Rozdzia∏ 5 – ZawartoÊç
Wprowadzanie schematu Ladder
1.
2.
3.
4.
5.

Zasady wprowadzania schematu drabinkowego (Ladder) ____________95
Metoda wprowadzania elementów ______________________________97
Metoda wprowadzania po∏àczeƒ ________________________________99
Metoda wprowadzania parametrów funkcji automatyki_______________100
Usuwanie i wstawianie linii schematu Ladder ______________________102

Rozdzia∏ 5 - Wprowadzanie schematu Ladder

94

1. Zasady wprowadzania schematu
drabinkowego (Ladder)
Opis
Przekaênik programowalny pozwala na wprowadzenie 120 linii
schematu Ladder.
Ekran przekaênika programowalnego mo˝e byç u˝yty do pokazana
tych linii, czterech jednoczeÊnie, w nast´pujàcy sposób:

1

2

3

4
Opis
1

Kolumny zarezerwowane na zestyki (testy).

2

Kolumny zarezerwowane na zestyki (testy) i po∏àczenia.

3

Kolumny zarezerwowane na cewki (akcje).

4

Kolumny zarezerwowane na po∏àczenia.
Ka˝da linia zawiera pi´ç pól, ka˝de z dwoma znakami zarezerwowanymi
na zestyki (testy). Ârodkowe cztery kolumny mogà byç zastosowane do
umieszczenia po∏àczeƒ. Ostatnia trzyznakowa kolumna jest
zarezerwowana na cewki (akcje).
Mi´dzy kolumnami zestyków i cewek muszà byç wprowadzone
po∏àczenia.
Schemat Ladder jest wprowadzany do przekaênika programowalnego
za pomocà przycisków na panelu czo∏owym.
(zobacz opis przycisków sterujàcych w rozdziale 1, sekcja 3).
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1. Zasady wprowadzania schematu
drabinkowego (Ladder)

Zasady

Nieprawid∏owo

Prawid∏owo

Je˝eli nie ma
zastosowanych cewek R
(kasujàcych)
(zwalniajàcych),
odpowiadajàca cewka
b´dzie zawsze
ustawiona na 1.

W celu skasowania musi
byç zastosowana cewka
R (kasujàca)
(zwalniajàca).

Ka˝da cewka mo˝e byç
wprowadzona tylko
jednokrotnie w prawej
kolumnie
Zestyki i cewki mogà byç
wprowadzane tyle razy
ile to potrzebne w pi´ciu
kolumnach od lewej
strony
Po∏àczenia muszà byç
zawsze prowadzone od
lewej do prawej

Je˝eli cewki S
(ustawiajàce)
(zatrzaskujàce) sà
stosowane w schemacie
Ladder

Nota: Przekaêniki programowalne wykonujà program od góry do
do∏u i od lewej do prawej.
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2. Metoda wprowadzania elementów
Wprowadzanie elementu
Jest mo˝liwe wprowadzenie elementu (zestyku lub cewki) w miejscu
gdzie miga kursor  na ekranie.
Zestyki sà wprowadzane w pi´ciu kolumnach po lewej stronie,
a cewki mogà byç wprowadzane tylko w ostatniej kolumnie.

Wstawianie zestyku

1- UmieÊç migajàcy kursor  na wymaganej pozycji za pomocà
przycisków Z1 do Z4:
.
2- NaciÊnij Shift (bia∏y przycisk): WyÊwietlone zostanie menu
kontekstowe.
ins.

-

+

Del.
Menu / OK

3 – Wstaw zestyk za pomocà przycisków Z2 (-) lub Z3 (+).
4 – Wybierz wymagany typ zestyku (i, Q, q, M, m, T, t, …) u˝ywajàc
przycisków Z2 (-) i Z3 (+).
5 – Zwolnij Shift.
6- U˝yj przycisku Z4 aby wywo∏aç numer.
7 – NaciÊnij Shift: WyÊwietlone zostanie menu kontekstowe.
8 – Wybierz numer (12, …, 9, …, A, …) u˝ywajàc przycisków Z2 (-)
i Z3 (+).
9 – Zwolnij Shift.

Wstawianie cewki

1- UmieÊç migajàcy kursor  na wymaganej pozycji (ostatnia
kolumna) za pomocà przycisków Z1 do Z4:
.
2 – NaciÊnij Shift: WyÊwietlone zostanie menu kontekstowe.
3 – Wstaw cewk´ za pomocà przycisków Z2 (-) lub Z3 (+).
4 – Wybierz wymagany typ cewki u˝ywajàc przycisków Z2 (-) i Z3 (+).
5 – Zwolnij Shift.
6 – U˝yj przycisku Z4 aby wywo∏aç numer.
7 – NaciÊnij Shift (bia∏y przycisk): WyÊwietlone zostanie menu kontekstowe.
8 – Wybierz numer u˝ywajàc przycisków Z2 (-) i Z3 (+).
9 – Zwolnij Shift (bia∏y przycisk).
10 – U˝yj przycisku Z1 aby przesunàç si´ na funkcj´ cewki.
11 – NaciÊnij Shift: WyÊwietlone zostanie menu kontekstowe.
12 – Wybierz funkcj´ za pomocà przycisków Z2 (-) lub Z3 (+).
13 – Za pomocà przycisków Z1 do Z4:
przesuƒ lini´ na
nowà lini´ programowà.
Zatwierdzenie cewek niektórych bloków funkcyjnych spowoduje
przejÊcie do ekranu ustawienia parametrów bloku funkcyjnego.
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2. Metoda wprowadzania elementów
Zmiana elementu
Aby zmieniç element w istniejàcym schemacie Ladder, po prostu
przesuƒ kursor na zmieniany element i zastosuj takà samà
procedur´, jak przy wstawianiu nowego elementu.

Usuwanie elementu
1- UmieÊç migajàcy kursor  na ˝àdanym elemencie.
2- NaciÊnij Shift: WyÊwietlone zostanie menu kontekstowe.
ins.

