MPC300

0RGXOiUQtSURJUDPRYDWHOQpDXWRPDW\
6SROHþQpFKDUDNWHULVWLN\DVSHFLILNDFH



03&VWUDQ



MPC300
MODULÁRNÍ PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY
SPOLEÈNÉ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKACE
edice 12.2006
1.verze dokumentu
Oddìleno ze souhrnného katalogu edice 03.2003:
"PLC - Programovatelné logické automaty MPC300a PES-K"
a aktualizováno.
Zmìny ve struktuøe dokumentace k MPC300 od 12.2006:
- popisy jednotlivých I/O modulù jsou v samostatných dokumentech
- pøidán popis èíslování I/O na MPC300 (døíve samostatný soubor io300.pdf)
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1.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
Operátorské rozhraní
Automaty MPC300 nabízejí rovnou v základní jednotce i rùzná operátorská rozhraní (LCD displej a klávesnièku) pro uivatelskou obsluhu naprogramované
aplikace. Výpisy na displej i pouití kláves jsou volnì programovatelné.
Modulární koncepce
Kromì monosti volby typu operátorského rozhraní má kadý PLC jetì celkem
3 pozice pro osazení vstupnì/výstupních modulù s digitálními i analogovými
vstupy a výstupy. Lze sestavit pøes 500 rùzných konfigurací.
Mechanické provedení
Automaty mají profil krytu a èelního panelu stejný jako typizované elementy pro
zástavbu na lity DIN 35mm (jistièe, chránièe atd...) a lze je tedy pøímo pouít do
mnoha typù bìnì komerènì dostupných plastových rozvodnic s litami DIN.
Pro zástavbu do pøedního panelu zaøízení nebo do dveøí rozvádìèe je k dispozici
speciální montání kit s rámeèkem a svorkami otoèenými o 90 0.
Svorky s rozteèí 5 mm v konektorovém provedení
Pøi jakýchkoliv úpravách v rozvádìèi, pøi zapojování a odpojování automatu staèí
jen vysunout konektory s ji pøipojenými vodièi.
Reálný èas, zálohování pamìti dat
Vechny modely øady MPC300 mají obvod reálného èasu (poskytující aktuální
informaci o datu a èase). Obvod reálného èasu a rovnì pamì vekerých pracovních dat mají zálohování vestavìným miniaturním akumulátorem a zùstávají
funkèní i pøi odpojeném napájení.
Ukládání programu v pamìti FLASH-EPROM.
Aplikaèní program je zatahován do pamìti FLASH-EPROM, elektricky mazatelné
a programovatelné, která nepotøebuje pro uchování dat ádné napájení.
Monost výmìny stávajícího operaèního systému a BIOS automatu.
Za jiný nebo vylepený kdykoli v budoucnu. Celý firmware automatu je uloen
rovnì v pamìti FLASH-EPROM, je tedy moné kdykoli provést upgrade po standardní sériové komunikaèní lince automatu.
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2.

PØEHLED TYPÙ ØADY MPC300

Celkem tøi základní typy automatù, liící se monostmi operátorského rozhraní
(displej a klávesnièka na èelním panelu) pro obsluhu hotové aplikace uivatelem.

2.1.

MPC301

Nemá operátorské rozhraní, na
èelním panelu jen indikace.
Vhodný vude tam, kde není
tøeba interaktivní styk s obsluhou prostøednictvím displeje a
klávesnice, nebo jako roziøující
automat ve vìtích systémech.

2.2.

MPC302

S integrovaným operátorským
rozhraním pro obsluhu aplikace.
LCD displej 2x16 znakù,
6-ti tlaèítková klávesnièka.
Vhodný tam, kde je tøeba sledovat a nastavovat mení mnoství
hodnot.

2.3.

MPC303

S integrovaným operátorským
rozhraním pro obsluhu aplikace.
LCD displej 4x20 znakù,
6-ti tlaèítková klávesnièka.
Vhodný pro zobrazení a editaci
vìtího mnoství hodnot, komfortní ovládací menu, výpisy
obsáhlých informací atd..
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Vekerá zobrazení na displeji a ètení klávesnice jsou plnì v rukou programátora.
Pro snadnou a rychlou tvorbu uivatelského rozhraní ve formì ovládacího menu nabízí
vývojové prostøedí pro automaty MICROPEL knihovnu s mnoha uiteènými funkcemi.
Pozn.: Operátorské rozhraní neslouí k vytváøení programu pro automat! To se
provádí vdy výhradnì ve vývojovém prostøedí na osobním poèítaèi.

