
FAB 

felhasználói kézikönyv



1. FAB HARDVER KÉZIKÖNYV
○ Néhány fontosabb megjegyzés 1. oldal
○ Bevezetés 1. oldal
○ AF-10 sorozat ismertetése 2. oldal
○ AF-20 sorozat ismertetése 2. oldal
○ FAB modulok típusválasztéka 3. oldal
○ FAB rendszerek tulajdonságai 3. oldal
○ Telepítés 5. oldal
○ Méretek 5. oldal
○ Vezetékezés bekötése 6. oldal
○ Bemenetek csatlakoztatása 8. oldal
○ Kimenetek csatlakoztatása 8. oldal
○ FAB hálózat kialakítása 9. oldal

2. QUICK II program használata
○ Funkció blokkok leírása 10. oldal
○ Általános funkció blokkok 10. oldal
○ ÉS művelet 11. oldal
○ VAGY művelet 11. oldal
○ NOT, negálás múvelete 12. oldal
○ NAND múvelet 12. oldal
○ NOR 13. oldal
○ XOR 13. oldal
○ Speciális funkció blokkok 14. oldal
○ Bekapcsolás késleltetés DPR 16. oldal
○ Kikapcsolás késleltetés DDR 17. oldal
○ PLR 18. oldal
○ Időkapcsoló CW 18. odal
○ RS tároló 21. oldal
○ Váltakozó időzítésű ütemadó CPG 22. oldal
○ Bekapcsolás késleltető állapot megörzéssel RPR 23. oldal
○ Felfele számláló UCN 24. oldal
○ Lefele számláló DCN 25. oldal
○ Impulzus üzemű relé MPLR 25. oldal
○ Telefonos funkció blokk TEL 26. oldal
○ Rögzített hang lejátszása 26. oldal



○ Hangrögzítés REC 27. oldal
○ Analóg értékek összeehasonlítása COMP 27. oldal

3. Programozás az LCD programozó segítségével
○ Program szerkesztése 30. oldal
○ Időzítő funkcióval rendelkező funkcióblokkok 30. oldal
○ Számláló funkcióval rendelkező funkcióblokkok 31. oldal
○ Kapcsoló óra paramétereinek beállítása 31. oldal
○ Telefonos funkció blokk használata 32. oldal
○ Analóg értékek összehasonlítása 32. oldal
○ Funkcióblokkok beillesztése 33. oldal
○ Funkcióblokkok törlése 33. oldal
○ Program törlése 33. oldal
○ FAB/ROM menü 34. oldal
○ Programozási szabályok 34. oldal
○ Tároló relék alkalmazása 35. oldal
○ Példa a program szerkesztésére 35. oldal
○ Program kiolvasása 40. oldal

4. Telefonos illesztő modul használata
○ Főmodul és a telefonos illesztő modul összekapcsolása 41. oldal
○ Hangfelvételek speciális poziciói 42. oldal
○ Hangrögzítés 42. oldal
○ Példa hangfelvételre 43. oldal
○ Rögzített hang lejátszása 43. oldal
○ Telefonos távvezérlés 44. oldal



Fontos megjegyzések
1. AF-C232 és az LCD programozót ne csatlakoztassa a főmodulhoz, csak miután 

áramtalanította a készüléket. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat.
2. Alapértelmezett jelszó FAB modulok esetében: 0001
3. FAB modulok alapértelmezett címe: 000
4. Ha kijelzőről programozza a modult, akkor két funkcióblokk kimenete nem lehet azonos 

pontra kötve, kivételt képez ez alól a CW funkcióblokk.
A hibás megoldás:

A helyes megoldás a következő:

Bevezetés

A FAB mini PLC modul programozása funkcióblokkok segítségével történik. Programozása 
egyszerűen elsajátítható, nem igényel különösebben programozói ismereteket, és több oldalas 
utasításlista ismeretére sincsen szükség. Programozás nem csak PC-ről lehetséges, hanem a 
főmodulhoz csatlakoztatható LCD programozó segítségével, mely a programozás befejezése után 
akár el is távolítható, ily módon egy LCD programozó segítségével több modul is programozható, 
ezzel csökkentve a kialakított rendszer költségeit. Bonyolultabb programok esetében, valamint a 
program jobb átláthatósága érdekében ajánlott a számítógépes programozás. FAB rendszerek 
vezérlésre, távfelügyeletre, távirányításra is használhatók.
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AF-10 széria

1. AC vagy DC tápforrás csatlakoztatása. 
FAB mini PLC típusszáma határozza 
meg milyen típusú táplálással működik. 

2. Bemenetek csatlakoztatása
3. Kommunikációs csatlakozó
4. Programozáshoz használható gombok
5. Kimenetek csatlakoztatása (relés vagy 

tranzisztoros)
6. LCD kijelző

AF-20 széria

1. AC vagy DC tápforrás 
csatlakoztatása. FAB mini PLC 
típusszáma határozza meg 
milyen típusú táplálással 
működik. 

2. Bemenetek csatlakoztatása
3. Kommunikációs csatlakozó
4. Programozáshoz használható 

gombok
5. Kimenetek csatlakoztatása 

(relés vagy tranzisztoros)
6. LCD kijelző
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FAB modulok típusválasztéka
Típus Tápellátás Bemenet Kimenet
AF-10MR-A AC 100V - 240V 6 digitális bemenet AC 4 relés kimenet
AF-10MR-E AC/DC 12V -24V 6 digitális bemenet 

AC/DC
4 relés kimenet

AF-10MT-E DC 12V - 24V 6 digitális bemenet 
AC/DC

4 tranzisztoros kimenet

AF-10MR-D DC 12V - 24V 6 analóg bemenet DC 4 relés kimenet
AF-10MT-D DC 12V - 24V 6 analóg bemenet DC 4 tranzisztoros kimenet
AF-20MR-A AC 100V - 240V 12 digitális bemenet 

AC
8 relés kimenet

AF-20MR-E AC/DC 12V - 24V 12 digitális bemenet 
AC/DC

8 relés kimenet

AF-20MT-E DC 12V -  24V 12 digitális bemenet 
AC/DC

8 tranzisztoros kimenet

AF-20MR-D DC 12V - 24V 12 analóg bemenet 8 relés kimenet
AF-20MT-D DC 12V - 24V 12 analóg bemenet 8 tranzisztoros kimenet
AF-LCD LCD programozó, 

mely a modul 
előlapjára 
csatlakoztatható.

AF-C232 Csatlakozó AF-M232 és a FAB között
AF-P485 Csatlakozó a FAB és az RS485 buszok között 
AF-M232 Adapter a modem és az AF-MUL vagy AF-C232 között
AF-MUL Telefonos illesztő modul, távvezérlésre, távfelügyeletre valamint 

vészjelzésre
AF-MUL-D Telefonos illesztő modul DC tápellátással
QUICK II FAB rendszer programozói környezete
FAB-SCADA SCADA program

FAB rendszer tulajdonságai
1. Eltávolítható LCD programozó panel

A főmodul előlapjára csatlakoztatható operátorpanel LCD kijelzővel és vezérlőgombokkal. 
Mely segítségével a modulban levő program közvetlenül szerkeszthető, és mivel a panel 
eltávolítható a főmodulról, ezért több modulhoz is alkalmazható, így csökkentve a rendszer 
kialakítási költségét. Hiszen amikor szükség van az LCD programozóra, akkor csak a 
megfelelő helyre kell csatlakoztatni, ha már nincsen rá szükség, akkor eltávolítás után 
visszahelyezhető a modul előlapja. 
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Figyelem!
A kijelző csak azután helyezhető fel, illetve távolítható el, miután a modul 
tápellátását megszüntette.

2.  Jól alkalmazható kis méret
FAB rendszerek minden eleme DIN sínre szerelhető, a kisebb AF-10 sorozat méretei 
90x71x58 (mm), a nagyobb  AF-20 sorozat méretei a következők: 90x126x58 (mm) 

3. Programozás funkció blokkokkal
FAB modulok programtároló képessége nagy, vagyis egy programban 127 funkcióblokkot 
lehet felhasználni. Összetettebb feladatok megoldásakor célszerű a programozást a személyi 
számítógép segítségével elvégezni. Erre használható az ingyenes QUICK II programozói 
környezet, amely a vezérlőprogramot közvetlenül a FAB memóriájába írja. A szoftver 
rendkívül felhasználóbarát, hiszen a programozás egyszerűen elsajátítható, funkcióblokk 
alkalmazásával történik. A programban lehetőség nyílik OF-LINE tesztelésre, így a modul 
megléte nélkül is elkészíthető illetve tesztelhető a program. ON-LINE tesztelési funkció is 
lehetséges, vagyis a programban azt látja, ami a modulban valójában történik, beleértve a 
számlálók és időzítők aktuális állapotát is. 

