania impulsów
Element ten reprezentuje wejÊcie bloku
licznika. Za ka˝dym razem, gdy cewka
zostanie wzbudzona, licznik zwi´ksza
lub zmniejsza wartoÊç o 1, w zale˝noÊci
od wyboru kierunku zliczania.

RC

DC

WejÊcie inicjalizacji stanu licznika
WejÊcie to inicjalizuje funkcj´ licznika do
stanu poczàtkowego.
♦ WartoÊç bie˝àca licznika jest
kasowana na 0, je˝eli typem zliczania
jest TO,
♦ WartoÊç bie˝àca licznika jest
ustawiana na wartoÊç zadanà, je˝eli
typem zliczania jest FROM.
WejÊcie kierunku zliczania
Element ten reprezentuje wejÊcie
licznika, które okreÊla kierunek zliczania.
Je˝eli cewka ta jest wzbudzona, blok
funkcyjny licznika zlicza w dó∏.
DomyÊlnie (wejÊcie to nie jest
pod∏àczone) blok funkcyjny licznika
zlicza w gór´.
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Przyk∏ad
Przyk∏ad zastosowania:
zliczanie w gór´ na
wejÊciu bloku
funkcyjnego Licznika
nr 1.

I1—————— CC1

Przyk∏ad zastosowania:
kasowanie Licznika nr 1,
gdy przyciÊni´ty jest
przycisk Strza∏ka w Gór´
na klawiaturze:

Z1—————— RC1

Przyk∏ad zastosowania:
zliczanie w gór´ lub w
dó∏, w zale˝noÊci od
stanu wejÊcia
przekaênika
programowalnego.

I2—————— DC1
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7. Blok funkcyjny licznika
Parametryzacja
Element

Opis / Zastosowanie

Przyk∏ad

T

Typ zliczania. Parametr ten mo˝e s∏u˝yç
do wyboru trybu pracy licznika:
♦ TO; zliczanie w gór´ do wartoÊci
zadanej.
♦ FROM: zliczanie w dó∏ od wartoÊci
zadanej.

P

WartoÊç zadana.
To wartoÊç z zakresu od 0 do 32767,
a odpowiada:
♦ WartoÊç do osiàgni´cia w trybie:
zliczanie w gór´ do wartoÊci zadanej
(tryb TO).
♦ WartoÊç poczàtkowa w trybie:
zliczanie w dó∏ od wartoÊci zadanej
(tryb FROM).
Parametr ten s∏u˝y do zablokowania
wartoÊci zadanej bloku funkcyjnego
licznika. Po zablokowaniu, wartoÊç
zadana nie b´dzie ju˝ wyÊwietlana
w menu PARAMETER.

C lub c

U˝ywany jako zestyk, ten element bloku
funkcyjnego licznika wskazuje, czy
wartoÊç zadana i wartoÊç bie˝àca sà
równe.

Zablokowany
Odblokowany
Przyk∏ad zastosowania:
Zapalanie sygnalizatora
do∏àczonego do wyjÊcia Q1
przekaênika
programowalnego, gdy
osiàgni´ta zostanie wartoÊç
zadana.
W innym przypadku
sygnalizator jest wy∏àczony.

C1——————
Funkcja ta mo˝e byç u˝yta do
zachowania stanu wartoÊci bie˝àcych
licznika w przypadku przerwy
w zasilaniu.
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Q1

Nie aktywne
Aktywne
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8
Telemecanique
CC1
RC1
t
C1
DC
T : TO

1
2
3
4

-

Zelio 2

P = 10075
+
Menu / OK

6

7
5
1 – WejÊcie sterujàce
2 – WejÊcie kasujàce
3 – WyjÊcie licznika – gdy osiàgni´ta jest wartoÊç zadana
4 – Blokada parametrów
5 – Kierunek zliczania
6 – Typ zliczania (TO: zliczanie w gór´ / FROM: zliczanie w dó∏)
7 – WartoÊç do osiàgni´cia – nazywana te˝ wartoÊcià zadanà
8 – Zatrzaskiwanie

Przyk∏ad – Zastosowanie bloku funkcyjnego licznika
Ekran

Opis
Zliczanie i kasowanie:
Licznik zwi´ksza wartoÊç za ka˝dym razem, gdy
aktywowane jest wejÊcie I1
Licznik jest kasowany, gdy aktywowane jest wejÊcie

I2
Zliczanie i kasowanie:
Licznik zmniejsza wartoÊç za ka˝dym razem, gdy
aktywowane jest wejÊcie I1
Licznik jest kasowany, gdy aktywowane jest wejÊcie

I2

Rozdzia∏ 4 – Funkcje automatyki
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7. Blok funkcyjny licznika
Ekran

Opis
Zliczanie w gór´, zliczanie w dó∏ i kasowanie:
Licznik zwi´ksza wartoÊç za ka˝dym razem, gdy
aktywowane jest wejÊcie I1.
Licznik zmniejsza wartoÊç za ka˝dym razem, gdy
aktywowane jest wejÊcie I3.
Licznik jest kasowany, gdy aktywowane jest wejÊcie
I2.

WartoÊç bie˝àca licznika
Jest to wartoÊç b´dàca chwilowym wynikiem kolejnych akcji
zliczania w gór´ / w dó∏, które wydarzy∏y si´ od czasu ostatniego
skasowania licznika do stanu poczàtkowego.
WartoÊç ta jest z zakresu [0 … 32767]. Gdy wartoÊci te zostanà
osiàgni´te, wartoÊç bie˝àca pozostaje na 0 (po zliczaniu w dó∏) lub
na +32767 (po zliczaniu w gór´).