2.4.

Indikace
Vechny typy MPC300 mají na èelním panelu 5 indikaèních svítivých diod.
POWER
RUN
LINE
ERROR

indikuje zapnuté a správné napájení automatu
program, zataený v automatu, je v poøádku a bìí
aktivita síové komunikaèní linky RS485
chybný, nezataený, nebo neúplnì zataený program
(vypnout/zapnout PLC a pak znovu naprogramovat)
ALARM uivatelská, volnì vyuitelná indikace
(je k dispozici programátorovi jako jeden z výstupù)

Kromì indikace svítivými diodami mají MPC300 jetì indikaci akustickou
(drobnou sirénkou uvnitø pøístroje). V programu je mono zvolit, zda bude k dispozici z programu jako uivatelský výstup anebo bude krátkým pípnutím slouit jako odezva na stisk
klávesy.
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3.

KONFIGURACE VSTUPÙ A VÝSTUPÙ

Kromì volby základního typu automatu
má uivatel jetì monost volby
konfigurace vstupù/výstupù. Tedy zvolit
z nabízených moností jejich poèet a typ.
Automaty MPC300 mají celkem 3 pozice
pro vstupnì-výstupní moduly, z toho
jedna pozice (tzv. "základní") musí být
vdy osazena jedním
ze základních modulù.
Na základním modulu jsou kromì
vstupù/výstupù i pøipojovací svorky pro
napájení a komunikaèní linku. Dalí dvì
pozice jsou volitelné (nemusí být
osazeny) a do tìchto pozic je mono
vybírat z volitelných modulù.
Na základní pozici tedy smí být pouze
základní modul (a musí být vdy), na
volitelných pozicích smí být pouity
pouze volitelné moduly. Pozice se
obsazují vdy zprava (základní pozice je
v pravé èásti automatu).
Kadý modul má dvì pøipojovací svorkovnice - horní a dolní.
Automaty se dodávají jako hotové
komplety - objednaná modifikace je
sestavena a otestována u výrobce,
uivatel dostává kompletní automat
pøesnì podle svého zadání. Moduly
nejsou konstruovány tak, aby byla
moná jejich výmìna uivatelem. Zmìna
konfigurace (pøidání, výmìna modulu) je
samozøejmì moná, provádí se nicménì
té u výrobce.
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3.1.

Znaèení konfigurací, objednací kód

Jednoznaèný objednací kód automatu se skládá z oznaèení základního typu
(MPC301, MPC302, MPC303) a z výpisu pouitých I/O modulù. Moduly se zapisují tak, jak
jsou umístìny v automatu zprava, tedy od základní pozice.
Napøíklad:
MPC301-ZD
MPC302-Y
MPC303-ZCF
MPC303-YAA

MPC301, základní modul "Z", na 1.pozici volitelný modul "D"
MPC302, jen se základním modulem "Y"
MPC303, zákl.modul "Z", 1.pozice - modul "C", 2.pozice - modul "F"
MPC303, zákl.modul "Y", na 1. i 2.pozici moduly "A"

MPC302 - ZCA

Typové oznaèení :

typ automatu

3.2.

konfigurace vstupù/výstupù

Svorkovnice a èíslování svorek

Kadý modul má svorky rozdìlené do 2 svorkovnic vdy nahoøe a dole po devíti
svorkách (optimální pro osmici vstupù/výstupù a jeden spoleèný vodiè). Svorkovnice se
skládají ze dvou èástí: z konektoru, který je souèástí modulu a z vlastní svorkovnice, která
se do konektoru zasunuje. To urychluje montá/demontá automatu a umoòuje napø. úplné
zhotovení kabeláe v rozvadìèi jetì pøed osazením vlastního automatu.
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svorky 11-19

V projektech a schematech,
kde je pouit PLC automat,
je vìtinou potøeba oznaèit
pøípojné vodièe jednoznaèným
kódem nebo èíslem.
Aby byl zachován vztah mezi
èíslováním svorek na modulech
(1...9) a znaèením svorek na
vech svorkovnicích automatu,
nejsou svorky znaèeny postupnì,
napø. 1..54, ale pøed èíslo svorky
se pøedøazuje èíslo svorkovnice.
Èíslování vstupù/výstupù závisí
rovnì na pozici a je vysvìtleno
dále.
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4.

SPECIFIKACE

4.1.