-

+

Del
Menu / OK

3 – U˝yj przycisku Menu / OK (Del.), aby usunàç element.
4 – Zwolnij Shift.
Nota: Zazwyczaj, usuwany element musi byç zastàpiony przez
po∏àczenie.
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3. Metoda wprowadzania po∏àczeƒ
Wprowadzanie po∏àczeƒ mi´dzy elementami
Po∏àczenie mo˝e byç wstawione tylko, gdy wyÊwietlony jest
migajàcy kursor 
1- UmieÊç migajàcy kursor  na wymaganej pozycji za pomocà
przycisków Z1 do Z4:
.
2- NaciÊnij Shift: Zostaje stworzony punkt po∏àczenia i wyÊwietlone
jest menu kontekstowe.
Del.
Menu / OK
3- Narysuj po∏àczenie przesuwajàc kursor do ˝àdanego miejsca za
pomocà przycisków Z1 do Z4:
.
4- Zwolnij Shift .
Powtarzaj dzia∏anie tyle razy ile potrzebujesz, aby po∏àczyç
wymagane elementy.

Usuwanie po∏àczeƒ mi´dzy elementami
1- Przesuƒ kursor  lub  na po∏àczenie do usuni´cia za pomocà
przycisków Z1 do Z4:
.
2- NaciÊnij Shift: WyÊwietlone zostanie menu kontekstowe.
3- U˝yj przycisku Menu / OK (Del.), aby usunàç element.
4- Zwolnij Shift.

Zast´powanie po∏àczenia zestykiem
Aby zastàpiç po∏àczenie zestykiem, po prostu ustaw kursor  na
˝àdanej pozycji i wstaw zestyk, jak opisano w sekcji zatytu∏owanej:
Wprowadzanie elementu.
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4. Metoda wprowadzania parametrów funkcji
automatyki
Po wprowadzeniu schematu Ladder nale˝y wprowadziç parametry
funkcji automatyki. Ekrany parametrów pozwalajà wprowadziç:
Funkcje z parametrami:
♦ Przekaêniki pomocnicze (zatrzaskiwanie),
♦ WyjÊcia cyfrowe (zatrzaskiwanie),
♦ Zegary,
♦ Komparatory analogowe,
♦ Przekaêniki czasowe
♦ Liczniki,
♦ Szybkie liczniki.
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.
Niezale˝nie od wyÊwietlanego ekranu ustawiania parametrów,
zasada wprowadzania parametru jest taka sama:
1- UmieÊç migajàcy kursor  na parametrze, który chcesz
modyfikowaç za pomocà przycisków Z1 do Z4:

.

2- NaciÊnij Shift: Zostaje stworzony zestyk i wyÊwietlone jest menu
kontekstowe. NaciÊnij Z4
aby wejÊç w menu konfiguracji.
ins.

-

+

Param

Del.
Menu / OK

Param jest dost´pne tylko, je˝eli funkcja automatyki ma parametr.
3 – Zwolnij Shift: WyÊwietlone zostanie menu kontekstowe.
+

Menu / OK
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4. Metoda wprowadzania parametrów funkcji
automatyki
4-Wybierz parametr do zmodyfikowania u˝ywajàc przycisków Z1
i Z4
(wybór jest wskazywany przez miganie parametru).
5-Zmodyfikuj wartoÊç parametru u˝ywajàc przycisków Z2
i Z3
.
6-Potwierdê i zachowaj zmiany przez naciÊni´cie Menu / OK.
WyÊwietlacz powróci do okna wprowadzanie schematu Ladder.
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5. Usuwanie i wstawianie linii schematu Ladder
Usuwanie linii schematu Ladder
Linie schematu Ladder sà usuwane linia po linii. Zasada jest
nast´pujàca:
1- UmieÊç kursor na pustym polu linii (bez po∏àczenia lub elementu)
za pomocà przycisków Z1 do Z4:
.
Je˝eli to konieczne, usuƒ element, aby uzyskaç takie wolne pole.
2- NaciÊnij Shift: WyÊwietlone zostanie menu kontekstowe,
ins.

-

+

Del.
Menu / OK

nast´pnie u˝yj przycisku Menu / OK (Del.), aby usunàç lini´.
3- WyÊwietlone zostanie menu potwierdzenia usuwania. Wybierz
odpowiednià opcj´ za pomocà przycisków Z2
i Z3
.
4- Zatwierdê wybór naciskajàc Menu / OK.
Linia jest usuni´ta.
Nota:

Jest mo˝liwe usuni´cie wszystkich linii schematu Ladder
zachowanych w przekaêniku programowalnym. W tym celu,
przejdê do opcji „CLEAR PROG.” w menu g∏ównym i zatwierdê
usuni´cie wszystkich linii schematu Ladder.

Wstawianie linii schematu Ladder
1- Ustaw kursor na linii bezpoÊrednio pod linià do wstawienia, za
pomocà przycisków Z2
i Z3
.
2- NaciÊnij Shift: WyÊwietlone zostanie menu kontekstowe,
ins.

-

+

Del.
Menu / OK

3- U˝yj przycisku Z1 (ins), aby wstawiç lini´.
4- Zwolnij Shift.
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Prezentacja schematu drabinkowego (Ladder
Diagram)
W sekcji tej b´dzie u˝yty prosty przyk∏ad u∏atwiajàcy zrozumienie
dzia∏ania schematu Ladder: ∏àcznik schodowy.
Schemat Ladder

Normalny schemat elektryczny

I1 i I2 sà dwoma zestykami reprezentujàcymi
wejÊcia 1 i 2 na przekaêniku programowalnym,
Q1 jest cewkà reprezentujàcà wyjÊcie 1 z
przekaênika programowalnego.