Inicjalizacja
Stan zestyków i wartoÊci bie˝àcej po inicjalizacji:
♦ Tryb normalnie otwarty (stan bezpoÊredni) jest nieaktywny,
♦ Tryb normalnie zamkni´ty (stan odwrócony) jest aktywny,
♦ WartoÊç bie˝àca jest zero.

Zatrzaskiwanie
DomyÊlnie, po wy∏àczeniu zasilania, licznik jest w stanie, który
odpowiada inicjalizacji programu.
Aby przywracaç stan licznika zapisany w czasie wy∏àczania
zasilania, uaktywnij w oknie parametrów zatrzaskiwanie licznika,
przez zatwierdzenie parametru .
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7. Blok funkcyjny licznika
Funkcja zliczania w gór´: TO
Poni˝szy schemat pokazuje dzia∏anie licznika w trybie TO: zliczanie
w gór´ do wartoÊci zadanej.
WartoÊç bierzàca
licznika

Nasycenie wysokie

+32767
Warto zadana

Nasycenie niskie
0

Inicjalizacja: R
Kierunek
zliczania: D
WyjÊcie: C

Funkcja zliczania w dó∏: FROM
Poni˝szy schemat pokazuje dzia∏anie licznika w trybie FROM:
zliczanie w dó∏ od wartoÊci zadanej.
WartoÊç bierzàca
licznika

Nasycenie wysokie

+32767
WartoÊç zadana

0

Inicjalizacja: R

Nasycenie niskie

Kierunek
zliczania: D
WyjÊcie: C
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8. Blok funkcyjny komparatora licznika
Opis
Funkcja ta s∏u˝y do porównania bie˝àcych wartoÊci zliczonych
jednego lub dwóch liczników z wartoÊcià sta∏à.
Nota: Komparator licznika mo˝e byç zaprogramowany tylko przy
u˝yciu oprogramowania (po szczegó∏owe informacje odnieÊ si´ do
pomocy kontekstowej w Zelio Soft 2).

Zastosowanie jako zestyk
Reprezentacja

Funkcja

VNr

Normalnie
otwarty

Nr

Opis
Zestyk jest zamkni´ty, gdy wynik
porównania jest prawdziwy.

1

Normalnie
zamkni´ty

vNr

Zestyk jest zamkni´ty, gdy wynik
porównania jest nieprawdziwy.

Parametry por wnania
Formu∏a porównania jest nast´pujàca:

Offset X + WartoÊç 1 <Operator porównania> Offset Y + WartoÊç 2
Parametry sà nast´pujàce:
♦ Offset X i Offset Y: to wartoÊci sta∏e z zakresu mi´dzy: -32768
i +32767,
♦ WartoÊç 1 i WartoÊç 2: reprezentujà wartoÊci bie˝àce
porównywanych liczników. Wybór jest dokonywany za pomocà
rozwijanego menu.
Operatory porównania, które mo˝na wybraç z okna Parameters:
Symbol

Opis

Symbol

Opis

>

Wi´kszy

≠

Ró˝ny

≥

Wi´kszy równy

≤

Mniejszy równy

=

Równy

<

Mniejszy

Opcja Locking s∏u˝y do zablokowanie funkcji: po zablokowaniu,
wartoÊç zadana nie jest widoczna jako parametr modyfikowalny.
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9. Blok funkcyjny szybkiego licznika
Opis
Funkcja szybkiego licznika umo˝liwia zliczanie impulsów
o cz´stotliwoÊci do 1 kHz.
Zastosowany jako zestyk K1 okreÊla, ˝e:
♦ WartoÊç zadana zosta∏a osiàgni´ta (zliczanie w gór´),
♦ WartoÊç 0 zosta∏a osiàgni´ta (zliczanie w dó∏).
WejÊcia szybkiego licznika sà poÊrednio do∏àczone do wejÊç I1 i I2
modu∏u:
♦ Impuls (zbocze narastajàce) na wejÊciu I1 zwi´ksza wartoÊç
bie˝àcà licznika,
♦ Impuls (zbocze narastajàce) na wejÊciu I2 zmniejsza wartoÊç
bie˝àcà licznika.
Nie mogà byç u˝yte na arkuszu programowym.
Funkcja szybkiego licznika mo˝e byç kasowana do zera lub
ustawiana na wartoÊç zadanà podczas pracy za pomocà RK1
(w zale˝noÊci od wybranego parametru), na wejÊciu kasujàcym.
Licznik dzia∏a tylko, gdy wejÊcie zezwalajàce funkcji TK1 jest
aktywne.
Tryb powtarzalny mo˝e byç zastosowany z wartoÊcià opóênienia
czasowego.
Nota: Je˝eli wartoÊç bie˝àca licznika przekroczy górnà granic´:
+32767, idzie do wartoÊci -32768.
Je˝eli wartoÊç bie˝àca licznika przekroczy dolnà granic´: -32767,
idzie do wartoÊci +32768.