Mechanická konstrukce

Automat se pøipevòuje naplocho na litu DIN TS 35mm. Zadní strana automatu
má prolis pro litu a úchytku na spodní stranì. Úchytku lze uvolnit zataením za ovládací
tømínek smìrem dolù (roubovákem nebo jiným podobným nástrojem). Boèní profil pøesnì
vyhovuje pro zástavbu do plastových rozvodnic s DIN litami pro jistièe, vypínaèe apod.

4.2.

Napájení
Automaty se napájejí stejnosmìrným napìtím od 12 do 30V.

Napájecí napìtí není nutno stabilizovat, ale musí být stejnosmìrné a vyhlazené !
Pro napájení tedy nestaèí prostý usmìròovaè, je nutný i filtraèní kondenzátor.
Pøi poklesu napájecího napìtí pod hranici zhruba 11V automat korektnì ukonèí
chod programu a èeká na správnou úroveò napájecího napìtí.
Napájecí svorky jsou na automatech znaèeny jako "GND" (zem napájení, záporný
pól) a "+" (kladný pól). Automat má svùj spínaný stabilizátor, pøi niím napájecím napìtí je
odbìr proudu vyí a se zvyujícím se napájecím napìtí se sniuje.
Pøi dimenzování napájecího zdroje je tøeba poèítat vdy s nejvìtí hodnotou,
která mùe v praxi nastat. Dále je nutno poèítat i s tím, e automat pøi zapnutí mùe mít
odbìr ze zdroje a 0.5A ve formì krátké pièky (u vìtiny zdrojù to nikterak nevadí, problém
mùe být u zdrojù s rychlou elektronickou ochranou, pokud je nastavena pøíli nízko).
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Proudový odbìr -orientaèní hodnoty

napájení 12V

napájení 24V

typ.

typ.

max.

max.

zákl. odbìr MPC300 (zhasnutý displej, vypnuté výstupy)

120 mA 160 mA

max. odbìr MPC300 (rozsvícený displej, zap. výstupy)

300 mA 400 mA 180 mA 210 mA

4.3.

80 mA 100 mA

Zálohování

Slouí k zajitìní nepøetritého chodu hodin reálného èasu a uchování vekerých
uivatelských dat v pamìti RAM i po vypnutí napájení (resp. pøi výpadcích napájení). Jako
zdroj energie tu slouí dobíjitelný vana dium-lithiový èlánek (Li-Al-V 2O5), spojující výhody
akumulátoru (monost dobíjení) a lithiového èlánku (dlouhá ivotnost). Není nutné jej po
celou dobu ivotnosti automatu mìnit, staèí jen zajistit, aby automat byl èas od èasu zapojen na napájení, aby se mohl dobít.
Èlánek vydrí zálohovat data a reálný èas minimálnì 10 mìsícù. Po této dobì je
tøeba PLC alespoò na 1 den pøipojit k napájení, aby se mohl dobít, jinak hrozí ztráta dat.
Pozn.: Ztráta dat hrozí pouze u pamìti na promìnné a registry, nikoliv u pamìti
pro uivatelský program. Ten je pøi zatahování po sériové lince vdy programován do stabilní pamìti typu FLASH-EPROM, která ádné zálohování nepotøebuje.
U starích PLC øady MPC300 je nutná výmìna zálohovacích zdrojù
V automatech MPC300 dodávaných pøed rokem 2003 je jetì pro zálohování pouit klasický
nedobíjitelný knoflíkový èlánek a ten je nutné nejpozdìji kadých 7 let mìnit!

4.4.

Klimatická odolnost

Provozní teplota pro správnou funkci je od 0 0C do 500C. Rozsah teplot pro garantovanou pøesnost analogových vstupù je 10 0C a 400C. Pokud je u nìkterého analogového modulu jeho pøesnost závislá na teplotì více, je to uvedeno v jeho technických
údajích. Provoz do teplot a -25 0C je té moný, vzhledem k pouité souèástkové základnì
jej vak nelze garantovat a je tøeba jej v daných podmínkách samostatnì provìøit.
Relativní vlhkost by nemìla dlouhodobì pøesahovat 80%, prostøedí nesmí obsahovat ádné agresívní látky (soli, slané výpary apod.), na automatu nesmí kondenzovat
vzduná vlhkost. Rozsah skladovacích teplot je -25 0C...+700C, rel. vlhkost max. 70%.
U automatù s LCD displejem se pøi teplotách pod 0 0C nebo nad 40 0C projeví
zhorení èitelnosti displeje s kterým je tøeba pøi návrhu aplikací v takovýchto podmínkách
poèítat (nejedná se o nevratné zmìny, po návratu na standardní teplotu se èitelnost zlepí).
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4.5.