Dwa po∏o˝enia ∏àczników oznaczonych
jako VV1 i VV2 sterujà oÊwietleniem L1

L

Bezpiecznik 1

100 ... 240 VAC
50 / 60 Hz

S1

S2

N
L

N

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

100 ... 240 VDC Inputs I1... I8 xx VDC

Telemecanique

SRxxxxB

Bezpiecznik 2

MENU / Ok

Outputs
Q1 ... Q4: Relay 8A
1

2

1

Q

2
Q

1

2

1

Q

2
Q

L1
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1. Prezentacja schematu drabinkowego (Ladder
Diagram

Zastosowanie przekaênika programowalnego oznacza, ˝e zwyk∏e
∏àczniki (z po∏o˝eniem otwartym lub zamkni´tym) mogà byç
zastosowane zamiast schodowych.
¸àczniki sà oznaczone jako S1 i S2 na powy˝szym schemacie
pod∏àczeƒ.
S1 i S2 sà pod∏àczone do wejÊç I1 i I2 na przekaêniku
programowalnym.
Zasada dzia∏ania jest nast´pujàca:
Ka˝dorazowa zmiana stanu na wejÊciach I1 i I2, powoduje zmian´
stanu na wyjÊciu Q1, które steruje oÊwietleniem L1.
Schemat Ladder u˝ywa podstawowych w∏aÊciwoÊci, jak ∏àczenie
równoleg∏e i szeregowe zestyków z funkcjà odwracania oznaczonà
jako i1 i i2 (funkcja odwracajàca jest opisana na nast´pnej stronie).
Nota:

106

Implementacja ∏àcznika schodowego jest optymalna, gdy
u˝ywane sà cewki przekaênika zdalnego sterowania (Zobacz
Rozdzia∏ 4 Sekcja 3: WyjÊcia cyfrowe).
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2. Zastosowanie funkcji odwracajàcej
Przyk∏ad praktyczny
Funkcja odwracajàca i jej notacja i w przekaêniku programowalnym,
jest u˝ywana do otrzymania odwróconego stanu wejÊcia
I pod∏àczonego do przekaênika programowalnego. Aby zilustrowaç
jak ta funkcja dzia∏a, u˝yjmy prostego schematu elektrycznego:
Schemat
elektryczny

Pod∏àczenia do przekaênika programowalnego

L

Bezpiecznik 1

100 ... 240 VAC
50 / 60 Hz

PB1

N
L

N

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

100 ... 240 VDC Inputs I1... I8 xx VDC

Telemecanique

SRxxxxB

Bezpiecznik 2

MENU / Ok

Outputs
Q1 ... Q4: Relay 8A
1

2

1

Q

2

1

Q

2
Q

1

2
Q

L1
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2. Zastosowanie funkcji odwracajàcej
W zale˝noÊci od schematu Ladder, mo˝liwe sà dwa rozwiàzania:
Schemat Ladder 1
Âwiat∏o wy∏àczone, gdy niewciÊni´ty

I1——————

Q1

I1 odpowiada bezpoÊredniemu
obrazowi PB1, naciÊni´cie PB1
aktywuje wejÊcie I1, wi´c wyjÊcie Q1
jest aktywne i lampa L1 Êwieci.

108

Schemat Ladder 2
Âwiat∏o za∏àczone, gdy niewciÊni´ty

i1——————

Q1

i1 odpowiada odwróconemu obrazowi
PB1, naciÊni´cie PB1 aktywuje wejÊcie
I1 i dlatego zestyk i1 jest roz∏àczony,
wyjÊcie Q1 jest nieaktywne i lampa L1
nie Êwieci.
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2. Zastosowanie funkcji odwracajàcej
Przypadek ogólny
Poni˝sza tabela ilustruje dzia∏anie przycisku pod∏àczonego do
przekaênika programowalnego. Przycisk PB1 jest pod∏àczony do
wejÊcia I1, a lampa L1 jest pod∏àczona do wyjÊcia Q1 na przekaêniku
programowalnym.

Stan spoczynkowy
Schemat
elektryczny

Nota:

Symbol
Zelio

Dzia∏anie
Schemat
elektryczny

Symbol
Zelio

I1 = 0

I1 = 1

i1 = 1

i1 = 0

I1 = 1

I1 = 0

i1 = 0

i1 = 1

Funkcja odwracajàca odnosi si´ do wszystkich zestyków
w schemacie Ladder, niezale˝nie czy reprezentujà wyjÊcia,
przekaêniki pomocnicze, czy bloki funkcyjne.
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3. Notacja u˝ywana przez przekaênik
programowalny
Przekaênik programowalny ma wyÊwietlacz z czterema liniami, do
pokazywania schematów Ladder.
Nota:

Aplikacja Zelio Soft 2 pozwala przedstawiaç schemat Ladder
w trzech formatach.
Symbol schematu
Ladder

Symbol przekaênika
programowalnego Zelio

I1 lub i1

21

13

Symbol
elektryczny

lub
22

NO

NC

I1 lub i1

A1

14

lub

A2

A1

A2

Q1

S

Q1

R

Q1

A2

A1

Cewka ustawiajàca
(SET)

Cewka kasujàca
(RESET)
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3. Notacja u˝ywana przez przekaênik
programowalny
Inne elementy sà tak˝e dost´pne za pomocà przekaênika
programowanego:
Blok funkcyjny przekaênika czasowego: s∏u˝y do opóêniania,
przed∏u˝ania i sterowania dzia∏aniem przez ustawiony okres czasu.
Blok funkcyjny licznika: s∏u˝y do zliczania impulsów odbieranych na
wejÊciu.
Blok funkcyjny zegara: s∏u˝y do za∏àczania lub wy∏àczania akcji
w okreÊlone dni i w okreÊlonym czasie.
Blok funkcyjny komparatora analogowego: s∏u˝y do porównywania
wartoÊci analogowej z wartoÊcià wzorcowà lub z wartoÊcià analogowà
po uwzgl´dnieniu wspó∏czynnika histerezy.
Przekaêniki pomocnicze: s∏u˝à do zachowywania lub
przekazywania stanów przekaênika programowalnego.
Przyciski Z: po zatwierdzeniu tej funkcji, przyciski Z mogà byç
u˝ywane jako przyciski sterujàce.
Nota:

Wi´cej informacji o wszystkich elementach schematu Ladder,
dost´pnych za pomocà przekaênika programowalnego znajdziesz
w Rozdziale 4, Funkcje Automatyki, ze szczegó∏owymi opisami.
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4. Aplikacja: Zastosowanie ∏àcznika schodowego
Wprowadzenie schematu Ladder
Za pomocà wskazówek umieszczonych w poni˝szej tabeli,
u˝ytkownik mo˝e wprowadziç schemat Ladder ∏àcznika
schodowego.
Zaczynajàc od ekranu g∏ównego (pokazuje si´ po za∏àczeniu
zasilania), wykonuj instrukcje z kolumny „Akcja” naciskajàc
odpowiedni przycisk.
Kolumna „Ekran” pokazuje, co u˝ytkownik powinien zobaczyç na
ekranie wyÊwietlacza przekaênika programowalnego.
Kolumna „Komentarze” dostarcza dodatkowych informacji
o akcjach wstawiania i wyÊwietlania.
Akcja

Ekran

Komentarze

PROGRAMMING
PARAMETER
RUN / STOP
CONFIGURATION
Menu / OK



I1

112

Wkrótce po wyÊwietleniu:
LINE 1 (po ok. 2 s),
zostanie wyÊwietlony
migajàcy kursor 

LINE 2
LINE 3
LINE 4

ins

+

UmieÊç kursor na menu
PROGRAMMING; po
wybraniu b´dzie ono
migaç

-

+

Del.

Zostanie wyÊwietlone
menu kontekstowe
Migajàcy kursor  jest
umieszczony na I.
Przekaênik
programowalny
podpowiada wybór
zestyku.
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4. Aplikacja: Zastosowanie ∏àcznika schodowego

Akcja

Ekran

I1

I1

Komentarze
Miga 1. U˝ytkownik
wybra∏ domyÊlny zestyk
przypisany do wejÊcia
(I), przekaênik
programowalny
podpowiada teraz wybór
numeru wejÊcia.
Miga  wskazujàc punkt
po∏àczenia do po∏àczenia
równoleg∏ego.



I1



I1

I1

+

Miga  W∏aÊnie
zatwierdzi∏eÊ
wprowadzony zestyk
przypisujàc go do
wejÊcia I1. Kursor 
oznacza gotowoÊç do
wprowadzenia drugiego
zestyku.
Miga I z prawej strony.
Przekaênik
programowalny
podpowiada wybór typu
zestyku.

I1

i1

Miga i.
W∏aÊnie wybra∏eÊ zestyk
odwracajàcy przypisany
do wejÊcia.

I1

i1

Miga 1 z prawej strony.
Teraz wstaw numer
wejÊcia.

I1

i2

+

Miga 2.

+
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4. Aplikacja: Zastosowanie ∏àcznika schodowego
Akcja

Ekran

I1—i2
I1—i2

Komentarze
Kursor miga kolejno na 
i nast´pnie na 
 punkt po∏àczenia:
 punkt zestyku





...
wtedy

11 razy

I1—i2

Po umieszczenia na
koƒcu linii jest gotowy do
wprowadzenia cewki.



I1—i2

M1

I1—i2

M1

I1—i2

Q1

Miga .

+

+

Miga M

Miga Q.

2 razy

I1—i2



I1 i2

———

Q1

Pokazuje si´ kursor 

2 razy

+
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Q1

Stworzone zostaje
po∏àczenie

3 razy
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4. Aplikacja: Zastosowanie ∏àcznika schodowego
Akcja

+

Ekran

tyle

razy ile potrzeba do
ustawienia kursora na
poczàtku linii

+

Komentarze

I1—i2————

Q1

 jest na poczàtku
kolejnej linii.

I1—i2————
I1

Q1

Miga I umieszczone
w drugiej linii.

I1—i2————
i1

Q1

I1—i2————
i1

Q1

I1—i2————
i1 

Q1

I1—i2————
i1—I1

Q1



Miga i umieszczone
w drugiej linii.

+

Miga 1 umieszczone
w drugiej linii.

Miga 

+

+

Miga I umieszczone
w drugiej linii.
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4. Aplikacja: Zastosowanie ∏àcznika schodowego

Akcja

+

+

Menu / OK

Menu / OK

2 razy
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Ekran

Komentarze

I1—i2————
i1—I

Q1

Miga drugie 1
umieszczone w drugiej
linii.

I1—i2————
i1—I

Q1

Miga 2 umieszczone
w drugiej linii.

I1—i2————
i1—I2

Q1

I1—i2————
i1—I2--

Q1

CONFIRM CHANGES ?
Y ES
NO

Miga  Pokazuje, ˝e
z tego punktu jest
mo˝liwe wykonanie
po∏àczenia.
 zmienia si´ na |
wykonujàc po∏àczenie
mi´dzy liniami.

Teraz zatwierdê zmiany.
Miga YES.

PROGRAMMING
PARAMETER
RUN / STOP
CONFIGURATION

Ponownie pokazuje si´
menu g∏ówne.
Menu PROGRAMMING
jest wybrane (miga).

PROGRAMMING
PARAMETER
RUN / STOP
CONFIGURATION

Menu RUN/ STOP jest
wybrane (miga).
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4. Aplikacja: Zastosowanie ∏àcznika schodowego

Akcja
Menu / OK

Menu / OK

Ekran
RUN PROG ?
YES
NO

1234

BCDE
STOP LD
THU 25 SEP 16 : 40
1234

Komentarze

Teraz uruchom program.

Ukazuje si´ ekran
WEJÂCIA-WYJÂCIA.
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4. Aplikacja: Zastosowanie ∏àcznika schodowego

Ten przyk∏ad prostej aplikacji nauczy u˝ytkownika wprowadzania
schematu Ladder. Nale˝y pami´taç o nast´pujàcych kwestiach:
Gdy migajà  lub  u˝yj przycisku Shift, aby dodaç element (zestyk,
cewk´, graficzny element ∏àczàcy).
Gdy migajà elementy (I, Q, Nr,
, itd.) mo˝liwe jest u˝ycie Shift +
strza∏ki Z2 i Z3 na klawiaturze, aby wybraç ˝àdany element.
Mo˝liwe jest tak˝e zastosowanie strza∏ek Z1 do Z4 na klawiaturze,
do poruszania si´ po schemacie drabinkowym.
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1. Wprowadzenie
Kiedy aplikacja zostanie wprowadzona w formie schematu Ladder,
testy monitorujàce ciàgle pozostajà do przeprowadzenia.
Pierwszym krokiem jest ustawienie przekaênika programowalnego
w tryb RUN. W tym celu wybierz z menu g∏ównego opcj´
„RUN/STOP” i zatwierdê dokonanie wyboru trybu RUN.
Od tego momentu, przekaênik programowany obs∏uguje fizyczne
wejÊcia i wyjÊcia zgodnie z instrukcjami wprowadzonymi
w schemacie Ladder.