Zastosowanie jako zestyk
Gdy licznik jest u˝ywany jako zestyk K1, zmienia on swój stan, je˝eli
wartoÊç zadana i wartoÊç bie˝àca sà równe:
♦ WartoÊç bie˝àca licznika osiàgn´∏a wartoÊç zadanà (tryb TO),
♦ WartoÊç bie˝àca licznika jest równa 0 (tryb FROM).
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67

9. Blok funkcyjny szybkiego licznika

Reprezentacja

Funkcja

K1

Normalnie
otwarty

Nr

Opis
Zestyk jest zamkni´ty, gdy licznik
osiàgnie wartoÊç zadanà.

1

k1

Normalnie
zamkni´ty

Zestyk jest zamkni´ty, zanim
licznik osiàgnie wartoÊç zadanà.

Zastosowanie jako cewka
Element

TK1

Opis / Zastosowanie

Przyk∏ad

WejÊcie zezwalajàce funkcji
Element ten zezwala na zliczanie.

Przyk∏ad zastosowania:
Aktywacja wejÊcia I3
zezwala na zliczanie.

I3 —————— TK1

RK1

WejÊcie inicjalizacji stanu licznika
WejÊcie to inicjalizuje funkcj´ licznika do
stanu poczàtkowego.
♦ WartoÊç bie˝àca licznika jest
kasowana na 0, je˝eli typem zliczania
jest TO,
♦ WartoÊç bie˝àca licznika jest
ustawiana na wartoÊç zadanà, je˝eli
typem zliczania jest FROM.

Przyk∏ad zastosowania:
Kasowanie licznika, gdy
przyciÊni´ty jest przycisk
Strza∏ka w Gór´ na
klawiaturze.

Z1 —————— RK1

Ustawianie parametrów
Element

Typ cyklu

68

Opis / Zastosowanie

Typ cyklu zliczania:
♦ Pojedynczy,
♦ Powtarzalny: w tym przypadku wyÊwietlany jest parametr I
(okres impulsu).
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Element

Opis / Zastosowanie

I

Okres impulsu
WartoÊç ta musi byç z zakresu od 1 do 32767 (x 100 ms).
Parametr ten jest wyÊwietlany tylko, je˝eli cykl jest
powtarzalny.

P

WartoÊç zadana
To wartoÊç z zakresu od 0 do 32767, a odpowiada:
♦ WartoÊç do osiàgni´cia w trybie: zliczanie w gór´ do
wartoÊci zadanej (tryb TO).
♦ WartoÊç poczàtkowa w trybie: zliczanie w dó∏ od
wartoÊci zadanej (tryb FROM).

T

Typ zliczania.
Parametr ten mo˝e s∏u˝yç do wyboru trybu pracy licznika:
♦ TO: zliczanie w gór´ do wartoÊci zadanej.
♦ FROM: zliczanie w dó∏ od wartoÊci zadanej.

Zablokowany
Odblokowany

Nie aktywne
Aktywne

Parametr ten s∏u˝y do zablokowania wartoÊci zadanej bloku
funkcyjnego licznika. Po zablokowaniu, wartoÊç zadana nie
b´dzie ju˝ wyÊwietlana w menu PARAMETER.

Funkcja ta mo˝e byç u˝yta do zachowania stanu wartoÊci
bie˝àcych licznika w przypadku przerwy w zasilaniu.

Rozdzia∏ 4 – Funkcje automatyki

69

9. Blok funkcyjny szybkiego licznika
Ilustracja: ekran parametrów szybkiego licznika na panelu czo∏owym
Zelio.
6
Telemecanique
K1
1
2
3

Zelio 2

REPETITIVE

5

I=00001 P=+00013
DC
T:FROM
-

+
Menu / OK
4

1
2
3
4
5
6

–
–
–
–
–
–

Typ cyklu
Okres impulsu
Blokada parametrów
Typ zliczania
WartoÊç zadana
Zatrzaskiwanie

WartoÊç bie˝àca licznika
Jest to wartoÊç b´dàca chwilowym wynikiem kolejnych akcji
zliczania w gór´ / w dó∏, które wydarzy∏y si´ od czasu ostatniego
skasowania licznika do stanu poczàtkowego.
Je˝eli wartoÊç bie˝àca licznika przekroczy górnà granic´: +32767,
idzie do wartoÊci -32768.
Je˝eli wartoÊç bie˝àca licznika przekroczy dolnà granic´: -32767,
idzie do wartoÊci +32768.

Inicjalizacja
Stan zestyków i wartoÊci bie˝àcej po inicjalizacji:
♦ Tryb normalnie otwarty (stan bezpoÊredni) jest nieaktywny,
♦ Tryb normalnie zamkni´ty (stan odwrócony) jest aktywny,
♦ WartoÊç bie˝àca jest zero.
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9. Blok funkcyjny szybkiego licznika
Zatrzaskiwanie
DomyÊlnie, po wy∏àczeniu zasilania, licznik jest w stanie, który
odpowiada inicjalizacji programu.
Aby przywracaç stan licznika zapisany w czasie wy∏àczania
zasilania, uaktywnij w oknie parametrów zatrzaskiwanie licznika,
przez zatwierdzenie parametru .