4. Valós idejű óra naptár funkcióval
A FAB modulok mindegyike rendelkezik beépített valós idejű órával, mely segítségével 
előre beállítható a végrehajtás ideje napra, órára vagy akár percre pontosan. 127 különböző 
időpont használható fel egy alkalmazáson belül. 

5. Analóg bemenetek
Bizonyos modellek esetében, melyek rendelkeznek analóg bemenettel bevihető a folyamatba 
többek között a hőmérséklet, páratartalom, nyomás, folyadék szint, feldolgozás és 
monitorozás céljából. 

6. Biztonsági kód
A FAB modulba letöltött program nem olvasható vissza csak a biztonsági kód ismeretében. 
Ily módon védi a programot a másolástól, vagy az illetéktelen módosítástól. 

7. Telefonos funkció
A FAB rendszer felszerelhető telefonos illesztő modullal, melyet a QUICKII program is 
támogat. Analóg telefonvonalon keresztül lehetséges előre beállított telefonszámok 
tárcsázása. A tárcsázás automatikusan is történhet, bizonyos előre programozott feltételek 
teljesülése esetén. Így kiválóan alkalmazható telefonon keresztül történő vészjelzésre. 
Megjegyzés: AF-MUL telefonos illesztő modulra rögzíthetőek a hang üzentek, amelyeket 
későbbiekben a modul lejátszik. A programban külön be kell állítani a telefonos 
funkcióblokk segítségével.

8. Hálózatba kapcsolási lehetőség. 
RS-485 buszon maximálisan 255 FAB kapcsolható össze, és a felügyeletük  egyetlen 
számítógépes programban összefogható, megjeleníthető.

9. Felügyeleti rendszer megvalósítása
SCADA program segítségével felügyelhetőek a modulok, megjeleníthetőek a be és 
kimenetek állapotai, akár analóg akár digitális bemenetről legyen szó. 

10. MIDDLE RELAY alkalmazási lehetőség
Alkalmazása esetén összetettebb vezérlési feladatok is megoldhatók. 
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Telepítés és bekötés
Kis méretének is kialakításának köszönhetően nincsen szükség különleges telepítési feltételre, 

egyszerűen DIN sínre szerelhető a rendszer összes modulja. Ha azonban nincsen DIN sín, abban az 
esetben a modul két sarkánál, átlósan található két csavaros rögzítési lehetőség, mellyel a modul 

közvetlenül a kívánt felületre csavarozható.

DIN sínre erősítés

Az LCD panel a főmodul előlapjára külön vezetékezés nélkül csatlakoztatható. Kijelző eltávolítható 
a jobb oldalán található rögzítő kézi oldásával, vagy csavarhúzó segítségével. 

Kijelző eltávolítása csavarhúzó segítségével

Méretek

AF-10 széria méretei (mm)
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AF-20 széria méretei (mm)

Vezetékezés bekötése

Be és kimenetek, illetve a tápellátás bekötésére 3mm szélességű csavarhúzó használata ajánlott. A 
maximálisan csatlakoztatható vezeték keresztmetszet a következőképpen alakul:

● 1 x 2.5mm²
● 2 x 1.25mm²

Tápfeszültség csatlakoztatása

1. AF10 MRA és AF 20 MRA modellek tápfeszültsége:  100 ~ 240Vac, 50-60Hz
2. AF-10MT-E, AF-10MR-D, AF-10MT-D, AF-20MT-E , AF-20MRD, AF-20MT-D modellek 

tápfeszültsége: 12 ~ 24Vdc
3. AF10MRE és AF20MRE modellek tápfeszültsége: AC/DC 12 ~ 24V

Bemenetek bekötése a következő ábrákon látható:

                      AC tápfeszültség                                               DC vagy AC/DC tápfeszültség 
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Bemenet típusa szerint lehet digitális, mint egy kétállapotú kapcsoló, vagy analóg mint például 
nyomás, hőmérséklet, páratartalom. Bemenetek műszaki adatait a következő táblázat tartalmazza.

AF-10MRA
AF-20MRA

AF-10MR-D
AF-10MT-E
AF-10MT-D
AF-20MR-D
AF-20MT-E
AF-20MT-D

AF-10MR-E
AF-20MR-E

Kapcsolás 0 állapotba <40 VAC <5 VDC <5 VDC
Kimeneti áram <0.24mA <1.5mA <1.5mA
Kapcsolás 1 állapotba >= 80 VAC >= 10 VDC >= 10 VDC
Kimeneti áram Jellemzően 0.24mA Jellemzően 3mA Jellemzően 3mA
Világítás kapcsolása Ha a kapcsolni kívánt 

világítás árama kisebb 
vagy egyenlő, mint 
0.2mA, akkor a 
kimenetre közvetlenül 
csatlakoztatható. Ha az 
áram nagyobb, mint 
0.2mA akkor ajánlott 
relé használata. 

- -

I1-I6/I1-IC
Analóg bemenetként is 
használható.

-

AF-10MR-D, AF-10MT-D, AF-20MR-D és AF-20MT-D modulok rendelkeznek analóg bemenettel,  
minden bemeneti pontjuk használható analóg bemenetként. (I1-I6 vagy I1-IC) Természetesen ezek a 
bemenetek nem csak analógként használhatók, hanem digitális bemenetként is. Ennek eldöntése a 
programban lehetséges, amennyiben a bemenet egy analóg funkcióblokkhoz kapcsolódik, akkor a 
modul azon bemenete analóg bemenetként használható. Ellenkező esetben, vagyis ha digitális  
funkcióblokkhoz csatlakozik, akkor a bemenetet digitális jelként értelmezi a program. SCADA 
programban pedig kiválasztható, hogy egy bemenet az adott alkalmazásban analóg vagy digitális.  
Analóg bemenet 0..10V jelet képes fogadni, felbontása pedig 0,1V. Digitális bemenetként pedig úgy 
használható, hogyha a bemeneti feszültség értéke eléri a 10V-ot, akkor a bemenet kapcsol. 
Digitális bemenet kapcsolásakor, 0-1 váltáskor, a 1 logikai értéknek megfelelő szintet legalább 
50ms ideig fennt kell tartani, ugyanez az időtartam szükséges 1-0 váltáskor is. 
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Bemenetek csatlakoztatását a következő ábrák tartalmazzák: 
                    AC típus esetében                                            DC típus esetében (E széria)

          DC típus esetében (D széria)
Kimenetek csatlakoztatása
AF-10MR-A/AF-20MR-A/AF-10MR-D/AF-20MR-D AF-10MRE/AF-20MR-E /AF-10MR-F/AF-
20MR-F FAB típusok relés kimenettel rendelkeznek. A kimenetek függetlenek a bemenetektől 
valamint a tápfeszültségtől. 
AF-10MT-E/AF-20MT-E és AF-10MT-D/AF-20MT-D FAB típusok tranzisztoros kimenetűek 
rövidzár és túlterhelés védelemmel. A kimenetre kötött terhelést mindenképpen el kell szigetelni a 
tápellátástól. 

Relés kimenetek
Különböző terhelések kapcsolására alkalmasak, például: lámpák, fénycsövek, kisebb motorok, 
mágneskapcsolók. A kimenettel kapcsolt eszközök választékát csak a kimeneten átfolyó áram 
korlátozza, melynek maximális értéke, mely 10A ohmos terhelés esetében és 2A induktív terhelés 
kapcsolásakor. 
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Relés kimenetek csatlakoztatását a következő ábra szemlélteti:

Tranzisztoros kimenetek
Tranzisztorral kapcsolt maximális kimeneti áram nem haladhatja meg a 2 ampert. 
Kimenet csatlakoztatási módját a következő ábra tartalmazza:

 Az ábrán látható M pontot össze kell kötni a FAB táplálását biztosító M ponttal, a terhelést pedig 
L+ ponttal kell összekötni, és a kimeneti áram csak egyenáram lehet. 

FAB hálózat kialakítása

Egy számítógépre maximálisan 255 db FAB csatlakoztatható. Minden készüléket külön-külön kell 
megcímezni, a címtartomány amiből választani lehet: 000....254.
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II. QUICK II fejlesztői környezet használata

Funkcióblokk leírása
FAB mini PLC programozása funkcióblokkok segítségével történik. A programban 20 különböző 
funkcióblokk található, melyek közül néhány speciális funkcióval van ellátva, mint például: 
bekapcsolás késleltetés, kikapcsolás késleltetés, időzítők, számlálók. Ez a fajta programozási mód 
gyorsabban és egyszerűbben elsajátítható, mint például a nagyobb PLC-k esetében alkalmazott 
utasításlista. 