Pamìové prostory, promìnné

Automaty MPC300 mají celkem 128 kB pamìti FLASH-EPROM a 128 kB pamìti
CMOS RAM (zálohované).
Programová pamì FLASH-EPROM je trvanlivá a nezávislá na napájení, Je v ním
uloen základní obsluný firmware automatu a ukládá se do ní pøi kadém programování
automatu i pøeloený kód uivatelské aplikace.
Datová pamì CMOS RAM je zálohovaná a tedy té nezávislá na napájení (po
urèitou dobu). Je pouívána na základní chod automatu a jsou v ní umístìna vechna data s
kterými pracuje program uivatelské aplikace.
Automaty MPC300 je mono programovat jazykem SIMPLE V2 i V4 z vývojového
prostøedí StudioWin, nebo jinými vývojovými nástroji. V tabulce jsou uvedeny vyuitelné kapacity pamìti pro aplikaèní programy vytváøené v jazycích SIMPLE V2 a SIMPLE V4:

Vyuitelné pamìové prostory v automatech MPC300
pamì

oblast pouití

kapacita
SIMPLE2

Flash-EPROM

uivatelský program

31 kB (2x31kB) 64 kB

CMOS RAM

funkèní registry, bit & word: I,O,D,W,X,Y...

1,5 kB

2,5 kB

CMOS RAM

STACK - pole poloek 11776 x word

23 kB

23 kB

CMOS RAM

prostor pro uivatelské promìnné

--

32 kB

4.6.

kapacita
SIMPLE4

Klidový stav po zapnutí automatu

Celý systém MPC300 vèetnì vech I/O modulù je konstruován tak, aby pøi zapnutí automatu zùstaly vechny výstupy vypnuté, bez pøechodových jevù.

4.7.

Vstupy a výstupy na I/O modulech

Mohou být digitální (vypnuto/zapnuto) nebo analogové (mìøící nebo generující
spojitou velièinu). Vìtinou je pravidlem, e digitální vstupy a výstupy jsou (a na výjimky)
galvanicky oddìlené (optoèlenem) od napájení automatu a vekeré analogové vstupy a
výstupy jsou galvanicky spojené s napájením. Speciální univerzální digitální-analogové
vstupy, umoòující detekci signálu binárnì (0/1) tak analogovì (napø 0...10V) jsou rovnì
galvanicky spojené s napájením !
Galvanické oddìlení chrání automat pøed vysokonapìovými pièkami v externích obvodech (viz elektrická pevnost galv. oddìlení v tech. údajích) a umoòuje pøipojit
automat i k obvodùm, jejich potenciál je vzhledem k napájení automatu posunutý.
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Popisy jednotlivých vstupù/výstupù jsou v technických listech k I/O modulùm.
Vstupy/výstupy galvanicky spojené s napájením PLC mají v popisech znaèku:

G

Pøevod hodnot a pøesnost analogových vstupù/výstupù
V dokumentaci k jednotlivým typùm automatù je vdy uvedeno rozliení, nominální rozsah a maximální rozsah. Vzhledem k tomu, e pouívané programové vybavení
pracuje s 16-ti bitovými celými èísly, je zobrazovaná hodnota vdy násobkem základního
rozliení a je pøepoèítána tak, aby nominálnì odpovídala vstupní / výstupní velièinì. Jestlie
napø. u modulu C pro MPC300 je pro proudový vstup uvedeno rozliení 0.01 mA, potom
èíslo 1 odpovídá hodnotì 0.01 mA, èíslo 1500 hodnotì 15.00 mA atd. Nominální rozsah
udává mìøicí rozsah s garantovanou pøesností a maximální rozsah udává nejvyí monou
hodnotu, kterou mùe vstup nebo výstup zpracovat a zobrazit. To, e napø. proudový vstup
ukazuje hodnoty od 0 do 2700, vak neznamená, e vstupní A/D pøevod je napø. 12-ti bitový. Skuteèná reálná pøesnost je vdy uvedena v technických údajích.
Typicky se pro napìové a proudové vstupy u MPC300 pouívá 10-ti bitový A/D
pøevod, vstupy pro mìøení odporu (resp. pro odporová teplotní èidla) pouívají speciální
pøevod s pøesností zhruba 14-15 bitù. Analogové výstupy mají pøevod 8-mi bitový.

