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1  Všeobecné informace

1.1  Bezpečnostní symboly
NEBEZPE ÍČ

Tento symbol upozorňuje na nebezpečnou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, bude to
mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.

VAROVÁNÍ

Tento symbol upozorňuje na nebezpečnou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, bude to
mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.

UPOZORN NÍĚ

Tento symbol upozorňuje na nebezpečnou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, bude to
mít za následek menší nebo střední zranění.

OZNÁMENÍ

Tento symbol obsahuje informace o postupech a dalších skutečnostech, které nevedou ke
zranění osob.

Funkcionalita je k dispozici jen s modulem Profibus, verze V2.15 a vyšší.

1.2  Rozsah dodávky
OZNÁMENÍ

Tato příručka obsahuje doplňující popis speciálního softwaru.
Tyto další pokyny nejsou náhradou Návodu k obsluze!
‣ Podrobné informace lze vyhledat v Návodu k obsluze a v další dokumentaci.

K dispozici pro všechny verze přístroje:
• internet: www.endress.com/deviceviewer
• smartphon/tablet: aplikace Endress+Hauser Operations

Zde si také můžete stáhnout potřebný soubor GSD pro svůj přístroj.

Tento soubor GSD lze stáhnout také ze stránky produktu na webu: www.endress.com/
rsg45 → Ke stažení.

1.3  Historie firmwaru
Přehled historie softwaru jednotky:

Software jednotky
Verze / datum

Úpravy softwaru Verze
analytického
softwaru FDM

Verze OPC serveru Návod k obsluze

V02.00.06 /
12.2015

Původní software V1.3.0 a vyšší V5.00.03 a vyšší BA01415R/09/CS
/01.15

V02.01.03 /
07.2016

Rozšířené
funkcionality /
opravy chyb

BA01415R/09/CS
/02.16

V02.04.02 /
08.2018

Rozšířené
funkcionality /
opravy chyb

BA01415R/09/CS
/03.18

V2.04.06 /
10.2022

Opravy chyb V1.6.3 a vyšší V5.00.07 a vyšší BA01415R/09/EN
/04.22-00
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1.4  Připojení

Pohled na připojení modulu PROFINET na přístroji

1 LED kontrolka stavu sítě

  A0051115

2 Stavová LED kontrolka modulu

3 Port 1, stavová LED kontrolka

4 Port 2, stavová LED kontrolka

1.4.1  LED kontrolka stavu sítě

Funkční popis LED kontrolky stavu sítě

LED kontrolka stavu sítě Indikátor pro

Vypnuto Bez připojení k internetu / bez napájení

Zelená On-line, aktivní přenos dat

Bliká zeleně (jedno bliknutí) On-line, přenos dat zastaven, nebo přenesená data jsou nesprávná

Bliká zeleně Flash test pro identifikaci přístroje v síti

Červená Kritická chyba v modulu PROFINET (stavová LED kontrolka modulu také
svítí červeně)

Bliká červeně (jedno bliknutí) Není přiřazen název přístroje

Bliká červeně (blikne dvakrát) Není přiřazena IP adresa

Bliká červeně (blikne třikrát) Nastavení slotu/subslotu v modulu se liší od obdrženého nastavení slotu/
subslotu

1.4.2  Stavová LED kontrolka modulu

Funkční popis stavové LED kontrolky modulu

Stavová LED kontrolka
modulu

Indikátor pro

Vypnuto Žádné napětí nebo není inicializováno

Zelená Inicializováno

Bliká zeleně (jedno bliknutí) Inicializováno, diagnostika je k dispozici

Červená Chyba výjimky
Kritická chyba v modulu PROFINET (stavová LED kontrolka modulu také
svítí červeně)

Bliká červeně/zeleně Aktualizace firmwaru modulu PROFINET → Během této fáze nesmí být
přístroj vypnut, protože by mohlo dojít k trvalému poškození modulu.

1.4.3  Port 1/2, stavová LED kontrolka

Funkční popis stavové LED kontrolky portu 1 a portu 2

Port 1/2, stavová LED
kontrolka

Indikátor pro

Vypnuto Odpojeno od sítě

Zelená Připojeno do sítě, komunikace není aktivní

Bliká zeleně Připojeno do sítě, komunikace je aktivní
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1.5  Kontrola přítomnosti modulu PROFINET
Ke kontrole, zda byl detekován nainstalovaný modul PROFINET, lze použít následující
menu:

a) Hlavní menu → Diagnostika → Informace o přístroji → Možnosti přístroje →
Sběrnice:

  A0051631

 1 Kontrola přítomnosti modulu PROFINET v sekci „Možnosti přístroje“

Položka menu Sběrnice indikuje, zda a který modul sběrnice je detekován. Pokud se
jedná o modul PROFINET, je to indikováno, viz výše.

b) Hlavní menu → Diagnostika → PROFINET:

  A0051746

 2 Kontrola přítomnosti modulu PROFINET v sekci„Diagnostika“

Na rozdíl od možnosti a) se tato položka menu zobrazí jen tehdy, když byl modul
PROFINET detekován. Podrobnější popis tohoto menu najdete v části 2 „Přenos dat“
→   8.