A programban megjelenő operátorok, melyek a funkcióblokkokhoz kapcsolhatóak
● Bemeneti pontok I1-IC
● Kimeneti pontok Q1-Q8
● Tároló relék M00-M126
● Logikai „1” érték: HI
● Logikai „0” érték: LO
● Nincs csatlakoztatva: X
● Telefonos vezérlés: P0-P9

Általános funkcióblokkok
Leírás FAB funkcióblokk Funkció

Alaphelyzetben nyitott (NO) 
kapcsolók soros kapcsolása Logikai ÉS művelet (AND)

Alaphelyzetben nyitott (NO) 
kapcsolók párhuzamos 
kapcsolása

Logikai VAGY művelet (OR)

Fázis invertáló Logikai tagadás művelete 
(NOT)

XOR művelet Kizáró vagy művelet (XOR)

Alaphelyzetben zárt (NC) 
kapcsolók soros kapcsolása

Logikai NEM-ÉS kapcsolat 
(NAND)
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Alaphelyzetben zárt (NC) 
kapcsolók párhuzamos 
kapcsolása

Logikai NEM-VAGY kapcsolat 
(NOR)

Logikai ÉS kapcsolat
Alaphelyzetben nyitott kapcsolok sorba kapcsolásának megfelelő logikai művelet. 

ÉS kapcsolat, mert a blokk kimenete csak akkor lesz igaz, hogyha az 1. és 2. és 3. bemenet is igaz 
lesz. Logikai ÉS kapcsolat igazságtáblája a következő: 

I1 I2 I3 Q
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 0
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1

Logikai VAGY kapcsolat 
Alaphelyzetben nyitott kapcsolók párhuzamos kapcsolásának megfelelő logikai művelet.

Vagy kapcsolat, mert a blokk kimenete akkor lesz igaz, ha az 1. bemenet vagy a 2. bemenet, vagy a 
3. bemenet igaz lesz. Vagy kapcsolat igazságtáblája:

I1 I2 I3 Q
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
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1 1 0 1
1 1 1 1
Logikai NEM, vagyis a tagadás művelete
Tagadás a következőképpen magyarázható: ha a bemenetre logikai 1 érték kerül, akkor a kimenet 0 
lesz, ha pedig a bemenetre 0 kerül, akkor a kimenet logikai 1 értéket vesz fel. 

Tagadás műveletének igazságtáblája:

I1 Q
0 1
1 0

Logikai NEM-ÉS (NAND) művelet
Alaphelyzetben zárt kapcsolók párhuzamos kapcsolásának megfelelő logikai művelet a NAND. 
Kimenet csak abban az esetben lesz logikai 0 értékű, ha mindhárom bemenet 1 értékű. Ellenkező 
esetben a kimenet logikai 1 értéket vesz fel. 

NAND igazságtáblája a következő: 

I1 I2 I3 Q
0 0 0 1
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0
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Logikai NEM-VAGY (NOR) művelet. 
Alapesetben zárt kapcsolók soros kapcsolásának megfelelő logikai művelet a NOR.
A kimenet, csak abban az esetben veszi fel a logikai 1 értéket, ha mindhárom bemenet logikai 0 
értékű. Ellenkező esetben a kimenet logikai 0 értékű lesz. 

NOR igazságtáblája a következő

I1 I2 I3 Q
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 0
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 0

Logikai kizáró vagy (XOR ) művelet 
A funkcióblokk kimenete abban az esetben lesz logikai 1 értékű, ha a két bemenet logikailag 
különböző értékű, ellenkező esetben a kimenet logikai 0 értéket vesz fel.  

Kizáró-Vagy művelet igazságtáblája a következő: 
I1 I2 Q
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
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Speciális funkcióblokk:

Működés Ábra Megjelenése a programban

DPR – Bekapcsolás késleltetés

DDR – Kikapcsolás késleltetés

PLR 

CW - Időkapcsoló

RS – Kétállapotú tároló

CPG – Órajel generátor

UCN – Felfele számláló

DCN – Lefele számláló
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MPLR – Egy pulzust adó relé 

TEL – Telefonos tárcsázó blokk

AN – Analóg bemeneti modul

PLAY – Előre rögzített 
hangüzenet lejátszása az aktív 
telefonkapcsolaton illetve a 
beépített hangszórón keresztül.

MR – Hangüzenet rögzítése, 
kiválasztható, melyik pozícióra 
rögzítsen a modul. 
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DPR – Bekapcsolás késleltetés
Jelkép Csatlakozó Leírás

TRG bemenet TRG bemenetre kerülő 
vezérlőjel hatására a 
bekapcsolás késleltetés 
időzítője elindul. (Ha a TRG jel 
megszűnik az időzítés ideje 
alatt, akkor a késleltetés is 
megszakad.)

T paraméter T idő letelte után a kimenet 
értéke logikai 0 értékről 1-re 
kapcsol.

Q kimenet TRG bemenetre érkező 
vezérlőjel hatására, T idő letelte 
után a Q kimenet logikai 1 
értéket vesz fel.

Bekapcsolás késleltetés idődiagrammja a következő:

TRG bemenetre érkező vezérlőjel hatására az időzítő elindul. A TRG bemenetnek legalább T ideig 
aktívnak kell maradnia, mert amint TRG bemenet vezérlés nélküli állapotba kerül, az időzítés 
megszakad. A kimenet mindaddig logikai 1 értéken marad a T idő letelte után is, ameddig a a TRG 
bemeneten jel van. TRG bemenetre logikai 0 szint kerül, akkor a kimenet is 0 értéket vesz fel, 
vagyis ily módon lehetséges a RESET funkció. 
T paraméter értéke 0.01 – 99.99 között változhat, és a hozzárendelhető időegység pedig óra (H), 
perc (M) vagy másodperc (S) lehet.
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DDR – Kikapcsolás késleltetés
Jelkép Csatlakozó Leírás

TRG bemenet Kikapcsolás késleltetéses relé 
TRG bemenetre érkező lefutó él 
hatására (1-0 váltás) elindul az 
időzítés. 

T paraméter Bemeneten érzékelt lefutó él 
hatására T idő elteltével vált a 
kimenet is 0 állapotba. 

R bemenet RESET bemenet, hatására a 
kimenet 0 értéket vesz fel. R 
nagyobb prioritású, mint TRG.

Q kimenet TRG bemenetre érkező 
vezérlőjel hatására a kimenet 1 
értéket vesz fel, majd TRG 
lefutó élének hatására T idő 
elteltével 0 értékbe vált. 
Kimenet a RESET bemenet 
alkalmazásával időzítés nélkül 
nullázható. 

Kikapcsolás késleltetés idődiagrammja a következő: 

TRG bemenettel egy időben Q kimenet is logikai 1 értéket vesz fel. A késleltetés TRG lefutó élének 
hatására elindul, és a T paraméterben meghatározott ideig a kimenet tartja a logikai 1 értéket, majd 
T idő múlva 0 lesz. Azonban ha T idő letelte előtt a TRG bemenetre újabb lefutó él érkezik, abban 
az esetben az időzítés újraindul. A kimenet a T idő letelte előtt is nullázható a RESET bemenet 
segítségével. 
T paraméter értéke 0.01 – 99.99 között változhat, és a hozzárendelhető időegység pedig óra (H), 
perc (M) vagy másodperc (S) lehet.
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PLR 
Jelkép Csatlakozó Leírás

TRG bemenet TRG bemenettel lehetséges a 
kimenet ki illetve be 
kapcsolása.

R bemenet RESET bemenet, hatására a 
kimenet 0 értéket vesz fel. R 
nagyobb prioritású, mint TRG.

Q kimenet TRG bemenetre érkező 
felfutójel hatására (0-1 váltás) a 
kimenet megváltozik. Ha előtte 
0 volt, akkor 1 lesz, ha 1 volt 
akkor 0 lesz. 

PLR idődiagrammja a következő:

TRG bemenetre érkező felfutójel hatására (0-1 váltás), a Q kimenet értéke ellentettjére változik. Ha 
1 volt az értéke akkor 0 lesz, ha 0 volt akkor pedig 1 lesz. RESET bemenettel a kimenet bármikor 0 
állapotba hozható. Tápfeszültség ki-be kapcsolásakor a kimenet alapértékre áll vissza, vagyis 
logikai 0 értéket vesz fel. 

CW – Időkapcsoló
Jelkép Csatlakozó Leírás

ON/OFF Kimenet kapcsolási ideje 
állítható be vele. ON 
segítségével a kimenet 
bekapcsolási ideje állítható. 
OFF pedig a kimenet 
kikapcsolási idejét határozza 
meg. 

D/W paraméter Dátum vagy Hét időalap 
választása. Dátum választása 
esetén a pontos dátummal 
határozható meg az időpont (pl. 
2007. szeptember 3. 10:22). Hét 
választása esetében pedig a nap 
vagy napok határozhatóak meg. 
(pl. hétfő 10:23 vagy H-P 
10:23) 

Q kimenet Akármelyik beállított paraméter 
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teljesül a kimenet be vagy 
kikapcsol. 

