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1. 

    Dokumentacja niniejsza zawiera dane techniczne i opis dotycz¹cy przeznaczenia, po³¹czenia uk³adu aplikacyjnego
    i zasad konfiguracji Wieloparametrowego WskaŸnika Bargrafowego WWB-01.

2.  

2.1 Komplet WWB-01 w sk³ad kompletu wchodz¹:
1.   WWB-01
2.   Instrukcja obs³ugi
3.   Karta katalogowa 
4.   Karta gwarancyjna
5.   Deklaracja ,,CE’’
6.   Program konfiguracyjny WWB-01 - CONF - dyskietka.
7.   Kabel obiektowy  KWB-01 
8.   Kabel transmisyjny RS 232

2.2 

O O 1.   Temperatura otoczenia podczas pracy ............................ 0 C ... 50 C
2.   Wilgotnoœæ wzglêdna ...................................................... 40 ... 80 %
3.   Ciœnienie atmosferyczne ................................................. 84 ... 107 kPa
4.   Stopieñ agresywnoœci œrodowiska .................................. B
5.   Wibracje sinusoidalne - amplituda, czêstotliwoœæ .......... 0,1 mm, 5 ... 35 Hz
6.   Udary .............................................................................. niedopuszczalne

Warunki eksploatacji i przechowywania:

Formularz techniczny.

Wstêp.

Eksploatacja.

      Przechowywanie i transport.

O O 1.   Temperatura otoczenia ...................................................  - 25 C ... 75 C
2.   Wilgotnoœæ wzglêdna ........................................................ 40 ... 80 %
3.   Wibracje i udary w czasie transportu wg. PN-83/T42106

3.   Przeznaczenie i dane techniczne:

3.1 Przeznaczenie wskaŸnika WWB-01
      WskaŸnik WWB-01 jest przeznaczony do kontroli procesu technologicznego, który wymaga jednoczesnego 
      podgl¹du do 10 wejœæ pomiarowych w formie s³upków bargrafowych.
      Dok³adny odczyt wartoœci jest mo¿liwy po wyborze przyciskiem co jest sygnalizowane zapaleniem najwy¿szej 
      diody w wybranym s³upku. Wynik w przeliczeniu na wartoœæ fizyczn¹ jest prezentowany na wyœwietlaczu cyfrowym.
      Jednoczeœnie wyniki wszystkich wejœæ analogowych mog¹ byæ transmitowane do systemu nadrzêdnego przy u¿yciu
      protokó³u Modbus RTU.

3.2 Dne techniczne:
 
   * Zasilanie ........................................................................... 18 ... 30 V DC
   * Pobór pr¹du maksymalny ................................................. 500 mA
   * 10 wejœæ analogowych ...................................................... 0/4 ... 20 mA / 50 W
   * Dok³adnoœæ przetwarzania ................................................ +/- < 0,25 %

O    * Temperatura pracy ............................................................ 0 ... 50 C
   * Wilgotnoœæ wzglêdna ........................................................ 40 ... 80 %
   * Stopieñ ochrony (przód)  ................................................... IP52
   * Obudowa pulpitowo - tablicowa ....................................... 195 x 146 x 84 mm
   * Wykrój ............................................................................... 186 x 137 mm
   * Dok³adnoœæ odczytu 
      - bargrafowego ..................................................................  +/- < 3 %
      - cyfrowego i transmisyjnego ............................................ +/- < 0,25 %
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4. Opis techniczny

4.1 Uk³ad elektroniczny

      WskaŸnik sk³ada siê z 2 p³ytek drukowanych:
   * p³ytka wejœæ analogowych - z filtrami dolnoprzepustowymi, uk³adem przetwornika, procesorem czêœci¹ 
      komunikacyjn¹ oraz       przetwornic¹ zasilaj¹c¹.
      Uk³ad komunikacyjny mo¿e prowadziæ transmisje z PC w standardzie RS 232C lub RS 485 wybranych przy
      pomocy prze³¹cznika                                            znajduj¹cego siê w tylnej czêœci obudowy.
    * p³ytki wyœwietlacza - ze s³upkami wyœwietlaczy bargrafowych siedmiosegmentowych oraz ich sterownikami. 

4.2 Obudowa

   * WskaŸnik jest umieszczony w obudowie z tworzywa sztucznego.
      P³yta czo³owa zawiera 10 s³upków 32 punktowych wyœwietlaczy bargrafowych, 4 cyfrowy wyœwietlacz 
      siedmiosegmentowy, oraz      przycisk wyboru wejœcia do prezentacji na wskaŸniku.
      Ca³oœæ jest pokryta estetyczn¹ foli¹, przy czym za wyœwietlaczem jest miejsce na wsuniêcie kartki z opisem miana.