Monost kalibrace analogových vstupù/výstupù
K vìtinì analogových vstupù jsou pøiøazeny tzv. kalibraèní registry (CALIB), obsahující kalibraèní konstantu. Ta funguje jako násobná s rozliením 0.01%. Po sputìní
automatu obsahují kalibraèní registry hodnotu 10000, co odpovídá konstantì 1.0000 touto konstantou se vdy násobí hodnota analogového vstupu pøed vyètením. Na zaèátku
programu je tedy moné tyto registry modifikovat a tím upravit pøevod analogových vstupù.
Pøíklad :
Nastavíme registry CALIB0=10205 a CALIB1=9995. Potom budou hodnoty analogových vstupù upraveny takto :
I0 = mìøená hodnota x 1.0205, I1 = mìøená hodnota x 0.9995
POZN.: Umístìní kalibraèních registrù závisí na pozici modulu - viz dále.
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5.

ÈÍSLOVÁNÍ VSTUPÙ/VÝSTUPÙ

Pevnou pozici (a pevné oèíslování svorek a vstupù/výstupù) mají jen základní
moduly. Volitelné moduly se mohou nacházet na pozici 1. nebo 2. Nelze tedy napevno
oèíslovat vstupy a výstupy na modulech. Proto je znaèení na títcích modulu i v dokumentaci vdy stejné a zaèíná nulou (napø. na modulu A jsou vstupy X0-X7 a výstupy Y0-Y7).
V programu se èíselné oznaèení posouvá v závislosti na pozici modulu v automatu.
Typicky se v jazyce SIMPLE s kadým modulem posouvá znaèení vech
vstupù/výstupù o 8. Tedy napø. digitální výstupy modulu na základní pozici jsou Y0-Y7, na
1. volitelné pozici Y8-Y15 a na 2. volitelné pozici Y16-Y23. Napø. analogové výstupy O0-O5
modulu F na pozici 2. budou v programu chápány jako O16-O21.
Výpis pøiøazení oznaèení vstupù/výstupù v programu k jejich fyzickému umístìní
na svorkách automatu je dodáván pro dotyènou konfiguraci vdy s automatem.
Kromì toho je na www.micropel.cz nebo distribuèním CD k dispozici soubor
konfigurace_io_mpc300.xls (pro MS Excel), který po zvolení pøísluné konfigurace tento
výpis generuje. V následujícím textu jsou tato pravidla pro pøiøazování popsána.

5.1.

Pravidla pro pøiøazování vstupù/výstupù

Èísla vstupù a výstupù pro SIMPLE V2 vzniknou tak, e se k základnímu
èíslování pøiète pevný posuv (ofset), závislý na pozici daného modulu (výjimkou jsou konfigurace s modulem G na 1. pozici - viz dále).
Modul na základní pozici (zákl. moduly) má èíslování nezmìnìné, tj. posuv=0
Modul na 1. volitelné pozici má posuv=8
Modul na 2. volitelné pozici má posuv=16
Dùleité omezení u konfigurací s modulem G na 1.volitelné pozici
Pro modul G na 1. pozici je výjimeènì posuv=0 (tedy 16 vstupù X0...X15, uvedených v dokumentaci, má èísla X0...X15) a bitové zobrazení X0,X1,... od univerzálních
vstupù I0,I1... na základních modulech se tím ruí a není dostupné (vstupy na základních
modulech lze samozøejmì i nadále èíst jako analogové, v registrech I0,I1....).
Pro modul G na 2.pozici ji platí normální posuv=16, jak je uvedeno výe. Proto
u plnì obsazených konfigurací, kde jsou vechny tøi moduly a jen jeden modul G, doporuèujeme umístit modul G radìji na 2. pozici, aby k popsanému omezení nedolo.
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Vechny konfigurace MPC300 kromì konfigurací MPC 3xx - xGx
pozice

posuv

základní
(pro zákl.moduly)

0

8

1.pozice

16

2.pozice

oznaèení na modulu

èíslování pro SIMPLE V2/V4

I0 ... I7

I0 ... I7

X0 ... X7

X0 ... X7

Y0 ... Y7

Y0 ... Y7

I0 ... I7

I8 ... I15

X0 ... X7

X8 ... X15

Y0 ... Y7

Y8 ... Y15

O0 ... O7

O8 ... O15

I0 ... I7

I16 ... I23

X0 ... X15

X16 ... X31

Y0 ... Y7

Y16 ... Y23

O0 ... O7

O16 ... O23

Odlinosti u konfigurací MPC 3xx - xGx
pozice

posuv

základní
(pro zákl.moduly)
1. (modul G)

5.2.