Példa dátum időalap használatára:
Q1 kimenethez rendelt paraméterek a következők.
BE: 2000, Május 1, 9:00
KI: 2000, Május 2, 8:00
BE: 2000, Augusztus 2., 10:00
KI: 2000, Augusztus 2., 19:00
Fontos a megfelelő sorrend betartása. Például a kikapcsolás időben ne előzze meg a bekapcsolást.

Példa a hibás alkalmazásra: 
Q2 kimenethez rendelt paraméterek a következők:
BE: 2000, Május 1, 19:00
KI: 2000, Május 1, 18:00
BE: 2000, Április 2, 8:00
KI: 2000, Április 2, 5:00

T1 és T2 tartománya
T1 és T2 szabadon állítható 00:00:00 és 23:59:59 között. Akár a T1 vagy T2 időzítőt 24:00:00 -ra 
állítja, akkor az időzítő  soha nem fog be vagy ki kapcsolni. Példaképpen, ha T1 időzítőt beállítja, 
hogy 24:00:00  kapcsoljon  be, a program nem fog hibát jelezni, azonban az időzítő sosem fog 
bekapcsolni. 
Legyen egy megvalósításra váró példa: egy eszközt  be szeretnénk kapcsolna hétfőn reggel 6:00-kor 
és kikapcsolni 8:00-kor kedden. Hogyan programozható fel ez a kijelzőről? 

Első lépés:  Válassza ki a hétfőt a D/W blokknál, és állítsa be a következő módon:
Ez a következőt jelenti: hétfőn reggel 6:00-kor 
bekapcsol a vezérelt eszköz, de ez a blokk soha 
nem kapcsolja ki, mert a kikapcsolási idő 24:00.

Második lépés: most válassza a keddet, és  azt a következő módon állítsa be:
Ez a következőt jelenti: kedden a Q1 nem fog 
bekapcsolódni, mert a bekapcsolási idő 24:00, 
de mivel hétfőn nem kapcsolt ki, ezért továbbra 
is működik, majd kedd reggel 8:00-kor 
kikapcsol. 

Végeredmény: ennek a kis programnak köszönhetően a vezérelt kimenet(Q1), hétfőn reggel 6:00 
-kor bekapcsol, és kedd reggel 8:00-kor pedig kikapcsol. 

Megjegyzés: számítógépről  természetesen nem ennyire bonyolult az időzített 
kapcsolgatás. QuickII szoftverben csak a következőt kell beállítani:

ON   MO:6:00
OFF  TU:8:00
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A bekapcsolási időpontkor a kiválasztott kimenet bekapcsol, és mindaddig tartja az állapotát, amíg 
el nem érkezik a kikapcsolás időpontja. Ezután a kimenet már nem lesz aktív.

Amennyiben csak a be vagy kikapcsolási időpontot adja a meg, a létrejövő kimeneti állapotokat a 
következő táblázat tartalmazza.

Beállított feltétel Idő Kimenet állapota

Csak a bekapcsolási idő

Bekapcsolási időnél előbbi 
időpont

Megtartja az eredeti állapotát

Nagyobb vagy egyenlő, mint a 
bekapcsolási idő

Aktív lesz a kimenet

Csak a kikapcsolási idő

Kikapcsolási időnél előbbi 
időpont

Megtartja az eredeti állapotát

Nagyobb vagy egyenlő, mint a 
kikapcsolási idő

Kikapcsol a kimenet

● Amennyiben az időkapcsolót „heti” beállítással használja
A  hét napjai körkörösen ismétlődnek, hétfő a kezdőpont vasárnap pedig a végpont. A 
kikapcsolás időpontja itt sem lehet a bekapcsolás időpontja előtt. 

Példa a beállításra: BE 5:00 minden szombaton KI  minden hétfőn 8:00
Kijelzőről a következő módon állítható

Megjegyzés: a napok jelentésének a leírását a következő táblázat tartalmazza.
MO: Hétfő
TU: Kedd
WE: Szerda
TH: Csütörtök
FR: Péntek
SA: Szombat
SU: Vasárnap

MO-SU: minden nap hétfőtől vasárnapig
MO-TH: minden nap hétfőtől csütörtökig
MO-FR: minden nap hétfőtől péntekig
MO-SA: minden nap hétfőtől szombatig
FR-SU: minden nap péntektől vasárnapig
SA-SU: minden nap szombattól vasárnapig
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● Abban az esetben, ha nincsen megadva a bekapcsolási idő, csak kikapcsolási, például a 
kikapcsolás legyen MO-TU 5:00, vagyis hétfőtől csütörtökig 5:00 legyen a kimenet 
kikapcsolva, a bekapcsolás a program többi részétől fog függeni, vagyis ha a program másik 
részébe az időintervallumon kívül kapcsoljuk be a kimenetet, akkor a kimenet bekapcsol, az 
összes többi esetben a kimenet kikapcsolt állapotban marad, 

● Időalapként akár dátumot, akár heti beállítást választ, mindkét esetben ügyelni kell a 
kronológiai sorrendre is. Néhány példa a megfelelő és a nem megfelelő alkalmazásra. 
Minden egyes példa egy darab kimenetre vonatkozik. 

Helyes megoldás Helytelen megoldás
Május1 9:00 BE

11:00 KI
12:00 BE
17:00 KI

Május1 9:00    BE
11:00  KI
8:00    BE
8:30    KI

MO: 9:00 BE
11:00 KI
15:00 BE
18:00 KI

MO: 9:00    BE
11:00  KI
6:30    BE
8:30    KI

Valós idejű óra tápellátásának védelme

Amennyiben valamilyen okból a modul nem kap tápfeszültséget, vagy a tápfeszültség mértéke nem 
elegendő, a rendszer belső valós idejű órája tovább üzemel, függetlenül attól, hogy a modul nem 
működik. Az az időtartam, amit a belső óra folyamatosan működik nagy mértékben függ a 
hőmérsékleti viszonyoktól is. 25 C szobahőmérsékleten , a valós idejű óra a normál működését több 
mint 100 óráig képes fenntartani. Ha ennél hosszabb ideig nem kap a rendszer tápellátást, akkor az 
órát célszerű újra beállítani. 

Valós idejű óra pontossága 1s.

RS - tároló
Jelkép Csatlakozó Leírás

S bemenet Ha a bemenetre aktív szintű jel 
kerül, akkor a Q kimenet is egy 
lesz. Az SR tároló képes 
fogadni a telefonos illesztő 
modulon keresztül 0...9 vezérlő 
gombokat. 

R bemenet Ha az R vagyis reset bemenetre 
aktív szintű jel kerül, a Q 
kimenet értéke 0 lesz. S és R 
egyidejű vezérlése esetében R-
nek van prioritása, vagyis a 
kimenet lekapcsolva marad,

Q kimenet Ha S=1 akkor Q=1, és az 
állapotát meg is őrzi mindaddig 
amíg R=1 nem lesz, mert akkor 
a Q kimenet kikapcsol.
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RS tároló kimenete függ a bemenetek értékétől, valamint az előző kimenet állapotától. Az elem 
igazságtáblája a következő:

S R Q
0 0 A kimenet változatlan marad
0 1 0 Reset
1 0 1 Set
1 1 0 Resetnek elsőbbsége van Set-tel szemben

Megjegyzés: 
P0-P9 bemenet megfelel a telefon 0-9 gombjainak. Szükség van a telefonos illesztő modul 
alkalmazására, mely segítségével lehetőség van távoli I/O pontok felügyeletére, kapcsolására.

CPG - változtatható időzítésű ütemadó
Jelkép Csatlakozó Leírás

EN bemenet Ütemadó engedélyező bemenet, 
ha 1, akkor az ütemadó üzemel, 
ha 0 akkor pedig nem. 

R bemenet Ha az R vagyis reset bemenetre 
aktív szintű jel kerül, akkor a Q 
kimenet nulla értéket vesz fel. 

Q kimenet

T paraméter

Az ütemadó kimenete

Az ütemadó időtartama, vagyis, 
hogy mennyi ideig legyen 1 
illetve nulla a kimenet.

A működés idődiagrammja az alábbi ábrán látható:

A T paraméterrel állítható Be/Ki kapcsolás ideje, a beállítható érték 0.01 ~ 99.99 között lehet, a 
választható időalap pedig lehet óra (H), perc (M) és másodperc (S). Az időzítő pontossága 0.5s.
Az engedélyező bemenettel (EN) indítható az ütemadó, a kimenet mint egy flip-flop működik T idő 
lejártakor midig állapotot vált a kimenet, mindaddig üzemel az ütemadó, ameddig az EN bemeneten 
jel van, és az R bemeneten nincsen jel. 