Jestliže je detekován modul PROFINET, zobrazí se doplňující informace Anybus, Verze
firmwaru a Výrobní číslo, které se vztahují k detekovanému modulu, a to v sekci Hlavní
menu → Diagnostika → Informace o přístroji → Hardware.
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  A0051747

 3 Informace o detekovaném modulu PROFINET v sekci „Hardware“

1.6  Údaje specifické pro daný protokol

Protokol „Protokol aplikační vrstvy pro decentralizované periferní zařízení
a distribuovanou automatizaci“, verze 2.31

Třída shody B (další komponenty: Legacy, MRP, DeviceAccess)

Třída síťového zatížení III

Typ komunikace 100 Mbit/s

Profil přístroje Identifikátor rozhraní aplikace 0xF600
Obecné zařízení

ID výrobce 0x11

ID přístroje 0x86FA

Soubory s popisem přístroje
(GSD)

Informace a soubory na adrese:

• www.endress.com
• www.profibus.org

Přenosové rychlosti Automaticky 100 Mbps s detekcí plného duplexu

Časy cyklu Od 1 ms

Polarita Automatická polarita pro automatickou opravu překřížených párů TxD
a RxD

Podporovaná připojení • 1× AR (aplikační relace)
• 1× vstup/výstup CR (komunikační relace)
• 1× alarm CR (komunikační relace)
• 1× záznam dat CR (komunikační relace)

• 2× AR (aplikační relace)
1× záznam dat CR (komunikační relace)

Nastavení názvu přístroje Protokol DCP
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2  Přenos dat
Všechny parametry relevantní pro přenos dat PROFINET jsou seskupeny v hlavním menu
v sekci Diagnostika → PROFINET.

To je rozděleno do dvou hlavních oblastí:
• Komunikace (viz část „Nastavení komunikace“→   8)
• Nastavení cyklického přenosu dat (viz část „Nastavení cyklického přenosu dat“

→   14)

2.1  Nastavení komunikace
V tomto menu se zobrazí nastavení používaná pro komunikaci PROFINET. Parametry
(MAC adresa až Název stanice) a jejich aktuální hodnoty se zobrazují v části 3 „Nastavení
komunikace PROFINET“:

  A0051748

 4 Nastavení komunikace PROFINET

MAC adresa je jedinečná hardwarová adresa, která je uložena v přístroji a nelze ji změnit.
Používá se například k identifikaci přístroje v síti. S výjimkou MAC adresy, všechny ostatní
parametry se nastavují přes průmyslovou sběrnici (kontrolér PROFINET nebo odpovídající
nástroj). Toto zobrazení se používá ke kontrole, zda a jaká nastavení komunikace jsou
použita.

Způsob, jakým se nastavují parametry IP adresa, Podmaska, Gateway a Název stanice,
závisí na tom, jaký nástroj je použit. Další informace najdete v popisu konkrétního nástroje.

Ruční nastavení: (SIMATIC Manager STEP7 V5.5)

Možnost ručního nastavení pomocí nástroje SIMATIC Manager STEP7 V5.5 je vysvětlena
zde níže. Předpokládá se, že použitý počítač (PC, notebook atd.) je připojen k síti PROFINET
a nástroj musí být nastaven pro přístup k síti PROFINET.

1.

  A0051749

V hlavní menu nástroje SIMATIC Manager vyberte PLC → Editovat uzel Ethernet.
 Otevře se nové okno Editovat uzel Ethernet.
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2. V tomto okně klikněte na Procházet…. . Otevře se další okno, které zobrazuje přístroj
v síti PROFINET. Vyberte přístroj PROFINET, který chcete nastavit, a potom výběr
potvrďte stisknutím tlačítka OK.
 MAC adresu lze použít k výběru přístroje, protože je pro každý přístroj jedinečná.

3.

  A0051750

MAC adresa vybraného přístroje je nyní zobrazena v sekci Uzel Ethernet. Nyní lze
provést nastavení IP adresa a Podmaska v sekci Nastavit konfiguraci IP. Název
přístroje (= Název stanice) lze nastavit v sekci Přiřadit název přístroje. V tomto
případě je nastavení Gateway provedeno samotným nástrojem, protože je vybrána
možnost Nepoužívat router.
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4.

