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Popis a pouití terminálu MT101
Terminál MT101 má stejné monosti jako ostatní automaty MICROPEL, lií se
jen jednou vìcí - nemá ádné vstupy/výstupy. Je urèen výhradnì pro síový provoz.
Mùe slouit jako hlavní nebo podruný terminál øídícího systému.
Lze jej pouít i jako øídící automat systému, potøebné vstupy/výstupy je
moné zajistit buï pøipojením periferií PES-EX nebo dalích automatù.
Pouití MT101 je výhodné zejména v tìchto pøípadech:
Obsluný panel øídícího systému (tvoøeného napø. jedním nebo více PLC) je
tøeba umístit mimo místo kde je systém instalován. V tomto pøípadì by
pouití automatù MPC302, 303 nebo PES-K znamenalo zbyteènì nevyuité
vstupy/výstupy. Pouití MT101 je ménì nákladné.
Pro systém mìøení a regulace vyuívající pro vstupy a výstupy napø. decentralizované inteligentní periferie PES-EX mùe být pouití terminálu MT101
jako plnohodnotného øídícího PLC opìt cenovì výhodnìjí ne osazení automaty MPC302/303 nebo PES-K1.

Kompatibilita
Terminál MT101 lze programovat stejnými prostøedky (v prostøedí PESpro)
jako kterýkoliv jiný automat. Vekerá komunikace s okolím probíhá pøes síové
promìnné D32-D63 a M64-M127.
Terminál má zálohovanou pamì dat (a zásobníku) a zálohovaný reálný èas.
Zálohování je øeeno dobíjitelným èlánkem, který po dobu ivotnosti automatu nevyaduje výmìnu.
Proti automatùm MPC300 a PES-K má mení pamì pro uloení programu.
Do MT101 lze zatáhnout jen jeden program o velikosti cca 29 kB.
Vybavení terminálu
Displej: LCD, 4 øádky x 20 znakù, s podsvícením
Klávesnice: 6 kláves, se stejnými symboly jako u typù MPC302/303
Reálný èas: zálohovaný, se stejnými funkcemi jako v MPC300, PES-K
Datová pamì: zálohovaná, zásobník (STACK) na 11776 poloek typu word
Pamì programu: typu FLASH-EPROM, kapacita pro uiv. program cca 1 x 29 kB.

Napájení
Je stejné jako u vech ostatních PLC MICROPEL, stejnosmìrné 12...30 V.
Odbìr proudu ze zdroje závisí na velikosti napájecího napìtí, pøíkon terminálu je zhruba
konstantní, max. 1.7 W (rozsvícený displej).
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Indikace
Provozní indikace tvoøené ètyømi LED diodami jsou umístìny na panelu v
øadì vlevo pod displejem a mají tento význam:
Popis indikace

Význam

PWR (lutá)

Napájení (nesvítí-li, automat nemá napájení nebo není funkèní)

RUN (zelená)

Bìh programu (nesvítí-li, v automatu není program nebo stojí)

LINE (lutá)

Provoz na komunikaèní lince RS485 - PESnet

ERR (èervená)

Chyba (nezataený nebo pokozený program)

Operátorský panel
Obsluha displeje a klávesnice je shodná s typy MPC302/303 a PES-K1/K10
(viz napø. manuál k prostøedí PESpro). PES-MT101 má nìkolik virtuálních výstupù, které
nejsou vyvedeny ven, ale ovládají vnitøní funkce. Jsou to: Y29, Y30, Y31 pro ovládání
akustické indikace (malá sirénka uvnitø), podsvìtlení a kontrastu displeje.
Pøiøazení výstupù pro programy v SIMPLE V2.x

PES-MT101

uivatelská akustická indikace

Y29

podsvìtlení displeje (0=vypnuto, 1=zapnuto)

Y30

kontrast displeje

Y31

(0=vyí, 1=nií)

Akustická indikace mùe být vyuita i pro indikaci stisku kláves, jak je obvyklé
u vech PLC MICROPEL s operátorským panelem (zapíná se øídícím bitem KBSOUND).
Kódování stiskù kláves v promìnné KBCODE je stejné jako v PLC MPC300 a PES-K.
klávesa KBCODE
1
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Svorkovnice
Svorky jsou konektorové, odnímatelné, dìlené
na 2-svorku (napájení) a 3-svorku (linka RS485). Propojení
jednotlivých vodièù je patrné z obrázku.
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Mechanická instalace
MT101 je urèen pro zabudování do èelního panelu zaøízení. Do nìj je tøeba
vyrobit otvor o íøce min. 91 mm a výce min. 89 mm.
Do otvoru se zasune MT101 a na doraz a zezadu se do otvorù v bocích zasunou odnímatelné stavìcí sloupky, které se pak pevnì pøitáhnou k panelu.

Zvýení stupnì krytí
Pro dodateènou ochranu MT101 v panelu proti prachu a vodì je mono vyuít odklápìcí prùhledný kryt (dodávaný jako speciální pøísluenství) a dosáhnout tak
krytí a IP65.

PWR RUN LINE ERR
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odnímatelné svorkovnice
12..30 V DC

294

45"&#
* )

stavìcí sloupky
pro upevnìní k panelu

90 mm
96 mm
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