22



RPR - bekapcsolás késleltető, állapot megőrzéssel
Jelkép Csatlakozó Leírás

TRG bemenet Bekapcsolás késleltetés indítása 
a TRG bemenettel lehetséges.  

R bemenet Időzítő megszakítása, Q 
kimenet nulla lesz. R nagyobb 
prioritású, mint a TRG. 

Q kimenet

T paraméter

T idő lejárta után Q kimenet 
aktív lesz. 

Időzítő paraméter, T idő lejárta 
után lesz a Q kimenet egy 
értékű. 

Működés idődiagrammja az alábbi ábrán látható

TRG bemenet felfutó élére (mikor a bemenet nulláról egyre vállt), a belső időzítő aktiválódik és T 
idő letelte után Q kimenet bekapcsol. Kimenet bekapcsolt állapotában TRG bemenetre érkező jel 
nincsen hatással a kimenet állapotára, de ha R bemenetre érkezik jel, akkor a Q kimenet lekapcsol 
és a belső időzítő is nullázódik. Ez a funkcióblokk két dolgot valósít meg egyszerre: bekapcsolás 
késleltetést és tárolást is.  T paraméterrel állítható a bekapcsolás ideje, a beállítható érték 0.01 ~ 
99.99 között lehet, a választható időalap pedig lehet óra (H), perc (M) és másodperc (S). Az időzítő 
pontossága 0.5s.
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UCN -  felfele számláló 
Jelkép Csatlakozó Leírás

CNT bemenet CNT bemenetre érkező felfutó 
éleket számolja, vagyis minden 
0-1 váltáskor a számlálóban 
tárolt érték eggyel 
megnövekszik.  

R bemenet Réset hatására a Q kimenet 
kikapcsol, és a számlálóban 
tárolt érték is nullázódik. 
Esetnek elsőbbsége van a CNT 
bemenettel szemben. 

Q kimenet

PAR paraméter

Ha a számláló elérte a beállított 
értéket a Q kimenet bekapcsol. 

Azt az értéket tartalmazza, 
melyet ha elér a számláló akkor 
a Q kimenet bekapcsol. 
Beállítható érték 0 ~999999 
között változhat.

A működés idődiagrammja az alábbi ábrán látható
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DCN - lefele számláló 
Jelkép Csatlakozó Leírás

CNT bemenet CNT bemenetre érkező felfutó 
éleket számolja, vagyis minden 
0-1 váltáskor a számlálóban 
tárolt érték eggyel csökken.  

R bemenet Réset hatására a Q kimenet 
kikapcsol, és a számlálóban 
tárolt érték is nullázódik. 
Esetnek elsőbbsége van a CNT 
bemenettel szemben. 

Q kimenet

PAR paraméter

Ha a számláló elérte a beállított 
értéket a Q kimenet bekapcsol. 

Azt az értéket tartalmazza, 
melyet ha elér a számláló akkor 
a Q kimenet bekapcsol. 
Beállítható érték 0 ~999999 
között változhat.

MPLR -  pulzus üzemű relé 
Jelkép Csatlakozó Leírás

TRG bemenet TRG bemenetre ékező felfutó él 
hatására a kimenet T ideig 
bekapcsolva marad, majd 
kikapcsol. 

R bemenet Réset hatására a Q kimenet 
kikapcsol, az időzítés is 
nullázódik. 

Q kimenet

T paraméter

A bemenetre érkező felfutó él 
hatására a Q kimenet T ideig 
bekapcsolva marad. 
A beállított idő, ameddig a 
kimenet bekapcsolva marad.

A működés idődiagrammja az alábbi ábrán látható.

Amennyiben a Q kimenet 1, a TRG bemenet nincs hatással a kimenetre. 
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Tell - telefonos funkcióblokk, AF-MUL modul szükséges a használatához
Jelkép Csatlakozó Leírás

Bemenet A bemenetet a következőkből 
lehet választani: I1~IC, Q1 
~Q8,HI,LO, M00 ~ M126, 
P0~P9

Kimenet Ha a bemenet aktiválódik, 
akkor a telefonos modul 
tárcsázza a beállított 
telefonszámot. Ha a bemenet 
folyamatosan egy marad, akkor 
30 másodpercenként tárcsáz, 
ellenkező esetben abbahagyja a 
tárcsázást. Telefonszámot a 
blokkra kattintva lehet 
megadni, maximálisan 20 
számjegyből állhat. 

Nem csak jelzésre alkalmazható, hanem egy RS tároló funkcióblokk bemeneteit tudja vezérelni. 
Méghozzá a telefonon megtalálható számjegyek segítségével 0...9. Beállításnál pedig az RS tárolók 
bemenetére P0...P9 állítható. Így lehetőség van távolról beavatkozni a vezérlésbe vagy csak 
telefonon keresztül ki illetve bekapcsolni az eszközöket. Ennek alkalmazása a következőképpen 
történik: 

● Első lépés: telefonon tárcsázni kell azt a telefonszámot, melyen az eszköz megtalálható.
● Második lépés: a telefonos illesztő modul fogadja a hívást, és a tárcsázótól kéri, hogy adja 

meg a megfelelő jelszót. 
● Harmadik lépés: a rendszer kéri a telefonálótól az információs kódot, mely egy szám 0 és 

kilenc között, ily módon lehetséges műveleteket végezni telefonon keresztül. 
Az aktív telefonos kapcsolat ideje alatt lehetőség van hang lejátszása is, ily módon vészjelzésre is 
alkalmas a készülék. Persze első lépésben rögzíteni kell a lejátszandó hangmintát. 

Play - rögzített felvétel lejátszása, AF-MUL modul szükséges a használatához. 
Jelkép Csatlakozó Leírás

Be (ON) Amikor a bemenet egy lesz, 
akkor a kimenet is egybe vállt, 
és lejátssza a kiválasztott 
felvételt. A felvétel 
kiválasztásához kattintson 
duplán a blokkra, majd a setting 
output sorba írja be a hangminta 
sorszámát, mely 4 és 98 között 
lehet. 

Ki (OFF) A  kikapcsoló bemenet aktív, 
akkor a kimenet inaktív lesz. 

Setting Output Kimenet a lejátszandó felvétel 
azonosítója. Programban nem 
felhasználható érték. 
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Recording Block: hangüzenet rögzítése, AF-MUL modul szükséges a 
használatához 

Jelkép Csatlakozó Leírás
Be A bemenetre érkező felfutó él 

hatására elindul az üzenet 
rögzítése a megadott pozícióra.

Ki Kikapcsoló bemenet hatására 
befejeződik a felvétel rögzítése. 
Nagyobb prioritása van, mint a 
bekapcsoló bemenetnek. 

Setting Output A kimenet a rögzítendő felvétel 
kezdő pozíciója, mely 4-98 
között állítható.

Felvétel megkezdésekor be kell állítani a modul Setting Output paraméterét, mely a rögzítendő 
felvétel kezdő pozícióját adja meg, 1-98. Minden felvétel befejezésekor a következő pozícióba 
lépteti ezt a paramétert. A számozásnak folytonosnak kell lennie, vagyis olyan nem lehetséges, hogy 
az első pozícióba felvételt rögzít és utána pedig a harmadikba. 

Comp: komporátor, analóg értékek összehasonlítására. 
Jelkép Csatlakozó Leírás

Bemenet 1 Az egyik összehasonlítandó 
érték, értéke 0...10 között 
változhat, mert az analóg 
bemenetre is 0...10V feszültség 
csatlakoztatható.

Bemenet 2 Összehasonlító művelet, mely a 
következő lehet: <=,>=,>,<,=

Bemenet 3 Másik összehasonlítandó 
analóg érték, mely 0...10 között 
változhat. 

Q kimenet Akkor lesz igaz a kimenet, ha 
az első és a harmadik 
bemenetre jutó analóg jelek 
megfelelnek a második 
bemeneten megadott 
relációnak. 

Ez a funkcióblokk csak a következő típusok esetében elérhető: AF-10MR-D, AF-10MT-D, AF-
20MR-D, AF-20MT-D
A blokk bemenetére kizárólag az analóg bemenet értéke csatlakoztatható, és az összehasonlítást az 
első és a harmadik bemenet között végzi el. 

Íme egy példa az összehasonlítás működésére:
Bemenet 1=I1, Bemenet 3=050, Bemenet 2: => Kimenet=Q1
Ha az I1 bemenet > 5.0V, akkor a Q1 kimenet bekapcsol
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Ha az I1 bemenet < 5.0V, akkor a Q1 kimenet kikapcsol

Következő példa:
Bemenet 1=I1, Bemenet 3=I2, Bemenet 2: =< Kimenet=Q2
Ha I1<I2, akkor Q1 kimenet bekapcsol
HA I1>I2, akkor Q1 kimenet kikapcsol. 

