VisiLogic ladder software
Jeden program bûÏící
pod Windows pro PLC i HMI.

PLC editor – progr. jazyk ladder diagram:
• my‰í umístitelné elementy ladder diagramu
• modulární programování – prostﬁednictvím podprogramÛ (subroutines)
• integrované funkãní bloky ‰etﬁí nároky na pamûÈ programu a ãas
programátora
• podpora modemÛ pro SMS komunikaci a pro aplikaci Remote Access

PLC s dotykov˘m displejem

HMI editor – editace uÏivatelsk˘ch
displejÛ:
• moÏnost nastavení jakéhokoli elementu uÏivatelského displeje tak, aby
reagoval na dotek
• zobrazení a úprava jakékoli ãernobílé bitmapy z Windows na obrazovce
kontroléru
• grafická reprezentace v˘voje hodnot promûnn˘ch pomocí obrázkÛ nebo
grafÛ
• moÏnost programování kláves operátorského panelu a elementÛ
uÏivatelského displeje reagujících na dotek

Dal‰í funkce

Informaãní reÏim

Informaãní reÏim
AÏ 12 PID smyãek
vãetnû funkce autotune

Pﬁepínání mezi recepty
Knihovna obrázkÛ

Vision290
Vision280

Interní databáze – 120 kB
Zobrazení grafÛ
na displeji
Enkodérové vstupy
(A, B)

Mûﬁení teploty a hmotnosti
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PLC s LCD dotykov˘m displejem

Sítû a komunikace

Vision280™ a Vision290™ jsou v˘konné kontroléry s integrovan˘m operátorsk˘m
panelem zahrnujícím dotykov˘ displej. Tato PLC mohou obsluhovat aÏ 171 vstupÛ
a v˘stupÛ dostupn˘ch prostﬁednictvím nacvakávacího Snap-in modulu a roz‰iﬁujících I/O modulÛ. Komunikaãní moÏnosti zahrnují GPRS, SMS, Ethernet, CANbus
a protokol MODBUS. Grafick˘ displej mÛÏe zobrazovat obrázky a texty reagující
na dotek.

Technická specifikace

V280

V290

Grafick˘ displej
Typ
ãernobíl˘ FSTN LCD displej
ãernobíl˘ FSTN LCD displej
Dotyková obrazovka
rezist., analogová
rezist., analogová
Podsvícení
záﬁivkové (CCFL)
záﬁivkové (CCFL)
Rozli‰ení displeje
320 x 240 pixelÛ (QVGA), akt. oblast 4,7"
320 x 240 pixelÛ (QVGA), akt. oblast 4,7"
UÏivatelsk˘ch obrazovek
aÏ 255
aÏ 255
Klávesnice
Poãet kláves
27 vãetnû numerick˘ch a funkãních kláves s moÏností vyuÏití popiskÛ pouze virtuální klávesnice
Program
PamûÈ pro aplikace
1 000 kB
Doba vykonání bitové operace
0,5 µs
Bitov˘ch operandÛ
4 096
Integer (16bit. celoã. prom.)
2 048
Long Integer (32bit. celoã. prom.)
256
Float (32bit. prom. des. ãísla)
24
Double Word (32bit. celoã. prom. bez znaménka)
64
âasovaãe (32bitové)
192
Datové tabulky
120 kB (RAM), 64 kB (flash)
Komunikace
RS232 / 485
2 RS232 porty + 1 voliteln˘ RS232 nebo RS485 (viz tabulka Pﬁídavné komunikaãní moduly)
Ethernet
1 voliteln˘ port (viz tabulka Pﬁídavné komunikaãní moduly)
CANbus
1 port (pouze pro kontroléry Unitronics)
MODBUS
podpora protokolu MODBUS master/slave
GPRS
vzdálen˘ pﬁístup ke kontroléru z PC
GSM/CDMA
SMS komunikace s nûkolika mob. tel. ãísly
Obecné
Napájení
12 nebo 24 V DC
PID regulace
aÏ 12 nezávisl˘ch PID regulaãních smyãek; vãetnû interní autotune funkce
Zálohování baterií
baterie s Ïivotností 7 let zálohuje celou pamûÈ a hodiny reálného ãasu
âelní krytí
IP 65 / NEMA 4X (pﬁi zápustné montáÏi)
MoÏnosti roz‰íﬁení
aÏ 128 dal‰ích vstupÛ/v˘stupÛ prostﬁednictvím roz‰iﬁujících I/O modulÛ
Rozmûry
260 x 155 x 72 mm
260 x 155 x 72 mm
Typové oznaãení
V280-18-B20B
V290-19-B20B

V200-18-E2B

V200-18-E3B

GPRS

Univerzální komunikaãní standard je nyní
zabudován i do kontrolérÛ Vision. Ethernetov˘ port umoÏÀuje komunikaci pﬁíkazy
protokolu MODBUS pomocí TCP/IP prostﬁednictvím va‰í stávající sítû LAN. Pomocí
funkãních blokÛ ladder diagramu mÛÏete
snadno umoÏnit:
• pﬁístup na kontrolér z PC pomocí SCADA
aplikací, VisiLogicu nebo Remote Accessu
• v˘mûnu dat mezi jednotliv˘mi PLC
pomocí TCP/IP
• pﬁístup na externí zaﬁízení typu slave
(na jakékoli podporující protokol
MODBUS pﬁes TCP/IP)

Pomocí sluÏeb bezdrátového datového
pﬁenosu pﬁes GPRS je moÏno pﬁistupovat
prostﬁednictvím internetu na OPLC™ Vision.
Vision OPLC™ mÛÏe pﬁená‰et datové pakety
IP na vzdálené PC pﬁipojené na internet
prostﬁednictvím dedikovaného IP.
GPRS umoÏÀuje ovládat vzdálené PLC
on-line, provádût upload, download, ladit
programy a zaznamenávat data z aplikace
bez nutnosti vodiãÛ.

