NH
panelový zobrazovaè s editací
zobrazení max. 5-ti místných èísel
7-segmentovým èerveným LED displejem
zobrazovaná a ádaná hodnota
výka znaku 14 mm

Zobrazovaè EX04 je extrémnì jednoduchý a pøitom efektivní terminál na
zobrazování i nastavování èíselných hodnot. Displej je tvoøen pìti 7-segmentovými
èíslicovkami LED s výkou znaku 14 mm, èervené barvy. Mechanické provedení poèítá se
zástavbou do otvoru v panelu.
Základ tvoøí dvì promìnné - zobrazovaná hodnota a ádaná hodnota. Jsou to
dvì rùzné promìnné, které lze navázat na síové promìnné. Zobrazovaná hodnota svítí
trvale na displeji. Po stisku klávesy se na displeji zobrazí ádaná hodnota (je odliena
blikáním). Tu lze pak mìnit ipkami nahoru a dolù. Rychlou zmìnu usnadòuje dynamický
autorepeat. Zùstanou-li tlaèítka v klidu, vrátí se po chvíli na displej hodnota zobrazovaná.
Zobrazovanou i ádanou hodnotu lze rùznì formátovat (poèet desetinných míst,
záporné èíslo, teplota, datum nebo èas). Formáty lze namapovat do oblasti síových
promìnných a ovládat je po síti, nebo je napevno pøeddefinovat v konfiguraci. Pøeddefinovat
lze mimo jiné i horní a dolní mez pro editaci ádané hodnoty.
Nastavování formátù ze sítì je praktické pro postupné zobrazování rùzných
hodnot. Pøíkladem mùe být pomalé cyklické støídání zobrazení aktuálního data, èasu a
teploty na displeji. V pøípadì statického zobrazování jedné hodnoty je naopak jednoduí
pouít pevné pøednastavení.
Zobrazovaná hodnota a oba formáty jsou pouze vstupy ze sítì. ádaná hodnota
je vak vstup/výstup - je sice stále do sítì vysílána, ale pokud tuto hodnotu kdokoliv na síti
zmìní, je to zobrazovaèem akceptováno. To umoòuje napøíklad editaci jedné promìnné i na
více zobrazovaèích na rùzných místech, ani by tím dolo k nekonzistenci dat.
EX04 mùe poskytovat do sítì ve formì bitu navíc jetì informaci o tom, zda se
na zobrazovaèi právì edituje ádaná hodnota. Bìhem editace má tento bit hodnotu 1, po
návratu zobrazované hodnoty na displej se tento bit vrátí do stavu 0.
Zobrazovaè EX04 je standardnì vybaven funkcí pro dynamický výbìr periferie.
Pokud k registru pro øízení pøístupu není pøiøazena síová promìnná, dynamický výbìr je
vyøazen a zobrazovaè je stále pøipojen k síti, tedy ve stavu "ONLINE".
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Z hlediska vyuití zobrazované a ádané hodnoty lze zobrazovaè pouít tøemi zpùsoby:
a)

Namapovat do sítì pouze zobrazovanou hodnotu, tlaèítka nepouívat.
EX04 pak pracuje jako prostý zobrazovaè (napø. jako EX03). I kdy lze jakousi
ádanou hodnotu tlaèítky editovat, neprojeví se to v oblasti síových
promìnných.

b)

Namapovat na 2 rùzné síové registry zobrazovanou a ádanou hodnotu.
EX04 pak jednu síovou hodnotu zobrazuje (to mùe být napø. mìøená teplota) a
stav druhé (ádané) hodnoty, kterou lze editovat tlaèítky, vysílá do sítì (to mùe
být napø. poadovaná teplota).

c)

Namapovat na jeden síový registr zobrazovanou i ádanou hodnotu.
EX04 v tomto pøípadì neustále zobrazuje jen jednu hodnotu - tu která se zároveò
dá i editovat. Lze dokonce na stejnou síovou promìnnou namapovat více zobrazovaèù - pak se editování hodnoty na jednom z nich okamitì projeví i na ostatních. Pøíkladem mùe být napø. dlouhý výrobní pás, kde na nìkolika místech
jsou EX04 zobrazující nastavenou délku montáního cyklu v sekundách s
moností její okamité úpravy z kteréhokoliv místa.