Mint a két példából is látszik, az összehasonlítás elvégezhető két bemenet között vagy egy bemenet 
és egy konstans között is.
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III. Programozás az előlapi LCD programozó segítségével

A FAB mini vezérlő nemcsak a személyi számítógépről programozható, hanem egy külön 
rendelendő LCD programozó segítségével is, melyet a modul előlapjának helyére lehet felhelyezni. 
Összetettebb feladatok megvalósításhoz mindenképpen a PC-ről történő programozás javasolt. 
A kijelző jobb oldalán a következő kezelőgombok találhatóak. 

A kijelzőről történő programozáskor az alábbi szabályokra kell odafigyelni
● Amikor a kurzor a kijelzőn olyan, mint egy aláhúzás _ , abban az esetben a kurzor 

mozgatható a nyíl szimbólumú nyomógombok segítségével. 
OK gomb segítségével történik a művelet nyugtázása, ESC gombbal pedig a művelet 
eldobása

● Amikor a kurzor >, akkor a blokk be vagy kimenetét lehet választani, a le és fel nyilak 
segítségével, OK a kiválasztás nyugtázása, ESC visszalép az előző lépéshez.

Az LCD programozó csatlakoztatásakor, illetve eltávolításakor mindenképpen kapcsoljuk ki a 
modult. A tápellátás visszakapcsolásakor a kijelzőn a következő adatok olvashatóak:

● A legfelső sorban a bemenetek állapota látható I 1~6
● Az alsó sorban pedig a kimenetek állapota Q 1~4
● Olvasható még az aktuális nap, valamint a pontos idő is. 

A kijelző alapállapotában az ESC és OK gomb együttes megnyomásával léphetünk be a szerkesztő 
módba, a belépéshez szükséges a jelszó megadása, a kurzor alapesetben a legmagasabb helyértékű 
számon található, a + és – gombok segítségével kell a számjegyenként bevinni. Számjegyek között 
a jobbra és balra nyíl segítségével váltogathat. A gyári beállított jelszó: 0001

A megfelelő jelszó beírása után a szerkesztő menübe kerülünk, amennyiben a jelszót kétszer 
egymás után hibásan kerül beírásra a kijelző visszalép az alapképernyőre

A szerkesztő képernyőn a le és fel nyilakkal tudunk mozogni, a megfelelő funkció kiválasztásához 
pedig nyomjuk meg az OK gombot. 
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Edit prg: a program szerkesztése, 
Insert FB: egy funkció blokk be illesztése a már meglévő programban
Delet FB: egy funkció blokk törlése a meglévő programból
Clear PRG: az egész program törlése

Edit PRG: program szerkesztése
funkció blokkok közül a le és fel nyilak segítségével lehet választani. OK gombbal lehet a kurzor 
aktuális pozícióján levő funkcióblokkot kiválasztani. A következő funkcióblokkok választhatóak: 
AND, NAND, OR, NOR, XOR, NOT, RS, UCN, DCN, PLR, MPLR, CPG, RPR, DPR, DDR, CW, 
TEL, PLAY, MR, CMP (D típusú PLC esetén)

A megfelelő funkcióblokk kiválasztása után a programozó automatikusan sorszámozza a lehelyezett 
blokkokat. A le, fel, jobbra illetve balra nyilak segítségével állíthatóak a funkcióblokkok be és 
kimenetei. A be vagy kimeneti pont kiválasztása után nyomjuk meg az OK gombot a paraméter 
beállításokhoz. 

Megjegyzés: 
a különböző be és kimeneti pontok különböző értéktartományban elérhetőek. A bemenetek lehetnek 
I1~I6(10 I/O pont esetében) vagy I1~IC(20 I/O pontos kivitel). A kimentek pedig Q1~Q4 (10 I/O 
pont) valamint Q1~Q8 (20 I/O pont) lehetnek. Nem szükséges számozás a következő I/O 
jelzésekhez: H (állandó 1), L (állandó 0), valamint az X, ami be nem kötött csatlakozót jelent. 

Időzítő funkciókkal rendelkező funkcióblokk
DPR, DDR, MPLR, PLR, CPG, RPR, CW

T paraméter beállításkor a következő képernyő látható:

● Első sor: funkcióblokk sorszáma, valamint a jelzés, hogy időzítős a blokk.
● Második sor: időegység: HOU (óra), MIN (perc), SEC (másodperc)
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● Harmadik sor: beállított időtartam egész része (00~99)
● Negyedik sor: beállított időtartam tizedes része (00~99)

Számlálóval rendelkező funkcióblokkok

UCN felfele számláló
DCN lefele számláló

A PAR paraméter beállításakor a következő képernyő jelenik meg:

● 1. sor: a blokk sorszáma és a jelzés, hogy egy számláló blokk
● 2. sor: a számláló értékének legnagyobb helyértéke
● 3. sor: a számláló értékének középső helyértéke
● 4. sor: a számláló értékének alacsonyabb helyiérétke

A le és fel gombok segítségével kiválasztható a módosítani kívánt elem, és a + illetve – gombok 
segítségével pedig változtatható az értéke. 
A beállítani kívánt érték legyen például: 967843 akkor a paramétereket a következőképpen kell 
beállítani: D1=96, D2=78, D3=43

Kapcsoló óra paramétereinek beállítása

● Első sor: kiválasztott ismétlődési intervallum
● Második sor: év, hónap, nap
● Harmadik sor: bekapcsolás ideje
● Negyedik sor: kikapcsolás ideje

Heti rendszer választása esetén a következő jelenik meg a kijelzőn

A + és – gombok segítségével kiválaszthatja a napokat az alábbi formátumok közül:
MO - Hétfő
TU - Kedd
WE - Szerda
TH – Csütörtök
FR – Péntek
SA – Szombat
SU – Vasárnap
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MO ~ TH – hétfőtől csütörtökig
MO ~ FR – hétfőtől péntekig
MO ~ SA – hétfőtől szombatig
MO ~ SU – hétfőtől vasárnapig
FR ~ SU – péntektől vasárnapig
SA ~ SU – szombattól vasárnapig

Ezután az ESC billentyű megnyomásával, a következő képernyő jelenik meg, ahol az előbb 
kiválasztott naphoz vagy napokhoz tartozó időt lehet megadni.

● Első sor: heti rendszer 
● Második sor: év, hónap, nap
● Harmadik sor: a kimenet bekapcsolási ideje
● Negyedik sor: a kimenet kikapcsolási ideje

Telefonos funkcióblokk használata
A telefonos blokk kiválasztása után a kijelzőn az alábbi tartalom jelenik meg.

Először a blokk baloldalán található bemenetet kell megadni, majd a jobb oldali kimenetet. A 
következő képernyő jelenik meg. 

A jobbra, balra gombok segítségével kiválasztható a telefonszám megfelelő számjegye, és a +, - 
gombokkal pedig beállítható. Amennyiben beállítottuk a kívánt telefonszámot, az beállított szám 
utolsó számjegyére állítva a kurzort nyomjuk meg az ESC billentyűt. 

Analóg blokk használata

● Első és harmadik bemenet esetében választható I vagy K. I választásakor a vezérlő valós 
bemenetét választottuk ki, melynek a következő tartományba kell esnie I1~I6 AF-10 sorozat 
esetében, I1~IC AF-20 sorozat esetében. K választásakor pedig megadhatunk egy értéket, 
melynek tartománya: 000~100, mely megfeleltethető a 0~10V analóg bemenetnek. Az első 
két számjegy az egész részt jelenti, az utolsó pedig a tizedes részt. 
A bemenetre akár az I vagy akár a K kerül kiválasztásra, a + és mínusz gombok segítségével 
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kell beállítani a megfelelő értéket, és az OK gombbal nyugtázni azt. 
● Második bemenet: komporálási funkció kiválasztása a következő elemek közül: 

<,>,<=,>=,=. Választás a le és fel gombok segítségével történik, majd a kiválasztás az OK 
gomb megnyomásával.

● Harmadik bemenet: használata mint az első bemenetnek. 

Funkcióblokk beillesztése
Lehetőség van blokk beillesztésére egy megadott helyre. A főképernyőn válasszuk ki az INSERT 
FB menüpontot, így megjelenik a következő képernyő. 

A +, - gombokkal kiválasztható a kívánt számérték, és az OK gombbal nyugtázható az. Az első 
blokknak a sorszáma 001, a maximális érték pedig az utolsó blokk sorszáma. Ha a megadott érték a 
tartományon kívül esik, akkor a bevitt szám visszaíródik az eredeti pozícióba. A bevitel 
megszakításához nyomjuk meg az ESC billentyűt. 
Megfelelő szám választása esetén az OK gomb megnyomására megjelenik az alkalmazható 
funkcióblokkok listája. 