Pﬁídavné
komunikaãní moduly
Do kaÏdého OPLC Vision série 2001 mÛÏe b˘t
nainstalován pﬁídavn˘ komunikaãní modul.
Typové oznaãení

Komunikaãní port

V200-19-R4
V200-19-ET1
V200-19-RS4-X

1 RS485 port
1 Ethernet port
1 RS232 / 485 port
(izolovan˘)

1

Vision230™, Vision260™, Vision 280™ a Vision290™

2

Nûkteré digitální vstupy mohou pracovat jako vysokorychlostní/enkodérové
vstupy (pﬁíp. pro mûﬁení frekvence) nebo jako standardní digitální vstupy.

UÏivatelsk˘ ASCII
protokol
Funkãní blok Protocol umoÏÀuje OPLC™ Vision
komunikovat pﬁes RS232 nebo RS485 se ‰irokou
‰kálou externích zaﬁízení jako jsou ãteãky ãárového
kódu, termotiskárny, servopohony atd.

OPC / DDE servery

Snap-in moduly
V200-18-E1B

Ethernet pﬁes TCP/IP

V200-18-E4B

V200-18-E5B

Digitální vstupy (galv. oddûlené) 16 PNP / NPN vstupÛ (24 V DC) 16 PNP / NPN vstupÛ (24 V DC) 18 PNP / NPN vstupÛ (24 V DC) 18 PNP / NPN vstupÛ (24 V DC) 18 PNP / NPN vstupÛ (24 V DC)
Vysokorychl. / enkodérové vstupy dva 10 kHz PNP / NPN vstupy dva 10 kHz PNP / NPN vstupy dva 10 kHz PNP / NPN vstupy dva 10 kHz PNP / NPN vstupy dva 10 kHz PNP / NPN vstupy
(mûﬁení frekvence)2
Analogové vstupy
tﬁi 10bitové vstupy:
dva 10bitové vstupy:
ãtyﬁi izolované 12bitové vstupy: ãtyﬁi izolované 14bitové vstupy:
tﬁi 10bitové vstupy:
0–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA
0–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA
0–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA
0–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA
0–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA
mohou b˘t také pouÏity pro pﬁipojení termoãlánkÛ
Teplotní vstupy
Ïádné
Ïádné
Ïádné
nebo PT100 senzorÛ (rozl. 0,1 °)
Digitální vstupy (galv. oddûlené)
4 PNP / NPN (24 V DC)
4 PNP / NPN (24 V DC)
2 PNP / NPN (24 V DC)
2 PNP / NPN (24 V DC)
2 PNP / NPN (24 V DC)
10 reléov˘ch
10 reléov˘ch
15 reléov˘ch
15 reléov˘ch
15 reléov˘ch
Vysokorychlostní v˘stupy (PWM modulace)
2 standardní tranzistorové v˘stupy mohou pracovat jako vysokorychlostní; NPN – 50 kHz / PNP – 2 kHz
Analogové v˘stupy
Ïádné
dva 12bitové:
ãtyﬁi izolované 12bitové v˘stupy: ãtyﬁi izolované 12bitové v˘stupy:
Ïádné
0–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA
0–10 V, 4–20 mA
0–10 V, 4–20 mA

OPC a DDE servery od firmy Unitronics umoÏÀují
v˘mûnu dat mezi OPLC™ Vision a aplikacemi bûÏícími
pod operaãním systémem Windows. Servery jsou
zdarma ke staÏení na www.unitronics.com.

Remote Access
UmoÏÀuje pﬁistupovat z va‰eho PC na vzdálené kontroléry Vision pﬁes síÈ, Ethernet nebo GPRS / GSM /
CDMA / telefonní modem. Pomocí v˘konného
nástroje Remote Access mÛÏete ovládat kontroléry
(pomocí VisiLogicu nebo nezávisle), provádût download nebo ladûní projektu, ãíst, zapisovat a ukládat
hodnoty z/do operandÛ nebo databázov˘ch tabulek
on-line a posílat data z va‰í aplikace do Excelu
podle nastavení.

SMS komunikace
OPLC™ Vision mohou odesílat a pﬁijímat SMS zprávy
obsahující text a hodnoty promûnn˘ch z/na jak˘koli
GPRS / GSM / CDMA mobilní telefon. Pomocí SMS
mÛÏete modifikovat parametry va‰eho systému
(mûnit hodnoty operandÛ).
Kontrolér umí zasílat potvrzení o doruãení zpráv, zodpovídat va‰e poÏadavky na data a zasílat SMS zprávy, abyste byli informováni o pﬁípadn˘ch poruchách
systému.

MODBUS
Kontroléry umoÏÀují komunikovat v reÏimu
master/slave pomocí protokolu MODBUS prostﬁednictvím obou RS232 portÛ a volitelného RS485 nebo
Ethernet portu.

CANbus
UmoÏÀuje propojit aÏ 63 kontrolérÛ do vysokorychlostní sítû pomocí Unitronics CANbus protokolu.

