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Charakteristické vlastnosti
•  Funkce je řízena signály

- z pracovi�tě operátora
- z jiných terminálů prostřednictvím komunikační

sběrnice mezi vývodovými poli (Interbay bus)

Aplikace
Terminály mohou být vybaveny funkcí, která je
řízena jak signály z automatizačního systému roz-
vodny, tak i signály z jiných terminálů prostřednic-
tvím komunikační sběrnice mezi vývodovými poli
(Interbay bus). Tento funkční blok má 16 výstupů,
které lze ve spojení s konfiguračními logickými

obvody pou�ít pro ovládání funkcí v terminálu, nebo
pro externí ovládání prostřednictvím binárních výstu-
pů. Jestli�e je tato funkce pou�ita pro komunikaci s
jinými terminály, musí být tyto terminály vybaveny
příslu�ným funkčním blokem, který změnové infor-
mace vysílá.

Funkce
V terminálech REx 5xx je jako doplňkové vybavení
k dispozici jeden funkční blok vícepovelového
ovládání CM01 s rychlým časem provedení opera-
ce, který je také nazýván Blok binárních signálů
rychlé komunikace mezi vývodovými (Binary signal
Interbay Communication high speed block) a/nebo
79 funkčních bloků vícepovelového ovládání CM02
- CM80 s del�ím časem provedení operace.

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.

Funkční blok vícepovelového ovládání má 16 vý-
stupů kombinovaných v jednom bloku, který lze

ovládat ze stanovi�tě operátora, nebo z jiných ter-
minálů. Prostřednictvím konfiguračního nástroje
CAP 531 lze bloku přiřadit jedno společné označe-
ní / název tvořený maximálně 19ti 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.

Tato povelová funkce má také vlastní kontrolní
funkci, kterou je výstup VALID (PLATNÉ) nastaven
do stavu log. 0, jestli�e během konfigurovaného
času INTERVAL nejsou blokem přijata odpovídající
data.

Funkční blok
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Vstupní a výstupní signály

Tabulka 1: Vstupní signály povelové funkce (CMnn-)

Signál Popis
CMDOUT U�ivatelem definovaný společný název pro v�echny výstupy funkčního bloku

CMnn. Délka názvu / popisu je a� 19 znaků.
INTERVAL Časový interval vymezený pro kontrolu přijatých dat.
MODE Provozní re�im; 0 = Off (resetované signály s odpadem), 1 = Steady (trvalé

signály), 2 = Pulsed (impulsní signály)

 Tabulka 2: Výstupní signály povelové funkce (CMnn-)

Signál Popis
OUTy Povelový výstup �y� (y=1-16).
Valid Přijatá data; 0 = neplatná data, 1 = platná data
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