      W tylnej czêœci obudowy s¹ umieszczone z³¹cza:

   * 25-cio pinowe - do przy³¹czenia sygna³ów obiektowych i zasilania.
   * 9-cio pinowe - do transmisji RS 232C/485
   * prze³¹cznik - do rodzaju transmisji.

4.3 Uk³ad aplikacji 
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W czasie normalnej pracy urz¹dzenia wskaŸnik pokazuje na s³upkach bargrafowych wartoœæ wejœæ analogowych.
Najwy¿ej zapalona dioda led sygnalizuje, które wejœcie jest pokazywane na wyœwietlaczu.
U¿ywaj¹c przycisku          mo¿na dokonaæ w trybie ,,przewijania’’ nowego wyboru wejœcia dla prezentacji.
Jednoczeœnie wszystkie wartoœci wejœæ analogowych mog¹ byæ transmitowane do systemu nadrzêdnego pracuj¹cego 
z protoko³em Modbus RTU.

WWB-01 obs³uguje dwa protokó³y transmisji:
- ,,Modbus RTU’’ - protokó³ umo¿liwiaj¹cy komunikacjê z systemem nadrzêdnym.
- ,,Serwisowy’’ - umo¿liwiaj¹cy komunikacjê z programu WWB-01-CNF dla konfiguracji i kalibracji.

Po za³¹czeniu zasilania urz¹dzenie automatycznie podejmuje pracê w trybie transmisji Modbus RTU.
Aby zmieniæ ten tryb na wspó³pracê z programem WWB-01-CONF mo¿na post¹piæ dwojako:
- przycisn¹æ przycisk         i poczekaæ na pojawienie siê na wyœwietlaczu napisu ,, CONF’’, nastêpnie puœciæ przycisk.
- przy wy³¹czonym zasilaniu przytrzymuj¹c przycisk        w³¹czyæ zasilanie, na wyœwietlaczu pojawi siê ,,CONF’’
  nastêpnie puœciæ przycisk.
Powrót do pierwotnego stanu mo¿na uzyskaæ równie¿ dwojako:
- przycisn¹æ przycisk         i poczekaæ na pojawienie siê na wyœwietlaczu napisu ,,- - - -’’, nastêpnie puœciæ przycisk.
- wy³¹czyæ i w³¹czyæ zasilanie WWB-01.
Stan transmisji przy wspó³pracy z programem WWB-01-CONF jest sygnalizowany napisem ,,CONF’’ pojawiaj¹cym
siê cyklicznie na wyœwietlaczu, przemiennie z wynikiem pomiaru wybranego wejœcia analogowego w stosunku 
czasowym 1:4. Stan transmisji przy Modbus RTU nie jest specjalnie sygnalizowany.
U¿ywanie trybu ,,CONF’’ jest potrzebne do realizacji zadañ konfiguracji i kalibracji i jest opisane w punkcie 5.1 i 5.2.
W dzia³aniu urz¹dzenia przewidziano do wykorzystania parametr ,,wzmocnienie’’ umo¿liwiaj¹cy korektê ka¿dego 
sygna³u analogowego w przedziale 0 ... 2.
Wzmocnienie > 1 powoduje zwiêkszenie wartoœci sygna³u, wzm. < 1 zmniejszenie.
Standardowo wzmocnienie jest ustawiane na wartoœæ równ¹ 1, nie powoduj¹c  ¿adnych zmian sygna³u.
Wprowadzono deklarowanie wartoœci progowej ,,MIN’’ i ,,MAX’’ lub brak deklaracji w tym zakresie ,  
wtedy wybieramy ,,NONE’’.
Po wyborze progu ,,MIN’’ dla danego wejœcia analogowego przy przekroczeniu tej wartoœci wszystkie diody led
poni¿ej tej wartoœci migaj¹.
Sygna³ ka¿dego wejœcia analogowego podlega kryterium wiarygodnoœci w ten sposób ¿e:
- dla zakresu pomiarowego 4 ... 20 mA 
                     pomiar J > 20,5 mA - miga najwy¿sza dioda led.
                     pomiar J < 3,25 mA - miga najni¿sza dioda led.
- dla zakresu pomiarowego  0 ... 20 mA istnieje tylko sprawdzanie J > 20,5 mA - miga najwy¿sza dioda led.
Wartoœæ progów wiarygodnoœci s¹ ustawiane fabrycznie i nie podlegaj¹ edycji. Pozosta³e nastawienia wykonuje 
siê w sposób typowy co jest opisane w punkcie 5.1 dotycz¹cym konfiguracji.