0

0

oznaèení na modulu

èíslování pro SIMPLE V2/V4

I0 ... I7

I0 ... I7

X0 ... X7

nejsou

Y0 ... Y7

Y0 ... Y7

X0 ... X15

X0 ... X15

Pøiøazení kalibraèních a konfiguraèních registrù

Vìtinu analogových vstupù/výstupù na I/O modulech MPC300 lze jemnì kalibrovat pomocí kalibraèních registrù (podrobnosti k principu kalibrace viz výe). Pro kadou
pozici je vyhrazeno 8 kalibraèních registrù (protoe na jednom I/O modulu MPC300 není
nikdy více ne 8 analogových vstupù/výstupù). Volitelné moduly na 1. a 2. pozici mají
kromì toho jetì k dispozici speciální konfiguraèní registr, kterým je mono nastavit mód
èinnosti analogových vstupù/výstupù (pokud to daný typ modulu podporuje). Podrobnosti
jsou vdy uvedeny v popisu jednotlivých modulù v jejich technických listech.
Základní moduly konfiguraèní registr nemají.
V tabulce je uvedeno znaèení vech kalibraèních a konfiguraèních registrù pro
jednotlivé pozice. V jazycích SIMPLE verze 2 a 4 jsou zadefinovány pouze názvy registrù
CALIB0..CALIB7 a ADCMODE. Ostatní registry je tøeba pouívat pod uvádìným znaèením
"Wxx" (pole speciálních funkèních registrù W), nebo si na zaèátku programu symboly zade
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finovat. Novìjí verze SIMPLE V4.1 ji má pøeddefinovány vechny symbolické názvy vech
tìchto registrù.

Kalibraèní registry + konfiguraèní registr pro jednotlivé pozice
pozice

funkèní registr

základní kalibrace pro analogové vstupy I0...I7
1.pozice kalibrace pro analogové I/O (I8..I15/O8..O15)
konfigurace pro analogové I/O na 1.pozici
2.pozice kalibrace pro analogové I/O (I16..I23/O16..O23)
konfigurace pro analogové I/O na 2.pozici



oznaèení pro
oznaèení pro
SIMPLE V2 / V4 SIMPLE V4.1
CALIB0..CALIB7

CALIB0..CALIB7

W40...W47

CALIB8..CALIB15

ADCMODE

ADCMODE

W48...W55

CALIB16..CALIB23

W56

ADCMODE2
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6.

KLÁVESNICE A FUNKÈNÍ VÝSTUPY

Detailní popis obsluhy displeje a klávesnice a s tím souvisejících funkèních registrù je uveden v pøíruèce k programovacímu jazyku v kap. "OBSLUHA DISPLEJE A
KLÁVESNICE". Zde je jen pøehled pøiøazení hodnot a funkèních výstupù.

6.1.

Klávesnice
Má celkem 6 kláves.

Na obrázku je výpis èíselných kódù
jednotlivých tlaèítek, jak se zobrazují ve spec.
funkèním registru KBCODE.
V klidovém stavu (ádná klávesa není
stisknuta) je KBCODE=0. Hodnota v KBCODE je
platná pøesnì a právì jen po dobu jednoho
prùchodu programovou smyèkou, pøi dalím
prùchodu je opìt nulová.

6.2.

Funkèní výstupy - indikace a podsvìtlení displeje

K ovládání indikací a podsvícení displeje na MPC300 slouí "virtuální" výstupy
Y28..Y31. Jejich nastavením se ovládají následující funkce:

Speciální funkèní výstupy na MPC300
Funkce

MPC301

MPC302

MPC303

uivatelská indikace "ALARM"

Y28

Y28

Y28

uivatelská akustická indikace - vestavìná sirénka

Y29

Y29

Y29

podsvìtlení displeje (0=vypnuto, 1=zapnuto)

-

Y30

Y30

kontrast displeje

-

Y31

Y31

(0=vyí, 1=nií)

Pozn.: Ovládání kontrastu displeje má význam hlavnì u automatù dodaných pøed
rokem 2003. Od roku 2003 jsou MPC300 dodávány s automatickým nastavením kontrastu v
závislosti na teplotì a není tudí nutné kontrast nijak dostavovat.
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