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Dane techniczne:
- wymiary: 120 x 80 31 mm
- napiêcie zasilania: 24 V / 50 Hz +/-10%
- ³¹cze komunikacyjne: RS 485
- wspó³praca ze sterownikami z serii ELP...
- wbudowany czujnik temperatury
- sygnalizacja alarmu i komunikacji
- temperatura przechowywania: -20 - 70 °
C

diody sygnalizacyjne

Panel przedni

ALARM (czerwona) - sygnalizacja alarmu
COMM (zielona)
- komunikacja

klawiatura
poruszanie siê po menu
OK

zatwierdzenie/ ustawienia
cofniêcie (anulowanie)/ menu alarmów

Przytrzymanie przez 5 sekund przycisku
spowoduje wejœcie w menu alarmów.
Przytrzymanie przez 5 sekund przycisku
spowoduje wejœcie w menu ustawieñ.

Opis z³¹cza

OK

Monta¿ naœcienny
75

Zworka wyboru trybu pracy: Simple / Extended

11,5

23

Zworka terminatora RS485 - 120 Om

RS485 - A
RS485 - B
GND
Vac

Schemat pod³¹czenia do sterownika
1 234

W sterownikach z serii ELP... jest mo¿liwoœæ
podpiêcia HMI do specjalnego z³¹cza RJ.

POWER

1 - 24 Vac
2 - GND
3 - RS485 - A
4 - RS485 - B

Sterownik PLC

1 234
24
GND
VAC

24 VAC
GND
MASTER

A
B

VAC
GND
A
B

HMI 216 Complex

Standardowo w ka¿dym sterowniku jest
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Obs³uga HMI
Po d³u¿szym przytrzymaniu klawisza OK (oko³o 3 sekundy) HMI przechodzi do Menu ustawieñ HMI.
Opis ustawieñ HMI:
Choose device – przeszukiwanie sieci w poszukiwaniu sterowników. Po wejœciu w opcjê wyœwietlane s¹ wszystkie
wykryte wczeœniej sterowniki oraz opcje Only one device i Scan devices. Ka¿dy sterownik opisany jest przez adres
(ustawiany na zworkach sterownika od spodu), nazwê modelu sterownika, oraz nazwê algorytmu sterowania.
Symbol * oznacza ¿e ten sterownik jest aktualnie obs³ugiwany (wybrany). Opcjê Only one device nale¿y wybraæ w
przypadku wspó³pracy HMI tylko z jednym sterownikiem, ustawia ona jeden adres o wartoœci 1. Opcja Scan devices
rozpoczyna przeszukiwanie wszystkich adresów w poszukiwaniu urz¹dzeñ (zakres adresów 1-254). f: pokazuje iloœæ
znalezionych sterowników. W ka¿dej chwili mo¿na przerwaæ skanowanie (klawisz OK lub C). W trakcie normalnej
pracy wszystkie wykryte sterowniki otrzymuj¹ informacjê o temperaturze z HMI, a gdy na którymœ sterowniku wyst¹pi
alarm, a HMI jest po czasie aktywnoœci (ustalane parametrem Activity time) nastêpuje automatyczna zmiana adresu
na sterownik na którym wystêpuje stan alarmowy (nie potwierdzony – migaj¹ca dioda).
.
Communication period – czêstotliwoœæ z jak¹ HMI komunikuje siê ze sterownikiem (domyœlnie 0,5 sekundy). Im
mniejsza czêstotliwoœæ (wiêkszy czas) tym mniejsze obci¹¿enie linii ale wolniejsze odœwie¿anie parametrów.
Communication timeout – czas oczekiwania na odpowiedŸ. W zale¿noœci od opóŸnienia linii (ró¿nego typu
konwertery na linii komunikacyjnej) nale¿y ten czas wyd³u¿yæ kosztem wolniejszego odœwie¿ania parametrów.
Contrast – kontrast wyœwietlacza HMI
Minimal brightness – minimalna jasnoœæ podœwietlenia HMI
Maximal brightness – maksymalna jasnoœæ podœwietlenia HMI
Activity time – czas aktywnoœci, po którym wyœwietlacz przygasa. Po tym czasie, w zale¿noœci od opcji After
activity time HMI przechodzi do odpowiedniego ekranu.
After activity time – zachowanie HMI po czasie aktywnoœci (Nothing - nic siê nie dzieje, Alarms menu - je¿eli alarm
to przechodzi do menu alarmów, Alarms/1st page - je¿eli alarm to przechodzi do menu alarmów, a w przeciwnym
wypadku przechodzi do pierwszej karty menu g³ównego).
HMI com speed – wybór prêdkoœci transmisji HMI. W przypadku dedykowanego z³¹cza RJ45 prêdkoœæ transmisji
sterownika jest zawsze 9k6 bps.
RS485M com speed – zmiana prêdkoœci transmisji sterownika na ³¹czu RS485 Master. Uwaga: je¿eli HMI jest
pod³¹czone do tego ³¹cza komunikacyjnego i jest potrzeba zmiany prêdkoœci transmisji nale¿y najpierw
zmodyfikowaæ ten parametr, a nastêpnie ustawiæ tak¹ sam¹ prêdkoœæ w opcji HMI com speed.
Wyjœcie z Menu ustawieñ HMI nastêpuje po naciœniêciu klawisza C.
Menu alarmów jest dostêpne je¿eli HMI wykry³ stan alarmowy na sterowniku (miganie lub ci¹g³e œwiecenie
czerwonej diody).
Po d³u¿szym przytrzymaniu klawisza C (oko³o 3 sekundy) HMI przechodzi do Menu Alarmów.
Opis Menu Alarmów:
Ka¿dy alarm opisany jest przez nazwê, czas oraz datê wyst¹pienia. Symbol * oznacza ¿e alarm zosta³ potwierdzony.
Potwierdzenie alarmu nastêpuje po d³u¿szym przytrzymaniu klawisza OK (oko³o 3 sekundy). Je¿eli dany alarm
ust¹pi³ to po jego potwierdzeniu zniknie z listy alarmów.
Wyjœcie z Menu Alarmów nastêpuje po naciœniêciu klawisza C.
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