Funkcja zliczania w gór´ w trybie pojedynczego cyklu
Poni˝szy rysunek pokazuje dzia∏anie licznika z inicjalizacjà na 0:
WartoÊç bie˝àca
licznika
+32767
WartoÊç zadana
0

-32768

Inicjalizacja
WyjÊcie

Funkcja zliczania w dó∏ w trybie pojedynczego cyklu
Poni˝szy rysunek pokazuje dzia∏anie licznika z inicjalizacjà na
wartoÊç zadanà:
WartoÊç bie˝àca
licznika
+32767
WartoÊç zadana
0

-32768

Inicjalizacja
WyjÊcie

Rozdzia∏ 4 – Funkcje automatyki
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9. Blok funkcyjny szybkiego licznika
Funkcja zliczania w gór´ w trybie powtarzalnego cyklu
Poni˝szy rysunek pokazuje dzia∏anie licznika z wymuszeniem na 0
wartoÊci bie˝àcej przy inicjalizacji lub, gdy wartoÊç zliczona osiàgnie
wartoÊç zadanà:
WartoÊç bie˝àca
licznika
+32767
WartoÊç zadana
0

-32768

Inicjalizacja
WyjÊcie
okres ustalony

okres ustalony

Czas ≤
okres ustalony

WyjÊcie prze∏àcza si´ w stan nieaktywny, gdy up∏ynie czas wst´pnie
zdefiniowanego okresu impulsu. Je˝eli warunek za∏àczenia zostanie
aktywowany, przed prze∏àczaniem w stan nieaktywny, impuls
wyjÊciowy b´dzie przed∏u˝ony o OKRES IMPULSU (okres ustalony).
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9. Blok funkcyjny szybkiego licznika
Funkcja zliczania w dó∏ trybie powtarzalnego cyklu
Poni˝szy rysunek pokazuje dzia∏anie licznika z wymuszeniem
wartoÊci bie˝àcej przy inicjalizacji na wartoÊç zadanà lub, gdy
wartoÊç zliczona osiàgnie 0:
WartoÊç bierzàca
licznika
+32767
WartoÊç zadana
0

-32768

Inicjalizacja
WyjÊcie
okres ustalony

okres ustalony

okres ustalony
Czas ≤
okres ustalony

WyjÊcie prze∏àcza si´ w stan nieaktywny, gdy up∏ynie czas wst´pnie
zdefiniowanego okresu impulsu. Je˝eli warunek za∏àczenia zostanie
aktywowany, przed prze∏àczaniem w stan nieaktywny, impuls
wyjÊciowy b´dzie przed∏u˝ony o OKRES IMPULSU (okres ustalony).
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10. Blok funkcyjny przekaênika czasowego

Blok funkcyjny przekaênika czasowego s∏u˝y do opóêniania,
przed∏u˝ania i sterowania dzia∏aniem przez ustawiony okres czasu.
Ma wejÊcie kasujàce, wejÊcie sterujàce i wyjÊcie s∏u˝àce do
wskazania up∏yni´cia czasu.
Ustawienie parametrów bloku funkcyjnego mo˝e byç dost´pne:
♦ Przy wprowadzaniu linii schematu Ladder,
♦ Z menu PARAMETER, je˝eli blok nie jest zabezpieczony
has∏em.

Okres czasu mo˝e byç ustawiany za pomocà jednej lub dwóch
wartoÊç zadanych, w zale˝noÊci od typu przekaênika czasowego.
Jest 11 typów przekaêników czasowych (zobacz szczegó∏y w sekcji
ustawieƒ)

Zastosowanie jako zestyk
Reprezentacja

Funkcja

TNr

Normalnie
otwarty

tNr
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Normalnie
zamkni´ty

Nr

1 do G

Opis
Dzia∏anie zestyku wyjÊciowego
zale˝y od ustawieƒ parametrów
przekaênika czasowego. Mo˝liwe
nastawy parametrów sà opisane
w pozosta∏ej cz´Êci rozdzia∏u
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10. Blok funkcyjny przekaênika czasowego

Zastosowanie jako cewka
Element
TT

RT

Opis / Zastosowanie
Zastosowany jako cewka w schemacie Ladder, element ten
reprezentuje wejÊcie sterujàce bloku funkcyjnego przekaênika
czasowego. Dzia∏anie jego zale˝y od u˝ywanego typu. (Zobacz
szczegó∏y w nast´pnej tabeli).
Zastosowany jako cewka w schemacie Ladder, element ten
reprezentuje wejÊcie kasujàce. Wzbudzenie cewki powoduje
skasowanie wartoÊci bie˝àcej przekaênika czasowego: zestyk T jest
wy∏àczony, a blok jest gotowy do nowego cyklu czasowego.

Ustawianie parametrów
Element

Typ

t=00.00
lub
A=00.00
B=00.00

Opis / Zastosowanie
Jest jedenaÊcie typów przekaêników czasowych. Ka˝dy typ
wywo∏uje specyficznà akcj´ umo˝liwiajàcà obs∏u˝enie wszystkich
mo˝liwych przypadków w aplikacji.
♦ A: opóênienie za∏àczenia,
♦ a: opóênienie za∏àczenia ze sterowaniem impulsowym start/
stop,
♦ C: opóênienie wy∏àczenia,
♦ A/C: po∏àczenie opóênieƒ A i C,
♦ B: impuls sterujàcy aktywacjà ∏àcznika: impuls rozpocz´ty przy
zboczu narastajàcym na wejÊciu sterujàcym,
♦ W: impuls sterujàcy deaktywacjà ∏àcznika: impuls rozpocz´ty
przy zboczu opadajàcym na wejÊciu sterujàcym,
♦ D: miganie symetryczne,
♦ d: miganie symetryczne ze sterowaniem impulsowym start/
stop,
♦ L: miganie asymetryczne
♦ I: miganie asymetryczne ze sterowaniem impulsowym start/
stop,
♦ T: sumowanie czasu.
WartoÊç do osiàgni´cia. WartoÊç ta jest nazywana tak˝e wartoÊcià
zadanà. Efekty zmian tej wartoÊci zale˝à od u˝ytego typu. Po
szczegó∏owe informacje odnieÊ si´ tabeli na nast´pnej stronie.
Dla przekaêników czasowych typu AC, L i l, parametr jest zastàpiony
przez nast´pujàce parametry:
♦ A: czas opóênienia za∏àczenia AC,
♦ B: czas opóênienia wy∏àczenia AC
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10. Blok funkcyjny przekaênika czasowego