Funkcióblokk törlése
A főmenüben válasszuk a DELETEFB menüpontot, és a következő képernyő jelenik meg. 

A +, - gombokkal kiválasztható a törölni kívánt blokk sorszáma, és az OK gombbal elvégezhető a 
törlés művelete. Ha a bevitt szám kívül esik a funkcióblokkok valóságos tartományán, akkor az OK 
gomb megnyomásakor visszaíródik az eredetileg megjelenített szám. Törlés nélkül kilépni pedig az 
ESC billentyű segítségével lehet. 

A program törlése
A főmenüben a CLEAR PRG menüpontot választva elérhető ez a funkció. 

A teljes program törlésre kerül, a törlés időtartama körülbelül 2-3 másodperc, ezután újra 
programozható a készülék. 
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FAB/ROM menü

● Első sor: a FAB rendszer száma
● Második sor: program kiolvasása a PLC-ből
● Harmadik sor: FAB címének megtekintése, módosítása
● Negyedik sor: modem beállítások

Program kiolvasás a PLC-ből

A blokkok egyesével kiolvashatóak. B01, B02...

SET (jelszó és az idő beállítása)

● Első sor: valós idejű óra beállítása (óra:perc:másodperc)
● Második sor: dátum beállítása (év:hónap:nap)
● Harmadik sor: hét napjának kiválasztása
● Negyedik sor: jelszó módosítása

Programozási szabályok
A kijelzőről történő programozás során számos jó tanácsot érdemes betartani, melyek a 
következőek:

● A blokkok számozása a bemenettől a kimenet fele történik, az első szám lesz az első blokk, 
a következő pedig az eredménye. Tehát a műveleti blokknak kisebb számúnak kell lennie, 
mint az eredménynek. 

● Egy kimenet csatlakoztatható több bemenetre is, de több kimenet nem csatlakoztatható egy 
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bemenetre. 
● A rendszer bekapcsoláskor a tároló relék (M), és a kimenetek (Q) logikai nulla értéket 

vesznek fel, csak a rendszer teljes elindulása után veszik fel a tényleges értéküket. 
● Egy kimeneti érték nem függhet két bemeneti blokktól. A következő példa tehát helytelen.

Tároló relék 

A kijelzőről programozás egyik nagyon fontos eszköze a tároló relék alkalmazása. Működésük 
megegyezik a relés elektronikában használt hasonló nevű elemekkel, használatuknak két nagy 
előnye van:

1. Az előzőleg már felhasznált blokk kimenetét, használhatjuk más blokk bemeneteként is. 
2. Amikor új blokkot illesztünk a rendszerbe vagy egy régit törlünk, az eredeti logikai 

összerendelés megmarad. 
A működés megértésében az alábbi ábra próbál segítséget nyújtani:

Az ábrán látható B01 funkcióblokk kimenetét nem csak a B02 blokk bemenetére lehet 
csatlakoztatni, hanem az M01 jelű tároló segítségével a B03 blokk bemenetére is. 

Program szerkesztése mintapélda
Példaképpen vegyünk egy lépcsőházi világítás vezérlést, mellyel szembeni elvárások a 
következőek: 

● A világításkapcsoló megnyomásával a lámpa bekapcsol és bekapcsolva is marad.
● A hangérzékelő hatására a világítás bekapcsol, de két perc után kialszik. 

A program funkcióblokkjai a következőképpen alakulnak
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Most pedig nézzük, hogyan is néz ki a program szerkesztése az LCD programozóról.

1. Lépjünk be a szerkesztő mód főmenüjébe, ehhez a főképernyőn nyomjuk le egyszerre az 
ESC és OK billentyűket, ekkor a megjelenik a jelszóbeviteli képernyő. 

2. Írjuk be a jelszót, ami a példánkban legyen 2165. Figyelem! Valóságban a gyári jelszó 0001. 
Az első számjegyen nyomjuk meg kétszer a + gombot, így megjelenik a 2, a jobbra gomb 
megnyomásával lépjünk a következő számjegyre, és az előzőekhez hasonlóan a + gomb 
egyszeri megnyomásával ki kell választani az 1-et. Majd a jobbra gomb segítségével előbb a 
harmadik, majd a negyedik számjegyet kell az előzőekhez hasonló módon bevinni. Ha 
minden jól sikerült, akkor eredményül az alábbi képernyőt kell kapni. Az OK megnyomása 
után a szerkesztő főmenüjébe kerülünk.

3. Válasszuk ki az EDITOR opciót, és a következő képernyő jelenik meg:
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4. Az első funkcióblokk kiválasztásához a kurzort (>) kell az RS tároló elemre mozgatni a 
lefele mutató nyíl segítségével. Az OK gomb megnyomásakor a következő képernyő jelenik 
meg. 

5. Az OK gomb segítségével először állítsuk be a RESET paraméter értékét, melyet a kijelzőn 
az I betű jelképez. Amennyiben állandó értéket akarunk a bemenetre, akkor nyomjuk meg a 
lefele gombot a H jelenti a magas szintet, vagyis a folyamatosan bekapcsoltat, az L pedig az 
alacsony szintet, vagyis a folytonosan kikapcsoltat. Az I kiválasztása után a következő 
képernyő jelenik meg. 

6. Ha szükséges akkor a rendelkezésre álló paraméterek közül a + illetve – gombok 
segítségével választhatunk. SET és RESET kiválasztása után az alábbi képernyő jelenik 
meg. 

7. A bemenetek beállítása befejeződött, a jobbra nyíl segítségével vigyük a kurzort a Q 
kimenetre, majd a + vagy – gombok segítségével válasszuk ki az M paramétert, és állítsuk 
be M01-re, az OK gomb lenyomása után a következő ábra jelenik meg.

8. Ezzel az RS tároló szerkesztésének a végére érkeztünk, az ESC gomb megnyomásával 
kiléphetünk a B01 blokk szerkesztőjéből. 

Megjegyzés: 
Amennyiben egy blokk szerkesztése közben megnyomjuk az ESC gombot, mindaddig nem 
tudunk a szerkesztő módból kilépni, ameddig az összes be és kimenet nincsen megfelelően 
csatlakoztatva. 
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9. A második lépés a következő funkcióblokk kiválasztása, a funkcióblokkok közül a DDR 
elnevezésű blokkot kell kiválasztani, az előzőekhez hasonlóan. 

10. Első lépésként a TRG bemeneti paraméter beállítása szükséges, a megfelelő I kiválasztása a 
a + vagy – gombokkal történhet, válasszuk ki az I3 paramétert.

11. A következő lépés a RESET bemenet beállítása, ott válasszuk az „x” opciót
12. T paraméter beállításakor a következő képernyő jelenik meg.

13. A második sorban található UNIT paramétert át kell állítani MIN-re. A harmadik sor az 
időzítő egész részét jelenti, ehhez rendeljük hozzá a 02 értéket a + és – gombok 
segítségével, a negyedik sorba pedig a tizedes jegyek kerülnek, ezt hagyjuk meg 00 értéken.

14. Az utolsó lépés ezzel a blokkal a kimenet kiválasztása, ehhez a jobbra nyíl segítségével 
vigyük a kurzort a Q kimenetre, és állítsuk be az M02 paramétert. Ezután nyomjuk meg az 
ESC billentyűt, hogy visszakerüljünk a funkcióblokkokat tartalmazó menübe.

15. A jelölőt mozgassuk az OR blokkra, és nyomjuk le az OK gombot, a következő szimbólum 
jelenik meg a kijelzőn. 

16. Az első bemeneti helyre válasszuk az M01 paramétert, a középső bemenetre pedig az „x” 
paramétert. A harmadik bemenet pedig legyen M02. Ha mindent megfelelően csináltunk, a 
következő ábra jelenik meg. 
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Mindhárom funkcióblokk elkészült, megfelelően fel lettek paraméterezve, már nincs más egyéb 
feladat, mint a program futtatása. A funkcióblokk menüből az ESC gomb ismételt megnyomásával 
visszakerülünk a főmenübe, ahol a RUN menüpontot választva elindul a programunk. 

A program kiolvasása a FAB -ból.
● Nyomjuk meg az ESC és OK gombot egyszerre és adjuk meg a megfelelő jelszót
● Válasszuk a FAB/ROM menüpontot a menüből, majd OK gomb
● Válasszuk a ROM-FAB menüt és OK

A program immáron kiolvasásra került, a jobbra illetve balra nyilakkal kiválaszthatjuk a módosítani 
kívánt funkcióblokkot, és az OK gomb megnyomásával módosíthatjuk is azt. 

39



IV. Telefonos illesztő modul használata

Távfelügyeletre, távoli kapcsolásra, valamint automatikus tárcsázó funkcióhoz szükséges az AF-
MUL telefonos illesztő modul alkalmazása a FAB rendszerben. 