1
2
3
4

Telemecanique
1 2 3444 5 6

Zelio 2

RUN LD
MON 22 SEP 15:51
1 22 3 4
2

5

Menu / OK
1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

WyÊwietlanie stanu wejÊç
Wskazanie trybu dzia∏ania (RUN/STOP) i trybu programowania
WyÊwietlenie daty i czasu w produktach z zegarem
WyÊwietlanie stanu wyjÊç
Menu kontekstowe / przyciski / ikony wskazujàce tryby dzia∏ania

Gdy wejÊcia lub wyjÊcia sà aktywne, pokazane sà w odwróconej
barwie (za pomocà barwy bia∏ej na czarnym tle).
Ta koncepcja odnosi si´ do dynamicznego dzia∏ania funkcji
przekaênika programowalnego. Terminy RUN i dynamiczny majà
podobne znaczenie w pozosta∏ej cz´Êci tej publikacji.
Opis ikon w menu kontekstowym

4
Menu / OK

1

2

3

1 – Stan modu∏u: w RUN jest on w uruchomiony, w STOP jest on zatrzymany
2 – Wskaênik pojawienia si´ b∏´dów (zobacz menu FAULT)
3 – Wskaênik pod∏àczenia modu∏u do oprogramowania
4 – Klucz wskazuje, ˝e program jest zabezpieczony has∏em
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2. Tryb dynamiczny schematów Ladder
WyÊwietlanie schematów Ladder
Nota: Mo˝liwe tylko w trybie RUN / LD
Przekaênik programowalny mo˝e wyÊwietlaç dynamicznie
wykonywanie schematu Ladder. Aby to zrobiç, po prostu wywo∏aj
menu „MONOTORING’ i wybierz linie do wyÊwietlenia za pomocà
przycisków kursora.
Ka˝dy zamkni´ty zestyk i wzbudzona cewka jest wyÊwietlania
w trybie odwróconej barwy (za pomocà barwy bia∏ej na czarnym tle)

Aby zmieniç osiàgi przekaênika programowalnego, u˝ytkownik
mo˝e zmieniç lub wyÊwietliç niektóre parametry bloków funkcyjnych.

Zmiana schematu Ladder
Jest ABSOLUTNIE NIEMO˚LIWE zmienianie linii schematu Ladder
w trybie RUN.
Jednak˝e jest mo˝liwa zmiana parametrów bloków funkcyjnych
w menu MONITORING.

U˝ywanie przycisków Z jako przycisków sterujàcych
Je˝eli funkcja jest zatwierdzona, ma ekranie WEJÂCIA-WYJÂCIA
wyÊwietlone zostanà numery przycisków w menu kontekstowym na
dole ekranu, po naciÊni´ciu przycisku Shift.
Aby aktywowaç przycisk, po prostu wybierz wymagany
przycisk ← ↑ ↓ →.

122
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2. Tryb dynamiczny schematów Ladder
Nota: Numery przycisków u˝ywanych w programie sà wyÊwietlane.
Ilustracja
Telemecanique

Zelio 2

123456
STOP LD
MON 22 SEP 15:51
1234
1

3
Menu / OK

Nota: Funkcja jest nieaktywna w trybie PARAMETERS
i MONITORING oraz na wszystkich ekranach parametrów bloków
funkcyjnych i ekranach konfiguracji.
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3. Tryb dynamiczny parametrów bloków
funkcyjnych
Prezentacja
WartoÊci zadane bloków funkcyjnych mogà byç dynamicznie
zmieniane w trybie RUN, je˝eli nie sà zablokowane.
Funkcje z parametrami w trybie LD:
♦ Przekaêniki pomocnicze (zatrzaskiwanie),
♦ WyjÊcia cyfrowe (zatrzaskiwanie),
♦ Zegary,
♦ Komparatory analogowe,
♦ Przekaêniki czasowe,
♦ Liczniki,
♦ Szybkie liczniki.
Funkcje z parametrami w trybie FBD:
♦ WejÊcia typu Sta∏a Liczbowa,
♦ Zegar,
♦ Wzmocnienie,
♦ Przekaêniki czasowe: TIMER A/C, TIMER B/H, TIMER Li,
♦ Liczniki: PRESET COUNT / UP DOWN COUNT,
♦ Szybki licznik H-SPEED COUNT,
♦ Licznik godzin PRESET H-METER,
♦ Blok CAM.

Dost´p / Modyfikacja parametrów
Parametry mogà byç dost´pne z nast´pujàcych ekranów:
♦ MONITORING: na schemacie Ladder,
Krok

Opis

1

U˝yj przycisków strza∏ek do przesuni´cia si´ na element, który chcesz
zmodyfikowaç..

2

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

3

U˝yj przycisków strza∏ek do przesuni´cia si´ na modyfikowalne pole
parametru: ←→.

4

Zmodyfikuj wartoÊç parametru za pomocà przycisków + i -, gdy trzymasz
wciÊni´ty przycisk Shift.

5

Zatwierdê modyfikacj´ naciskajàc Menu / OK, co spowoduje otwarcie
okna zatwierdzania.
Zatwierdê ponownie Menu / OK, aby zachowaç modyfikacje.
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3. Tryb dynamiczny parametrów bloków
funkcyjnych
♦ PARAMETER: je˝eli blok funkcyjny nie jest zablokowany.
(Zobacz Rozdzia∏ 2 – Opis menu / 5. Menu Parametryzacji)
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4. Menu w trybie dynamicznym
Niektóre menu sà dost´pne w trybie RUN, a inne nie sà dost´pne.
Oto tabela podsumowujàca.