5. Programowanie wskaŸnika WWB-01

Programowanie odbywa siê przy pomocy programu konfiguracyjnego WWB-01-conf pracuj¹cego w œrodowisku 
Windows oraz kabla transmisyjnego KWB-01do pod³¹czenia PC.
Umo¿liwia ustawienie wszystkich parametrów konfiguracyjnych oraz dokonanie kalibracji urz¹dzenia.

5.1Konfiguracja

Do przeprowadzenia konfiguracji WWB-01 konieczne jest uzyskanie trybu ,,CONF’’, nale¿y do tego doprowadziæ
korzystaj¹c z uwag zawartych w punkcie 4.4 .
Po wprowadzeniu urz¹dzenia w tryb ,,CONF’’, dokonaniu po³¹czenia kablem transmisyjnym z PC i wyborze 
prze³¹cznikiem rodzaju komunikacji uruchomiæ na PC program WWB-01-CONF.
Pojawi siê g³ówne okno z wszystkimi parametrami dla 10 wejœæ analogowych z ich wartoœciami pocz¹tkowymi.
W zak³adce ,,transmisja’’ wybraæ odpowiedni numer portu COM. Zmiany wartoœci parametrów dokonujemy 
korzystaj¹c z zak³adki ,,wejœcie’’.
Mo¿liwa jest edycja w zakresie:
- typ wejœcia ................................................................................................. 0 ... 20 mA  lub 4 ... 20 mA
- wzmocnienie .............................................................................................. 0 ... 2
- filtracja wejœcia analogowego .................................................................... 0 ... 60 s
- zakres minimalny w jednostkach fizycznych .......................................... - 999
- zakres maksymalny w jednostkach fizycznych ......................................... 9999
- pozycja kropki ............................................................................................ XXXX / XXX . X / XX . XX / X . XXX /
- typ progu .................................................................................................... ,,MIN’’, ,,MAX’’ , ,,NONE’’
- wartoœæ progu ,,MIN’’ ..............................................................................- 999
- wartoœæ progu ,,MAX’’ .............................................................................. 9999

Po zakoñczeniu zmian u¿ywaj¹c przycisku ,,ZAPISZ’’ nale¿y przes³aæ dane do urz¹dzenia, co po pomyœlnym 
wykonaniu jest sygnalizowane potwierdzaj¹cym komunikatem.
Zak³adka ,,WYŒWIETLANIE’’ s³u¿y do procentowego wyboru jasnoœci œwiecenia wyœwietlania i linijek 
bargrafowych. Po ustaleniu tych wartoœci przy pomocy odpowiednich suwaków zapisujemy te dane do urz¹dzenia 
przy u¿yciu przycisku ,,ZAPISZ’’.
Zak³adka ,,TRANSMISJA’’ jest przeznaczona do selekcji numeru portu COM, oraz ustalenia adresu dla WWB-01 
pracuj¹cego przy u¿yciu protokó³u Modbus RTU.
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cd. 5.1 - parametry transmisji 9600, 8, N, 1 ( bez mo¿liwoœci zmian )
- adres urz¹dzenia ( 1 ... 247 ) nale¿y ustawiæ w ,,SERWISOWYM’’
- WWB-01 obs³uguje funkcja 04 hex i umo¿liwia odczyt wartoœci sygna³u dla wejœcia pomiarowego.
Dane ( typu float IEE ) dotycz¹ce wybranego wejœcia zajmuje 2 kolejne rejestry 16 bitowe.
- pytanie o wartoœæ sygna³u dla wybranego wejœcia - ramka 8 bajtów
[1] - adres sterownika 
[2] - nr. funkcji 04 hex
[3] - adres pierwszego rejestru 16-bit do odczytania MSB
[4] - adres pierwszego rejestru 16-bit do odczytu LSB
[5] - liczba rejestrów do odczytania msb
[6] - liczba rejestrów do odczytania lsb
[7] - crc-16
[8] - crc-16
- odpowiedŸ na pytanie o wartoœci sygna³u - ramka 9 bajtów
[1] - adres sterownika
[2] - nr. funkcji 04 hex
[3] - liczba odczytanych bajtów
[4] - wartoœæ rej. n (MSB)
[5] - wartoœæ rej. n (LSB)
[6] - wartoœæ rej. n+1 (MSB)
[7] - wartoœæ rej. n+1 (LSB)
[8] - crc-16
[9] - crc-16