s

Jednostka wartoÊci zadanej czasu. Jest pi´ç mo˝liwych przypadków:
♦ 1/100 sekundy: 00.00 s
(maks. 99.99)
♦ 1/10 sekundy: 000.0 s
(maks. 999.9)
♦ Minuty:sekundy: 00:00 M:S
(maks. 99 :59)
♦ Godziny: minuty:
00 : 00 H:M
(maks. 99 :59)
♦ Godziny:
0000 H
(maks. 9999)
Parametr ten s∏u˝y do zablokowania wartoÊci zadanej bloku
funkcyjnego przekaênika czasowego. Po zablokowaniu, wartoÊç
zadana nie b´dzie ju˝ wyÊwietlana w menu PARAMETER.

T lub t

U˝ywany jako zestyk, ten element bloku funkcyjnego reprezentuje
wyjÊcie przekaênika czasowego. Jego dzia∏anie zale˝y od
wybranego typu. (Zobacz tabel´ na nast´pnej stronie).
Funkcja ta mo˝e byç u˝yta do zachowania stanu wartoÊci bie˝àcej
przekaênika czasowego w przypadku przerwy w zasilaniu.

8
1
2
3
4

B
M: S

TT1
RT1
T1
t
t = 02.30
-

7

6

+
Menu / OK

5
1 – WejÊcie sterujàce przekaênika czasowego
2 – WejÊcie kasujàce przekaênika czasowego
3 – WyjÊcie przekaênika czasowego (lub osiàgni´cie czasu
zadanego)
4 – Blokada parametrów
5 – Czas zadany; dla przekaêników czasowych typu AC, L i l,
parametr ten zastàpiony przez parametry A: czas opóênienia
za∏àczenia i B: czas opóênienia wy∏àczenia.
6 – Jednostka czasu zadanego
7 – Zatrzaskiwanie
8 – Typ przekaênika czasowego
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10. Blok funkcyjny przekaênika czasowego
Typ przekaênika czasowego
A: Opóênienie za∏àczenia

TT
RT
T
t

a: opóênienie za∏àczenia ze sterowaniem impulsowym start/stop

TT
RT
T
t

C: opóênienie wy∏àczenia

TT
RT
T
t

A/C: po∏àczenie opóênieƒ A i C

TT
RT
T
A

Rozdzia∏ 4 – Funkcje automatyki
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10. Blok funkcyjny przekaênika czasowego

B: impuls sterujàcy aktywacjà ∏àcznika: impuls rozpocz´ty przy zboczu
narastajàcym na wejÊciu sterujàcym

TT
RT
T
t

W: impuls sterujàcy deaktywacjà ∏àcznika: impuls rozpocz´ty przy zboczu
opadajàcym na wejÊciu sterujàcym

TT
RT
T
t

D: miganie symetryczne

TT
RT
T
t

t

d: miganie symetryczne ze sterowaniem impulsowym start/stop

TT
RT
T
t
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10. Blok funkcyjny przekaênika czasowego

Li: miganie asymetryczne

TT
RT
T
A

B

li: miganie asymetryczne ze sterowaniem impulsowym start/stop

TT
RT
T
A

B

T: sumowanie czasu z kasowaniem
t

t1

t2

t3

TT
RT
T
ca∏kowity czas pracy: t1 + t2 + t3 = t

Dla licznika ca∏kowitego czasu pracy, wartoÊç zadana mo˝e byç osiàgni´ta:
♦ W jednym kroku: t,
♦ W kilku krokach: t1 + t2 + … + tn.

Inicjalizacja
Stan zestyków i wartoÊci bie˝àcej po inicjalizacji:
♦ Tryb normalnie otwarty (stan bezpoÊredni) jest nieaktywny,
♦ Tryb normalnie zamkni´ty (stan odwrócony) jest aktywny,
♦ WartoÊç bie˝àca jest zero.
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10. Blok funkcyjny przekaênika czasowego
Przyk∏ad – Zastosowanie bloku funkcyjnego przekaênika
czasowego
Przyciski na ka˝dym pi´trze sà pod∏àczone do wejÊcia I1
przekaênika programowalnego. Blok funkcyjny przekaênika
czasowego Nr 1 ustawiony na okres 2 minut i 30 sekund steruje
wyjÊciem Q4.
WyjÊcie Q4 jest pod∏àczone do systemu oÊwietlenia.
Linie sterujàce schematu Ladder sà nast´pujàce:

I1 —————— TT1
T1—————— Q4
Po wprowadzeniu bloku funkcyjnego przekaênika czasowego TT1,
jego parametry muszà byç ustawione.
Nota:

U˝ywane sà nast´pujàce przyciski: Menu / OK do wyboru lub
zatwierdzenia parametru, Z2 i Z3 do zmiany wartoÊci wybranego
parametru, Z1 i Z4 do przesuwania si´ z jednego parametru na
inny.
Ekran
A

