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Charakteristické vlastnosti
•  Funkce je řízena signály

- z jednotky místního ovládání HMI
- z pracovi�tě operátora

Aplikace
Terminály mohou být vybaveny funkcí, která je
řízena jak signály z automatizačního systému roz-
vodny, tak i signály z rozhraní místního ovládání
(HMI � Human Machine Interface). Tento funkční
blok má 16 výstupů, které lze pou�ít například pro
ovládání vysokonapěťových spínacích prvků

v rozvodně. Pro ovládání funkce lze také pou�ít
jednotku místního ovládání HMI. U�ivatel mů�e
pomocí konfiguračních logických obvodů vytvářet
impulsní nebo trvalé výstupní signály, které jsou
určeny pro ovládání funkcí v terminálu, nebo pro
externí ovládání prostřednictvím binárních výstupů.

Funkce
Funkce jednopovelového ovládání je vytvořena CD
funkčním blokem s 16 výstupními binárními signá-
ly.

Výstupní signály mohou být resetované signály
s odpadem (Off), signály trvalé (Steady), nebo sig-
nály impulsní (Pulse). Nastavení typu signálu je
provedeno prostřednictvím konfiguračního nástroje
CAP 531 na vstupu MODE (RE�IM), který je spo-
lečný pro celý funkční blok.

Výstupy funkce je mo�né individuálně ovládat ze
stanovi�tě operátora, z pracovi�tě dálkového říze-
ní, nebo z jednotky místního ovládání HMI. Ka�-
dému výstupnímu signálu lze prostřednictvím kon-
figuračního nástroje CAP 531 přiřadit označení /
název tvořený maximálně 13ti znaky.

Výstupní signály OUT1 a� OUT16 jsou poté k dis-
pozici při konfiguraci terminálu pro tvorbu funkcí,
nebo ve spojení s konfiguračními logickými obvody
pro přiřazení k binárním výstupům terminálu.

Funkční blok
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Vstupní a výstupní signály

Tabulka 1: Vstupní signály povelové funkce (CDnn-)

Signál Popis
CMDOUTy U�ivatelem definovaný název pro výstup funkčního bloku CDnn �y� (y=1-16).

Délka názvu / popisu je a� 13 znaků.
MODE Provozní re�im; 0 = Off (resetované signály s odpadem), 1 = Steady (trvalé

signály), 2 = Pulsed (impulsní signály)

 Tabulka 2: Výstupní signály povelové funkce (CDnn-)

Signál Popis
OUTy Povelový výstup �y� (y=1-16).
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