Zak³adka ,,TEST’’ umo¿liwia testowanie dzia³ania elementów optoelektroniki (zapalenie led) dla dwóch trybów:
,,SEGMENTY’’, ,,AUTO’’. Sterowanie testem przy pomocy przycisków ,,START’’, ,,STOP’’.
Oprócz wymienionych dzia³añ mo¿liwe jest te¿ przeczytanie wszystkich aktualnych parametrów z WWB-01 
przy u¿yciu przycisku ,,CZYTAJ’’.
Do celów archiwalnych mo¿na dokonaæ zapisu parametrów przy wykorzystaniu zak³adki ,,PLIK’’, i wybraniu
opcji ,,DO PLIKU’’. Oczywiœcie dopuszczalna jest równie¿ operacja odczytu ,,Z PLIKU’’, ewentualna modyfikacja
i przes³anie parametrów do urz¹dzenia korzystaj¹c z przycisku ,,ZAPISZ’’.
Przebieg operacji ,,CZYTAJ’’, ,,ZAPISZ’’ jest przekazywany na ,,PASKU POSTÊPU’’ umieszczonym nad 
przyciskami.

5.2 Kalibracja

Podobnie jak dla konfiguracji wykorzystujemy tryb ,,CONF’’.
Dla ka¿dego urz¹dzenia WWB-01 kalibracja jest przeprowadzona fabrycznie.
Zak³adka ,,Strojenie’’ jest niezbêdna do przeprowadzenia ewentualnej korekty skalowania wszystkich wejœæ 
analogowych.
Do przeprowadzeniu kalibracji potrzebny jest zadajnik pr¹dowy 0 ... 20 mA klasy 0,1.
Do skalowanego wejœcia analogowego pod³¹czamy zadajnik pr¹dowy i ustawiamy na nim wartoœæ 0 mA.
Po ustaleniu siê wykazania widocznego w oknie pomiarowym zaznaczamy odpowiedni kwadrat.
Potem zmieniamy wartoœæ pr¹du na 4 mA i równie¿ akceptujemy pomiar w stosownym kwadracie.
T¹ sam¹ czynnoœæ wykonujemy dla 12 mA i 20 mA.
Po dokonaniu skalowania dla wszystkich 4 - rech punktów pomiarowych przeprowadzamy operacjê zapisu klikaj¹c
przycisk ,,Zapisz’’ i po pomyœlnym wykonaniu przes³ania pojawi siê komunikat potwierdzaj¹cy.
Analogicznie postêpujemy z pozosta³ymi wejœciami analogowymi.

6.   Instalowanie, obs³uga, konserwacja

6.1 Bezpieczeñstwo pracy i obs³ugi
      WskaŸnik gwarantuje bezpieczn¹ pracê przy zasilaniu 24 V DC z zasilacza posiadaj¹cego oddzielenie galwaniczne
      od sieci zasilaj¹cej.
6.2 Instalowanie
      Urz¹dzenie powinno byæ instalowane w pomieszczeniach i obiektach zapewniaj¹cych warunki pracy wymienione 
      w punkcie 2.2 niniejszej Instrukcji.
6.3 Uruchamianie 
      Przed ostatecznym uruchomieniem WWB-01 nale¿y przeprowadziæ konfiguracjê zgodnie z punktem 5
6.4 Konserwacja i naprawy
      Wszelkie zabiegi konserwacyjne nale¿y przeprowadziæ przy od³¹czonych kablach: obiektowym i transmisyjnym.
      W przypadku znacznego zapylenia, wskazane jest odkurzanie wnêtrza urz¹dzenia sprê¿onym powietrzem oraz 
      czyszczenie panelu czo³owego przy u¿yciu powszechnie dostêpnych œrodków czystoœci.
6.5 Usuwanie uszkodzeñ
      Naprawy gwarancyjne wykonuje s³u¿ba serwisowa producenta. Ze wzglêdu na budowê wyœwietlacza nie zaleca 
      siê wykonywania napraw przez u¿ytkowników.
      Pod³¹czenie WWB-01 niezgodne z uk³adem aplikacyjnym oraz wszelkie próby ingerencji wewn¹trz urz¹dzenia
      gro¿¹ utrat¹ praw gwarancyjnych.
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