TT1
RT1
T1
t
t = 00.00
-

Komentarze
To jest pierwszy ekran.
Najpierw wybierz typ bloku
funkcyjnego przekaênika
czasowego. (1 raz przycisk
strza∏ki →, nast´pnie 3 razy
przycisk strza∏ki ↑)

S

+
Menu / OK

B

TT1
RT1
T1
t
t = 00.00
-

Wybrany typ bloku funkcyjnego
przekaênika czasowego: typ B,
impuls czasowy. Teraz wybierz
podstaw´ czasu.
(2 razy →, nast´pnie 2 razy ↑)

S

+
Menu / OK
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10. Blok funkcyjny przekaênika czasowego

Ekran
B

TT1
RT1
T1
t
t = 00.00
-

Komentarze

M:S
Po wybraniu podstawy czasu
M : S, wprowadê wymagany
okres. (2 razy →, nast´pnie ↑)
+
Menu / OK

B

TT1
RT1
T1
t
t = 02.30
-

M:S

+

Po wybraniu okresu czasu,
ustawienie parametrów jest
kompletne. NaciÊnij Menu/OK,
aby powróciç do wprowadzania
linii schematu Ladder (po
zatwierdzeniu).

Menu / OK
Nota:

Aby uruchomiç blok funkcyjny przekaênika czasowego, nie
zapomnij ustawiç przekaênika programowalnego w tryb RUN.
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10. Blok funkcyjny przekaênika czasowego
Zachowanie si´ po przerwie w zasilaniu
Je˝eli przerwa w zasilaniu zdarzy si´, kiedy blok funkcyjny
przekaênika czasowego pracuje, czas uprzednio odliczony zostaje
stracony.
Po powrocie zasilania, czas bloku funkcyjnego jest inicjalizowany do
nowego cyklu pracy.
Je˝eli aplikacja wymaga tego, czas uprzednio odliczony mo˝e byç
zachowany w przypadku przerwy w zasilaniu.
Aby przywracaç stan czasu zapisany w trakcie wy∏àczania zasilania,
uaktywnij w oknie parametrów zatrzaskiwanie przekaênika
czasowego, przez zatwierdzenie parametru .
Zatrzymanie przekaênika programowalnego b´dzie inicjalizowaç
blok funkcyjny przekaênika czasowego.
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11. Blok funkcyjny komparatora analogowego
Blok funkcyjny komparatora analogowego s∏u˝y do porównania
zmierzonej wartoÊci analogowej z wewn´trznà wartoÊcià wzrocowà,
a tak˝e do porównania dwóch zmierzonych wartoÊci analogowych.
Wynik otrzymywany z porównania jest u˝ywany w formie zestyku.
Analogowe funkcje automatyki mogà byç stosowane
w przekaênikach programowalnych wyposa˝onych w zegar
i z zasilaniem DC.
Istnienie mieszanych wejÊç cyfrowo-analogowych jest wyznaczane
przez obecnoÊç wejÊç cyfrowych numerowanych od IB do IG
(konfiguracja maksymalna).
Funkcja komparatora analogowego A umo˝liwia:
♦ Wykonanie porównania pomi´dzy zmierzonà wartoÊcià
analogowà i wewn´trznà wartoÊcià wzorcowà.
♦ Porównanie dwóch zmierzonych wartoÊci analogowych.
♦ Porównanie dwóch zmierzonych wartoÊci analogowych
z wartoÊcià histerezy.
Wynik otrzymywany z porównania jest u˝ywany w formie zestyku.
Ustawienie parametrów bloku funkcyjnego mo˝e byç dost´pne:
♦ Przy wprowadzaniu linii schematu Ladder,
♦ Z menu PARAMETER, je˝eli blok nie jest zabezpieczony has∏em.
Nota:

Komparator analogowy mo˝e byç zaprogramowany tylko przy u˝yciu
oprogramowania (po szczegó∏owe informacje odnieÊ si´ do pomocy
kontekstowej w Zelio Soft 2).

Zastosowanie jako zestyk
Reprezentacja

Funkcja

Nr

Opis
Zestyk pokazuje zale˝noÊç
zmierzonej wartoÊci analogowej
Normalnie
ANr
w stosunku do wartoÊci wzorcowej
otwarty
lub reprezentuje wynik
porównania pomi´dzy dwoma
1 do G
zmierzonymi wartoÊciami
analogowymi. Wybór ten zale˝y
Normalnie
aNr
od typu zastosowanego bloku
zamkni´ty
komparatora analogowego i jego
konfiguracji.
Nota: Blok funkcyjny komparatora analogowego jest u˝ywany tylko jako zestyk.
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11. Blok funkcyjny komparatora analogowego

Ustawianie parametrów
Ekran parametrów komparatora, typ z histerezà na panelu czo∏owym
Zelio:
Telemecanique
1
2
3

Zelio 2

A1 ANALOG 7
x1- H ≤x2≤ x2+H
R=4.0
x1=R =4.0
H= 9.0v x2=Ie=0.0
-

+
Menu / OK
5

4
Porównanie proste:
Telemecanique
1
2
3

Zelio 2

A1 ANALOG 5
x1≤x2
x1=Id=1.0
x2=Ie=0.5
6

+
Menu / OK

1
2
3
4

4
– Typ porównania
– Formu∏a porównania
– Blokada parametrów
i 5 – Parametry formu∏y porównania.