Technické údaje
Napájecí napìtí :
Pøíkon z napájení :
Poèet èíslic :
Výka èíslic :

od 12 do 30 V stejnosmìrných
max. 1.5 W
5
14 mm

DATOVÉ REGISTRY PRO KOMUNIKACI SE SÍTÍ :
velièina

typ

rozsah

abs.adresa

zobrazovaná hodnota

vstup

WORD

0..65535

word 212

formát zobraz. hodnoty

vstup

WORD

0..255

word 213

formát ádané hodnoty

vstup

WORD

0..255

word 214

ádaná hodnota

vstup/výstup

WORD

0..65535

word 208

editace aktivní

výstup

BIT

0/1

word 209

velièina

typ

rozsah

abs.adresa

pøednastavený formát zobraz. hodnoty

WORD

0..255

word 195

pøednastavený formát ádané hodnoty

WORD

0..255

word 196

mez editace ádané hodnoty - minimum

WORD

0..65535

word 197

mez editace ádané hodnoty - maximum

WORD

0..65535

word 198

PARAMETROVÉ REGISTRY :
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Formátování hodnot
Výstupy èísel na displej lze formátovat podobnì jako tisk èísel na displejích
automatù PES a MPC300. Paleta formátù vak není tak iroká, vzhledem k omezeným
monostem sedmisegmentových zobrazovaèù. Formátù je o nìco více ne na PES-EX03.
Kód formátu lze sestavit dle níe uvedené tabulky seètením vybrané poloky TYP
(typ zobrazení) a poloky DECI (poèet desetinných míst) pro èíselné formáty, nebo pøímo
uvedením kódu pro formáty speciální (datum, èas, prázdný displej...).
Formáty pro zobrazování znaménkových èísel pracují s èísly ve standardním
dvojkovém doplòku stejnì jako v automatech (popis viz. Programovatelné logické automaty
- kap. Obsluha displeje a klávesnice).
POZN.:
Formát ádané hodnoty ovlivòuje i interpretaci pøednastavených mezí pro tuto
hodnotu. Je-li nastaven formát pro znaménková èísla, pak se meze chápou rovnì
znaménkovì - hodnoty 32768...65535 jsou pak hodnoty záporné (tedy -32767...-1).
ÈÍSELNÉ

TYP

DECI

SPECIÁLNÍ

kód formátu popis

ukázka

0

kladná èísla bez znaménka

YY

10

kladná èísla + dodatek " 0C" za èíslem

YY0C

40

znaménková èísla (v dvojkovém doplòku)

-YY

0

50

znaménková èísla + dodatek " C" za èíslem

-YY0C

0

celá èísla bez desetinných míst

XXXXX

1

1 desetinné místo

XXXX.X

2

2 desetinná místa

XXX.XX

3

3 desetinná místa

XX.XXX

4

4 desetinná místa

X.XXXX

kód formátu popis

ukázka

129

datum - interpretuje èíslo (MÌSÍC * 100) + DEN

XX. XX.

130

èas - interpretuje èíslo (HODINA * 100) + MINUTA

XX-XX

131

prázdný displej (jen teèky)

.....

Pøíklad interpretace èísla 65500 rùznými èíselnými formáty zobrazení:
formát 0
65500
kladné èíslo, bez desetinných míst
formát 3
65.500
kladné èíslo, 3 desetinná místa
formát 40
-36
znaménkové èíslo, bez deset. míst
0
formát 51
-3.6 C
znaménkové, 1 deset. místo, doplnìk " 0C"
Pøíklad interpretace èísla 1809 rùznými speciálními formáty zobrazení:
formát 129
18. 09.
datum
formát 130
18-09
èas (prostøední pomlèka bliká v intervalu 1 sec.)
formát 131
.....
prázdný displej (bez ohledu na hodnotu svítí jen teèky)
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Montá do panelu
Do pøedního panelu zaøízení nebo rozvádìèe je tøeba vyrobit obdélníkový otvor
min. 91.0 x 44.5 mm.
Do tohoto otvoru se zasune zobrazovaè a na doraz. Zezadu se pak do bokù
zobrazovaèe zasunou odnímatelné stavìcí sloupky a pomocí roubkù v tìchto sloupcích
se zezadu pevnì pøitáhne zobrazovaè k panelu.

Mechanický výkres

EX04 inteligentní periferie pro systém PLC MICROPEL
Technický list, edice 12.2006, 1. verze dokumentu, © MICROPEL s.r.o. 2006
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