1 - telefonvonal 
csatlakoztatása

4 - Tápellátást jelző 
LED

7 - Hangerő szabályzó (beépített hangszóró 
hangerejét szabályozza)

2 - Tápfeszültség 
(100 ~240 Vac vagy 12 
~24 Vdc)

5 - Hangfelvételt jelző 
LED

8  - Külső hangszóró csatlakozója (hangerő 
szabályzó nem szabályozza)

3 - Csatlakozó a FAB 
PLC felé

6 - Hangrögzítő 
mikrofon

9  - Kommunikációs port, számítógéppel való 
összekötés helye

FAB min PLC és az AF-MUL modul összekapcsolása
Először mindkét modul számára biztosítani kell a megfelelő tápellátást, majd a telefonos illesztő 
modulra csatlakoztatni kell a telefon vonalat. A két modul közötti kapcsolatot egy speciális 
összekötő biztosítja, mely a telefonos illesztő modul alaptartozéka. A két összekapcsolt egységet 
egyszerűen felpattinthatjuk a DIN sínre. 

VOICE funkcióblokk használata
A felvételeket a modul számozott pozíciókban tárolja az első négy pozíció fent van tartva 
rendszerüzenet számára. (0, 1, 2, 3 pozíció)

● 0. pozíció: A modul feltárcsázásakor lejátszódó üzenet
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● 1. pozíció: Megfelelően beütött jelszó esetén hallható üzenet
● 2. pozíció: Hibásan megadott jelszóra figyelmeztető üzenet
● 3. pozíció: Abban az esetben játssza le a rendszer, ha a telefonos illesztő modul feltárcsáz 

egy számot. A vonal túloldalán is ez az üzenet lesz hallható.

A speciális felvételi pozíciók alkalmazása
1. Példa a hangfelvételek kiosztására

A 0. pozícióba kell rögzíteni azt a szöveget, mely kéri a telefon túloldalán lévő embert, hogy 
adja meg a megfelelő jelszót. 
Az 1. pozícióba a „jelszó megfelelő”  üzenet kerül
A 2. pozícióba pedig a jelszó nem megfelelő, belépés megtagadva.

2. A FAB telefonszámának tárcsázása esetén a telefonos illesztő modul automatikusan felveszi 
a telefont, és felszólítja a telefonálót a jelszó megadására. 
Amennyiben a jelszó nem megfelelő ezt közli a telefonálóval, majd felszólítja a jelszó 
ismételt megadására. 
A megfelelő jelszó megadása esetén a rendszer a jelszó megfelelő üzenet lejátszását (1. poz.) 
követően a telefon számbillentyűivel beavatkozhatunk a rendszerbe. 

3. Amennyiben a FAB tárcsáz egy beállított telefonszámot, abban az esetben, azonosítja magát, 
vagyis lejátszik egy előre rögzített szöveget, majd kéri a jelszó bevitelét. 
Ha a jelszó megfelelő, akkor szintén a telefon számgombjainak segítségével irányítható a 
rendszer.
Hibás jelszó esetén pedig ismételten kéri a megfelelő jelszót. 

Megjegyzés
Amikor a rendszer tárcsázza az előre beprogramozott telefonszámot, de a vonalat vagy nem veszik 
fel, vagy 40 másodpercig nem adják meg a megfelelő jelszót a rendszer bontja a vonalat, de 20 
másodperc után újra tárcsáz. 

A jelszó bevitele előtt meg kell nyomni a * gombot, a jelszó bevitelére 9 másodperc áll 
rendelkezésre. Ha ez nem történik meg újra kéri a jelszót, a bevitel előtt ismét meg kell nyomni a * 
gombot. 

Megfelelő jelszó beütése esetén, a jelszó megfelelő üzenet lejátszása után a számbillentyűk 
segítségével vezérelhető a rendszer.

ALARM vagyis vészjelzés esetén a megfelelő szöveg lejátszása 20 másodpercenként ismétlődik, 
mindaddig, amíg azt a programból STOP használatával valaki azt meg nem állítja. STOP 
természetesen lehet a telefon egy számgombja is, ily módon lehetőség van a vészjelzés nyugtázásra 
is. 

Hangrögzítés
A hangfelvétel rögzítése teljesen hasonló módon történik, mint bármely más hangrögzítésre 
alkalmas eszköz esetében. Csak itt a programban MR funkcióblokk alkalmazásával történik a 
rögzítés.
A blokk ON bemenete 1 OFF pedig 0, felvétel elkezdődik
A blokk ON bemenete 0 OFF pedig 1, a felvétel befejeződik
A felvétel pozíciója 0 ~ 98 között állítható, hogy a különböző hangminták elkülönüljenek 
egymástól. 

Megjegyzés: 
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A felvételek rögzítése meghatározott sorrendben történhet, nincs lehetőség arra, hogy az első 
pozícióba rögzített felvétel után a harmadik következzen. Csak a második rögzítése után 
következhet a harmadik tárolóhely. A speciális célokra fenntartott helyek a PLAY funkcióblokkal 
nem játszhatóak le. 
A 99 pozícióba történő rögzítéskor törlődnek az előzőleg felvett hangminták. 
Alkalmazási példa a hangfelvétel használatára
Hagot szeretnénk rögzíteni méghozzá a következőképpen
A 0. pozíció: „Kérem adja meg  a jelszót”
Az 1. poz. „A jelszó megfelelő, adja meg a kezelői kódot”
A 2. poz. „A jelszó nem megfelelő, adja meg újra”
A 3. poz. „Hibajelzés, adja meg a jelszót”
A 4. poz: Tetszőleges szöveg

Először is csatlakoztassa a telefonos illesztő modult a főmodulhoz, és helyezzen kapcsolókat a 
bemenetekre a következő módon: K1 kapcsoló L-I1 közé, K2 kapcsoló L-I2 közé, K3 kapcsoló L és 
I3 közé, K4 kapcsoló pedig L és I4 pont közé kell elhelyezni. 

Kapcsoljuk be a főmodult és a telefonos illesztőt is, majd a PC-re csatlakozást követően a 
következő kis programot célszerű alkalmazni. 

A program letöltése, majd elindítása után zárjuk be a KI kapcsolót körülbelül 1s ideig, majd nyissuk 
is ki. A K2 kapcsoló szintén 1 másodperces bezárásával törlődnek a modulban található felvételek. 
K3 kapcsoló 1s zárásával világítani kezd a felvételt jelző LED, a mikrofonba mondjuk be a 
rögzíteni kívánt szöveget „A csillag gomb megnyomása után adja meg a 4 számból álló jelszót.” K4 
kapcsoló bezárásával megszűnik a hangfelvétel, melyet a 0 pozícióba tárolt el. 
A k3 kapcsoló ismételt zárás-nyitásával rögzíthető az 1. pozícióba kerülő felvétel, majd a K4 
leállítható a felvétel. Ezt a lépést mindaddig szükséges ismételni, amíg az összes felvétel nem került 
rögzítésre.  

Hang lejátszása 
A PLAY funkcióblokk segítségével játszhatóak le a rögzített felvételek, kivéve az első négy 
felvételt, melyek speciális funkcióval rendelkeznek.  Példa a 4. és 8. felvétel lejátszására.

A program futtatásakor a K1 kapcsoló hatására a 4. pozícióban tárolt felvételt lejátssza a rendszer, 
majd K2 hatására megáll a lejátszás. K3 kapcsoló be-ki kapcsolásakor a 8. pozícióban rögzített 
felvételt játssza le, amit  a K4 kapcsolóval lehet megszakítani. 
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Telefonos távvezérlés
A telefonos illesztő modul használatával egyszerűen megoldható a távvezérlés is, ha a feladat azt 
megkívánja. 

A telefon számbillentyűit egy vagy több RS tároló bemenetére lehet csatlakoztatni, ily módon 
bizonyos funkciókat engedélyezhetünk, illetve tilthatunk a programban. A bemenet P0~P9 között 
állítható, értelem szerűen a telefon készülék 0~9 gombjainak megfeleltetve. 

Megjegyzés: 
A megfelelő jelszó megadása után a rendszer kéri a vezérlő kódot, ez a szám amit az SR tároló 
bemenetére lehet csatlakoztatni. 
A vezérlő kód megadása előtt meg kell nyomni a * gombot. 

Automatikus tárcsázás funkció
Lehetőség van bizonyos esemény bekövetkeztekor előre beprogramozott számok tárcsázására, 
beállítása a következőképpen történik:
Csatlakoztassuk a FAB mini PLC-t és a telefonos illesztő modult, az előző fejezetekben leírtak 
szerint. 
TEL funkcióblokk alkalmazása szükséges a funkció használatához, a példában az I1 bemenetre 
érkező jel hatására tárcsázza a 6734568 telefonszámot. 
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