Menu
PROGRAMMING
MONITORING
PARAMETER
RUN / STOP
CONFIGURATION
PASSWORD
FILTER
Zx KEYS
CHANGE D/T
CHANGE SUMM/WINT
WATCHDOG CYCLE
CLEAR PROG.
TRANSFER
VERSION
LANGUAGE
FAULT
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LD

FBD

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
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5. Reakcja przekaênika programowanego na
przerwy w zasilaniu
Przerwy w zasilaniu mogà byç przyczynà restartu przekaênika
programowanego i utraty nie zachowanych danych.
Przekaêniki programowalne umo˝liwiajà zachowanie bie˝àcego
czasu, przez co najmniej 10 lat.
W dodatku, mo˝liwe jest zachowanie kopii zmiennych
skonfigurowanych z opcjà Latching definiowanà w oknie
parametrów.
Funkcja ta mo˝e s∏u˝yç do zachowania stanu wartoÊci bie˝àcych
w przypadku przerwy w zasilaniu:
Tryb LD
♦ Przekaêniki pomocnicze (zatrzaskiwanie),
♦ WyjÊcia cyfrowe (zatrzaskiwanie),
♦ Przekaêniki czasowe,
♦ Liczniki,
♦ Szybki licznik.
Tryb FBD
♦ Przekaêniki czasowe: AC, BH, Li,
♦ Programowalny ∏àcznik krzywkowy CAM BLOK,
♦ Liczniki PRESET COUNT / UP DOWN COUNT,
♦ Licznik godzin PRESET H-METER,
♦ Funkcja archiwizacji danych ARCHIVE,
♦ Szybki licznik H-SPEED COUNT.
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5. Reakcja przekaênika programowanego na
przerwy w zasilaniu
Tryb bezpieczeƒstwa
Je˝eli rezultat utraty ustawieƒ czasu ma blokowaç sterowanie cewki,
wtedy po prostu zastosuj zestyk zegara bez polecenia zatrzymania
szeregowo z akcjà cewek.

Ekran

Komentarze
Linia zestyków do cewki Q1 zadzia∏a
nawet, gdy ustawienia daty i czasu
zostanà stracone.

Linia zestyków do cewki Q2 zadzia∏a
tylko po ustawieniu zegara.

Ekran ustawienia parametrów dla bloku
funkcyjnego zegara1.

128

Rozdzia∏ 7 – Monitorowanie

Rozdzia∏ 7 – Monitorowanie

129

Rozdzia∏ 8 – ZawartoÊç
Przyk∏ad aplikacji
1. Wymagania techniczne _______________________________________131
2. Analiza techniczna __________________________________________132
3. Implementacja rozwiàzania ____________________________________133

Rozdzia∏ 8 - Przyk∏ad aplikacji

130

1. Wymagania techniczne
W wymaganiach technicznych okreÊlona jest potrzeba rozszerzenia
i scentralizowania systemu sterowania w gara˝u podziemnym
biurowca. Wjazd i wyjazd samochodu do i z parkingu jest
kontrolowany przez typowà barier´ automatycznà, która obs∏uguje
standardowe funkcje, takie jak otwieranie, opóênienie czasu
zamykania umo˝liwiajàce przejechanie samochodu, przetwarzanie
p∏atnoÊci biletami, wbudowany domofon bezpieczeƒstwa,
zewn´trzne blokowanie bariery w pozycji zamkni´tej.
W dodatku, nowe wymagania mówià o dodaniu funkcji zliczania
liczby zaparkowanych samochodów i sterowania wskaênikiem
Êwietlnym informujàcym u˝ytkowników, ˝e wszystkie miejsca
parkingowe sà zaj´te oraz sà zatrzymane wjazdy przez
zablokowanie bariery w pozycji zamkni´tej. Wtedy kierowcy wiedzà,
˝e trzeba szukaç miejsca gdzie indziej. Musi byç tak˝e mo˝liwoÊç
zawieszenia tej funkcji, gdy zaistnieje koniecznoÊç interwencji s∏u˝b
bezpieczeƒstwa (stra˝ po˝arna, pogotowie ratunkowe, …).
Wymagania techniczne mówià tak˝e, aby zabroniç dost´pu do
parkingu poza godzinami pracy i zezwalaç s∏u˝bom bezpieczeƒstwa
na zawieszenie tej funkcji w wyjàtkowych wypadkach. Normalne
godziny pracy to: od poniedzia∏ku do piàtku od 08:30 do 17:30,
w sobot´ od 09:30 do 12:00 i zamkni´cie ca∏y dzieƒ w niedziel´.
Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa, konieczne jest usuwanie za pomocà
wentylatora toksycznych zwiàzków takich jak dwutlenek w´gla, gdy
ich zmierzone st´˝enie przekroczy dopuszczalne poziomy
(zastosowany jest specjalizowany czujnik dostarczajàcy napi´cie
wyjÊciowe w zakresie od 0 do 10 V).
Jest te˝ wymagane sterowanie oÊwietleniem z za∏àczaniem przez
przeje˝d˝ajàcy samochód i przez prze∏àczniki umieszczone
w pobli˝u wejÊç dla pieszych. Ze wzgl´du na oszcz´dnoÊç energii,
oÊwietlenie b´dzie wy∏àczane po czasie 10 minut, co jest
zaobserwowanym czasem pozwalajàcym u˝ytkownikowi
zaparkowaç, opuÊciç samochód i przywo∏aç wind´ lub powróciç do
samochodu i opuÊciç parking.
Dla uzupe∏nienia systemu, powinna byç mo˝liwa r´czna interwencja
uaktualnienia liczby samochodów na parkingu przez zwi´kszenie lub
zmniejszenie liczby samochodów zliczonych przez przekaênik
programowalny.
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2. Analiza techniczna

Etykieta przekaênika programowalnego

Opis

WejÊcie I1

Wykrycie samochodu wje˝d˝ajàcego.

WejÊcie I2

Wykrycie samochodu wyje˝d˝ajàcego.

Licznik C1

Zlicza liczb´ samochodów na parkingu
(maksymalnie 93).

WyjÊcie Q1

Wskazanie, ˝e parking jest pe∏ny.

WyjÊcie Q2

Zablokowanie bariery wjazdowej
(wstrzymanie otwierania bariery), gdy
parking jest pe∏ny i czas jest poza
godzinami pracy.

Funkcja przycisku Z4

R´czne odblokowanie bariery wejÊciowej.