Je˝eli blok jest zablokowany, to napi´cie wzorcowe lub wartoÊç
histerezy (zale˝nie od wybranego typu) nie sà widoczne w menu
PARAMETER.
Je˝eli blok funkcyjny jest odblokowany, dopuszczalne wartoÊci sà
z zakresu 0 do 9,9 V.
Ustawienie parametrów bloku funkcyjnego mo˝e byç dost´pne:
♦ Przy wprowadzaniu linii schematu Ladder,
♦ Z menu PARAMETER, je˝eli blok nie jest zabezpieczony
has∏em.
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11. Blok funkcyjny komparatora analogowego

Typy komparatorów
Prosta formu∏a porównania jest nast´pujàca:

WartoÊç1 <Operator porównania> WartoÊç2
Dla porównania z histerezà:

WartoÊç1 – H ≤ WartoÊç2 ≥ WartoÊç1 + H

W poni˝szej tabeli x1 i x2 odpowiadajà porównywanym wejÊciom
analogowym (lub wartoÊci wzorcowej).
WartoÊci mo˝liwe to: R (wzorzec), Ib, Ic, Id, Ie, If i Ig z rozró˝nieniem
x1 od x2.
Blok

Typ komparatora

Opis

1

x1 > x2

Zestyk jest zamkni´ty, gdy warunek: x1 > x2 jest prawdziwy.

2

x1 ≥ x2

Zestyk jest zamkni´ty, gdy warunek: x1 ≥ x2 jest prawdziwy.

3

x1 = x2

Zestyk jest zamkni´ty, gdy warunek: x1 = x2 jest prawdziwy.

4

x1 ≠ x2

Zestyk jest zamkni´ty, gdy warunek: x1 ≠ x2 jest prawdziwy.

5

x1 ≤ x2

Zestyk jest zamkni´ty, gdy warunek: x1 ≤ x2 jest prawdziwy.

6

x1 < x2

Zestyk jest zamkni´ty, gdy warunek: x1 < x2 jest prawdziwy.

7

x1-H ≤ x2 ≤ x1+H

Zestyk jest zamkni´ty, gdy warunek: x1-H ≤ x2 ≤ x1+H jest
prawdziwy. (H reprezentuje parametr histerezy)

Parametry R: Wzorzec i H: Histereza mogà mieç wartoÊci z zakresu
od 0.0 do 9.9.
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11. Blok funkcyjny komparatora analogowego
Inicjalizacja
Stan zestyków po inicjalizacji programu
♦ Tryb normalnie otwarty (stan bezpoÊredni) jest nieaktywny,
♦ Tryb normalnie zamkni´ty (stan odwrócony) jest aktywny.

Przyk∏ad – Zastosowanie bloku funkcyjnego komparatora
analogowego.
Sterowanie elementem grzejnym za pomocà wyjÊcia Q1
przekaênika programowalnego, gdy poziom temperatury jest ni˝szy
ni˝ 20°C.
Zastosowany czujnik temperatury dostarcza sygna∏ 0-10 V dla
zakresu temperatury do -10°C do +40°C.
Temperatura 20°C odpowiada poziomowi napi´cia 6 V na wyjÊciu
czujnika.
Ekran

A1——————

Komentarze
Zestyk A1 bloku
funkcyjnego
komparatora
analogowego jest u˝yty
do sterowania
wyjÊciem Q1.

Q1

A1 ANALOG 5
x1 ≤ x2
R=6.0
x1=Ib
x2=R
-

+
Menu / OK
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Blok funkcyjny
komparatora
analogowego A1 jest
skonfigurowany
nast´pujàco:
Ib ≤ Wzorzec
Napi´cie wzorca
= 6.0 V
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12. Blok funkcyjny zmiany czasu letni / zimowy
Opis
WyjÊcie tej funkcji jest zatrzymane w trakcie obowiàzywania czasu
zimowego i uruchomione w czasie obowiàzywania czasu letniego.
DomyÊlnie nie ma zmiany czasu letni / zimowy.
Funkcja ta mo˝e byç uaktywniona w menu CONFIGURATION /
CHANGE SUMMER/WINTER.
Nota:

Funkcja ta jest dost´pna tylko w przekaênikach zawierajàcych
zegar czasu rzeczywistego.
Je˝eli opcja jest zatwierdzona, muszà byç zdefiniowane daty zmiany
czasu:
♦ Za pomocà jednej wst´pnie zdefiniowanej strefy geograficznej,
♦ Przez r´czne skonfigurowanie daty (miesiàc / niedziela).

Zastosowanie jako zestyk
Reprezentacja

Funkcja

WNr

Normalnie
otwarty

wNr

Nr

1

Normalnie
zamkni´ty

Opis

Zestyk jest prze∏àczony w czasie
letnim.

Parametry
Sà mo˝liwe nast´pujàce tryby pracy:
♦ NO: bez zmiany czasu,
♦ EUROPE/GB/USA: zmiana nast´puje automatycznie, data
jest ustawiona wst´pnie w zale˝noÊci od strefy geograficznej
(EUROPE: Europa, GB: Wielka Brytania, USA).
♦ OTHER ZONE: zmiana jest automatyczna, ale musisz okreÊliç
miesiàc: M oraz niedziel´: S (1, 2, 3, 4, lub 5), której nastàpi
zmiana czasu letni/zimowy.