Funkcja przycisku Z2

Przywrócenie automatycznego
sterowania wjazdu.
R´czne jednostkowe zwi´kszenie liczby
samochodów na parkingu.
R´czne jednostkowe zmniejszenie
liczby samochodów na parkingu.

Funkcja przycisku Z1
Funkcja przycisku Z3
Blok funkcyjny zegara nr 1

Zarzàdzanie godzinami dost´pu do parkingu.

WejÊcia I3 i I4

Przyciski za∏àczania oÊwietlenia parkingu w
pobli˝u wejÊç pieszych. Jeden przy windzie,
jeden przy schodach (brak wejÊcia pieszego
przez wjazd samochodowy).

WyjÊcie Q3

Sterowanie oÊwietleniem.

Blok funkcyjny przekaênika
czasowego nr 1

Czas Êwiecenia oÊwietlenia
(10 minut).

WejÊcie analogowe IB

Czujnik poziomu dwutlenku w´gla.

Blok funkcyjny komparatora
analogowego A1, zatwierdzajàcy
wartoÊç progu odpowiadajàcà 8, 5 V.

Porównanie zmierzonego poziomu
dwutlenku w´gla z progiem
dopuszczalnym.
Sterowanie wentylatorem usuwajàcym
zanieczyszczenia powietrza.
Stoper wentylatora
(15 minut).

WyjÊcie Q4
Blok funkcyjny przekaênika
czasowego nr 2
Nota:
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Do wprowadzenia tego rozwiàzania, przekaênik programowalny
musi mieç wejÊcia analogowe, bloki funkcyjne zegara i co
najmniej cztery wejÊcia cyfrowe i cztery wyjÊcia cyfrowe.
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3. Implementacja rozwiàzania
Implementacja schematu Ladder

1

2
3
4

5

1

Opis
Zliczanie samochodów wje˝d˝ajàcych, odejmowanie samochodów
wyje˝d˝ajàcych i r´czne uaktualnianie bie˝àcej liczby samochodów na
parkingu.

2

Uruchomienie przekaênika czasowego oÊwietlenia.

3

Uruchomienie przekaênika czasowego wentylatora.

4

Obs∏uga funkcji udost´pniania r´cznego.

5

Sterowanie wyjÊciami: wskaênik zape∏nienia parkingu, blokowanie wjazdu,
oÊwietlenie parkingu i uruchomienie wentylatora wyciàgowego.
Przy zliczaniu w gór´ i dó∏, licznik blokuje si´, gdy parking zostanie
zape∏niony (bez b∏´dnego wykrywania lub akcji zliczania majàcych
miejsce, je˝eli samochody mog∏y wje˝d˝aç w trybie udost´pniania
r´cznego). WA˚NE: Cewki CC i DC danego licznika mogà si´ pojawiç
tylko raz w schemacie Ladder.
Dodatkowo, wyjÊcie Q2 jest za∏àczone, gdy wjazd na parking nie jest
dozwolony. Jest to mo˝liwe za pomocà przekaênika pomocniczego
r´cznego blokowania lub odblokowania dost´pu u˝ywajàc przycisków
strza∏ek.
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3. Implementacja rozwiàzania
Konfiguracja bloków funkcyjnych
Komentarze

Blok funkcyjny
Blok funkcyjny licznika C1
CC1
RC1
C1
DC

WartoÊç zadana wynosi 93
(maksymalna mo˝liwa liczba
samochodów na parkingu).

t
T : TO
-

P = 00093
+

Gdy potrzeba, wartoÊç ta mo˝e
byç zmieniana podczas pracy.

Menu / OK
Blok funkcyjny zegara

H1
C

D / W
H : M
H : M
-

1

0 1 2 3 4 _ _
ON
OFF

08 : 30
17 : 30

+
Menu / OK

H1
D

D / W
H : M
H : M
-

_ _ _ _ _ 5 _
ON
OFF

09 : 30
12 : 00

Godziny otwarcia:
♦ Od poniedzia∏ku do
piàtku od 08:30 do 17:30,
♦ Sobota od 09:30 do
12:00,
♦ Zamkni´te ca∏y dzieƒ
w niedziel´.
Zastosowane sà dwa zakresy.

+
Menu / OK
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3. Implementacja rozwiàzania

Blok funkcyjny

Komentarze

Blok funkcyjny przekaênika czasowego T1
B

TT1
RT1
T1
t
t = 10.00
-

M:S

Czas oÊwietlania parkingu:
10 minut.

+
Menu / OK

Blok funkcyjny komparatora analogowego A1
A1sANALOG2
Ib ≥R
R=8.5
x1=Ib=0.0
x2=R =8.5
-

Porównuje zmierzony poziom
dwutlenku w´gla z wartoÊcià
progowà: 8,5 V.

+
Menu / OK

Blok funkcyjny przekaênika czasowego T2
B

TT2
RT1
T1
t
t = 15.00
-

M:S

Czas pracy wentylatora, je˝eli
zostanie przekroczony próg
dopuszczalny dwutlenku w´gla:
15 minut.

+
Menu / OK
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1. Komunikaty przekaênika programowalnego
T∏umaczenie komunikatów zwrotnych przekaênika
programowalnego. Zazwyczaj komunikaty te wskazujà
niekompatybilnoÊç akcji ˝àdanej przez u˝ytkownika.
Komunikat

Przyczyna
U˝ytkownik ˝àda dost´pu do
opcji PARAMETER, ale
˝aden parametr nie jest
NO PARAMETER
dost´pny. (Schemat nie
zawiera ˝adnego elementu
z parametrami)
Transfer by∏ w toku, ale
TRANSF.ERR.
po∏àczenie z PC zosta∏o
nieoczekiwanie przerwane.
By∏ ˝àdany transfer do
TRANSFER ERROR: EEPROM, ale EEPROM nie
NO MEMORY
jest obecny lub
nieprawid∏owo umieszczony.
U˝ytkownik za˝àda∏ transferu
programu, który nie
odpowiada w∏aÊciwoÊciom
TRANSFER ERROR: docelowego przekaênika
CONFIG INCOMPAT programowalnego. (Np.
ró˝ne zegary, wejÊcia
analogowe, poziom wersji
oprogramowania).
B∏àd ten pojawia si´, je˝eli
jedna z wersji przekaênika
TRANSFER ERROR:
programowalnego nie
VERSION INCOMPAT
odpowiada wymaganiom:
firmware, funkcje LD lub FBD.
WyÊwietlone
wyjÊcia migajà na
ekranie g∏ównym

Jedno lub wi´cej wyjÊç
statycznych ma zwarcie lub
jest przecià˝one.
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Akcja naprawcza

OdnieÊ si´ do dokumentacji
oprogramowania ZelioSoft.
Sprawdê obecnoÊç i popraw
umieszczenie pami´ci
EEPROM.
Sprawdê transferowany
program êród∏owy i wybierz
program, który jest
kompatybilny z w∏aÊciwym
przekaênikiem
programowalnym.

Sprawdê u˝ywane wersje
oprogramowania
sprz´towego (firmware).
Po wykryciu b∏´du, zatrzymaj
przekaênik programowalny,
aby zakoƒczyç miganie,
przed ponownym wybraniem
trybu RUN (reset
automatyczny).
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2. Najcz´Êciej zadawane pytania
Aby pomóc u˝ytkownikowi w zrozumieniu przekaênika
programowanego, w poni˝szej tabeli umieszczone sà najcz´Êciej
zadawane pytania.
Pytanie

Nie mog´ uzyskaç dost´pu
do niektórych parametrów.

Nadal nie mog´ uzyskaç
dost´pu do niektórych
parametrów.
Nie mog´ uruchomiç trybu
RUN mimo zatwierdzenia
opcji RUN / STOP w menu
g∏ównym za pomocà
przycisku Menu / OK.
Chcia∏bym zmieniç linie
schematu Ladder, ale
przycisk Menu / OK d∏u˝ej
nie pracuje.
Kiedy próbuj´ zmieniç linie
schematu Ladder,
przekaênik programowalny
pokazuje ekran tylko z
numerami linii (LINE Nr). Czy
straci∏em ca∏à mojà prac´?
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Odpowiedê
Je˝eli niektóre parametry sà niedost´pne, odnieÊ
si´ do dokumentacji, aby okreÊliç czy te elementy
mogà byç zmieniane. Przyk∏ad elementu, który
nie mo˝e byç zmieniany: Kierunek zliczania bloku
funkcyjnego licznika. Element ten jest dost´pny
tylko przez pod∏àczenie do linii schematu Ladder.
Aby uzyskaç dost´p do parametrów, do wyboru
ich u˝yj przycisków strza∏ek ← i → Przyciskami ↑
i ↓ zmieƒ wartoÊç parametru. Nast´pnie naciÊnij
Menu / OK potwierdzajàc modyfikacje.
UWAGA: sprawdê czy nie jest wyÊwietlony
symbol b∏´du (!) w linii menu kontekstowego.
Napraw b∏àd, aby móc uruchomiç tryb RUN
przekaênika.
Upewnij si´, ˝e przekaênik programowalny jest
rzeczywiÊcie zatrzymany.
Zmiany w trybie RUN sà niedozwolone.

Niekonieczne, ta sytuacja mo˝e zdarzyç si´,
je˝eli puste linie lub 4 kolejne linie sà wstawione
na poczàtku schematu Ladder.
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2. Najcz´Êciej zadawane pytania
Pytanie
Mam schemat Ladder, który
u˝ywa przycisków Z (←↑↓→)
jako przycisków sterujàcych.
Chcia∏bym je przetestowaç,
ale gdy wyÊwietlam schemat
Ladder w trybie RUN,
przyciski Z nie dzia∏ajà.
Co mog´ zrobiç?
Stworzy∏em schemat Ladder
w module z funkcjà zegara.
Czy mog´ zastosowaç
pami´ç zapasowà do
transferu programu do
przekaênika
programowalnego bez
zegara?
Przy wprowadzaniu
schematu Ladder, bloki
funkcyjne zegara nie
pojawiajà si´, gdy wybieram
zestyki. Czy jest to
normalne?
Przy wprowadzaniu
schematu Ladder, bloki
funkcyjne komparatora
analogowego nie pojawiajà
si´, gdy wybieram zestyki.
Czy jest to normalne?

Odpowiedê

Nie jest to mo˝liwe.

Nie jest to mo˝liwe.

Jest wysoce prawdopodobne, ˝e przekaênik
programowalny nie ma zegara i dlatego bloki
funkcyjne zegara nie sà dost´pne. Sprawdê
numery referencyjne produktu.
Jest wysoce prawdopodobne, ˝e przekaênik
programowalny nie ma wejÊç analogowych
i dlatego bloki funkcyjne komparatora
analogowego nie sà dost´pne. Sprawdê numery
referencyjne produktu.
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Rozdzia∏ 10 – ZawartoÊç
Transferowanie aplikacji do modu∏u
1. Jak transferowaç aplikacj´ ____________________________________141
2. Jak transferowaç aplikacj´ ____________________________________143
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1. Jak transferowaç aplikacj´
Opis
Funkcja ta s∏u˝y do:
♦ Za∏adowania aplikacji zawartej w module do pami´ci zapasowej.
♦ Za∏adowania aplikacji zachowanej w pami´ci zapasowej do
modu∏u.
Program mo˝e byç wtedy za∏adowany do innego modu∏u z tej
pami´ci zapasowej.
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 wprowadziç has∏o przed rozpocz´ciem
transferu programu.
Nota: Je˝eli aplikacja jest ju˝ obecna w pami´ci zapasowej, b´dzie
nadpisana przez nowy transfer (nie jest wykonywany ˝aden test
sprawdzajàcy, czy pami´ç jest wolna).
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1. Jak transferowaç aplikacj´
Transfer przekaênik programowalny -> 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 >>>>MODULE 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.
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2. Jak transferowaç aplikacj´

Nota:

Pola komentarza i inne notatki wprowadzone w oprogramowaniu
ZelioSoft nie sà transferowane do przekaênika programowanego
i dlatego b´dà stracone po przes∏aniu aplikacji z PC do modu∏u.

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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