Rozdzia∏ 4 – Funkcje automatyki

87

13. Blok funkcyjny podÊwietlenia ekranu LCD
Opis
WyjÊcie podÊwietlenia ekranu s∏u˝y do sterowania podÊwietleniem
ekranu LCD przez program.
W trybach STOP i RUN, ekran LCD jest podÊwietlany przez 30 s po
naciÊni´ciu przez u˝ytkownika dowolnego przycisku na panelu
czo∏owym.

Zastosowanie jako cewka
Reprezentacja

Funkcja

LNr

Cewka

88

Nr
1

Opis
LCD jest podÊwietlony tak d∏ugo,
jak przyporzàdkowany zestyk jest
aktywny.
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14. Blok funkcyjny tekstowy
Opis
Funkcja automatyki TEXT s∏u˝y do wyÊwietlania na ekranie LCD
tekstu lub wartoÊci numerycznej (wartoÊci bie˝àcej lub wartoÊci
zadanej) zamiast ekranu WEJÂCIA-WYJÂCIA.
Blok tekstowy mo˝e wyÊwietliç maksymalnie 4 linie, b´dàce
kombinacjà:
♦ Tekstu (jedna linia LCD) z maks. 18 znakami,
♦ WartoÊci numerycznych (po dodatkowe informacje odnieÊ si´
do pomocy kontekstowej oprogramowania Zelio Soft 2).
W jednym programie mo˝e byç u˝ytych jednoczeÊnie do 16 bloków
tekstowych (X1 do XG), ale tylko ostatni aktywowany blok b´dzie
wyÊwietlony na ekranie.
Jednoczesne naciÊni´cie przycisków Shift i Menu / OK prze∏àczy
wyÊwietlacz z ekranu TEXT na ekran WEJÂCIA-WYJÂCIA.
Ponowne jednoczesne naciÊni´cie tych dwóch przycisków spowoduje
powrót wyÊwietlacza do ekranu TEXT.
Nota:

Blok tekstowy mo˝e byç zaprogramowany tylko przy u˝yciu
oprogramowania (po szczegó∏owe informacje odnieÊ si´ do pomocy
kontekstowej w Zelio Soft 2).

Zastosowanie jako cewka
Reprezentacja

Funkcja

Nr

TXNr

Normalnie
otwarty

1

RXNr

Normalnie
zamkni´ty

1

Opis
WyÊwietlacz jest aktywowany, gdy
zwiàzany zestyk jest aktywny.
WyÊwietlacz jest deaktywowany,
gdy zwiàzany zestyk jest aktywny.

Na module jest wyÊwietlana informacja, je˝eli zestyk do∏àczony do
cewki tekstu TX jest aktywny. Informacja znika, odpowiednia cewka
RX jest aktywowana (powrót do ekranu WEJÂCIA-WYJÂCIA).

Rozdzia∏ 4 – Funkcje automatyki

89

14. Blok funkcyjny tekstowy

Przyk∏ad – Zastosowanie bloku funkcyjnego tekstu.
I1
I2

TX1
RX1

Aktywacja wejÊcia I1 powoduje wyÊwietlenie tekstu na ekranie LCD.
Aktywacja wejÊcia I2 spowoduje znikni´cie tekstu.
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15. WejÊcia – wyjÊcia Modbus
Opis
Modu∏ rozszerzenia Modbus SR3 MBU01BD mo˝e byç dodany do
podstawowego modu∏u Zelio 2 SR3 BxxxBD.
W trybie LD, aplikacja nie ma dost´pu do czterech 16-bitowych s∏ów
wymiany danych. Transfer danych mi´dzy masterem a urzàdzeniem
podrz´dnym (slave) jest bezwarunkowy i ca∏kowicie utajony.
Nota: Modu∏ Modbus Zelio 2 pracuje tylko w trybie podrz´dnym
(Modbus slave).

Parametry
Ustawianie parametrów jest mo˝liwe tylko za pomocà
oprogramowania (po szczegó∏owe informacje odnieÊ si´ do pomocy
kontekstowej w Zelio Soft 2).

S∏owa wysy∏ane do mastera
S∏owa wysy∏ane do mastera sà automatycznie zapisywane przez
kopie wejÊç/wyjÊç cyfrowych:
Modbus Adres (Hexa)
IG IF

IE

ID

IC

IB

IA

I9

I8

I7

I6

I5

I4

I3

I2

I1

0000

0

0

0

0

0

0

0

0

IR

IQ IP

IN

IL

IK

IJ

IH

0001

0

0

0

0

0

0

QA Q9 Q8 Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 0002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bardziej znaczàcy bajt

0

QG QF QE QD QC QB 0003
Mniej znaczàcy bajt

I1 do IG: stany wejÊç cyfrowych dla modu∏u bazowego SR3 BxxxBD.
IH do IR: stany wejÊç cyfrowych dla modu∏u rozszerzenia SR3 XTxxxBD.
Q1 do QA: stany wyjÊç cyfrowych dla modu∏u bazowego SR3 BxxxBD.
QB do QG: stany wyjÊç cyfrowych dla modu∏u rozszerzenia SR3 XTxxxBD.
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15. WejÊcia – wyjÊcia Modbus
S∏owa wysy∏ane przez mastera
S∏owa wysy∏ane przez mastera nie sà przetwarzane przez modu∏
Zelio 2 (w trybie LD).
Adresy (Hexa) tych 4 s∏ów 16-bitowych sà nast´pujàce:
0010 / 0011 / 0012 / 0013.

92

Rozdzia∏ 4 – Funkcje automatyki

Rozdzia∏ 4 – Funkcje automatyki

93