  A0051751

Nastavení se odešlou do přístroje stisknutím možnosti Přiřadit konfiguraci IP
a Přiřadit název.
 Nastavení se pak zobrazí v hlavním menu přístroje v sekci Diagnostika →

PROFINET.

  A0051752

Ruční nastavení (TIA Portal STEP7 V13):

Možnost ručního nastavení pomocí nástroje TIA Portal STEP7 V13 je vysvětlena zde níže.
Předpokládá se, že použitý počítač (PC, notebook atd.) je připojen k síti PROFINET a nástroj
musí být nastaven pro přístup k síti PROFINET.



Memograph M, RSG45 Přenos dat

Endress+Hauser 11

1.

  A0051753

V zobrazení projektu TIA Portal vyberte Struktura projektu → On-line přístup
a potom pod příslušným síťovým připojením vyberte možnost Aktualizovat dostupné
přístroje.

2.

  A0051754

Vyberte přístroj PROFINET, který má být nastaven, a poklepáním otevřete okno On-
line a diagnostika. MAC adresu lze použít k výběru přístroje, protože je pro každý
přístroj jedinečná.
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3.

  A0051755

MAC adresa vybraného přístroje je nyní zobrazena v sekci Funkce. Nyní lze provést
nastavení IP adresa a Podmaska v sekci Přiřadit IP adresu. Název přístroje (= Název
stanice) lze nastavit v sekci Přiřadit název. V tomto případě je nastavení Gateway
provedeno samotným nástrojem, protože je vybrána možnost Nepoužívat router.

4. Nastavení se odešlou do přístroje stisknutím možnosti Přiřadit konfiguraci IP
a Přiřadit název.


  A0051756

Nastavení se pak zobrazí v hlavním menu přístroje v sekci Diagnostika →
PROFINET a ve webovém serveru.

2.2  Cyklický přenos dat
PROFINET lze použít k cyklickému přenosu hodnot univerzálních vstupů 1–40, digitálních
vstupů 1–20 a matematických kanálů 1–12.

Cyklický přenos dat se nastavuje výhradně prostřednictvím kontroléru PROFINET, který při
navázání spojení pro cyklický přenos dat odešle nastavení do přístroje. Přístroj obdrží
nastavení, zkontroluje jeho platnost a za předpokladu, že je platné, se na toto nové
nastavení adaptuje. V samotném přístroji se žádná nastavení neprovádějí. Podrobnější
popis tohoto procesu najdete v části „Nastavení cyklického přenosu dat“.
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Vysvětlení použitých datových typů:
• Uint 8: 1 byte, celé číslo
• Uint 16: 2 byty, celé číslo
• Float 32: 4 byty, číslo s plovoucí desetinnou čárkou (IEEE-754, jednoduchá přesnost)
• Float 64: 8 bytů, číslo s plovoucí desetinnou čárkou (IEEE-754, dvojitá přesnost)

Každá hodnota je vždy přenášena se stavovým bytem, který popisuje její použitelnost
a přímo navazuje na aktuální hodnotu.

Příklad: Okamžitá hodnota (Float 32 + Uint 8)
• Hodnota: Float 32 → 4 byty
• Stav: Uint 8 → 1 byte (viz část „Kódování stavového bytu“ →   14)
• Přenesená data (5 bytů): byty 0‑3: Float 32; byte 4: Stav

2.2.1  Vstupní data: Přenos dat, přístroj→ kontrolér PROFINET
Vstupní data se skládají z hodnot, které jsou během cyklického přenosu dat odesílány
z přístroje do kontroléru PROFINET .

Z přístroje lze do kontroléru PROFINET odesílat následující hodnoty:

Přenosná vstupní data

Hodnota Struktura dat Velikost dat
(byty)

Možnost zápisu

Okamžitá hodnota Hodnota: Float 32
Stav: Uint 8

5 Univerzální vstupy, matematické kanály

Digitální stav Hodnota: Uint 16
Stav: Uint 8

3 Binární vstupy, matematické kanály

Pulzní čítač (Float 32) Hodnota: Float 32
Stav: Uint 8

5 Univerzální vstupy, binární vstupy,
matematické kanály

Pulzní čítač (Float 64) Hodnota: Float 64
Stav: Uint 8

9 Univerzální vstupy, binární vstupy,
matematické kanály

Interpretace načtené hodnoty závisí na nastavení vstupu/kanálu. Okamžitá hodnota
univerzálního vstupu může být například výsledkem měření termočlánkem nebo měření
proudu.

Podrobný popis, jak nastavit vstupy/kanály, najdete v základním návodu k obsluze.

2.2.2  Výstupní data: Přenos dat, kontrolér PROFINET → přístroj
Výstupní data se skládají z hodnot, které jsou během cyklického přenosu dat odesílány
z kontroléru PROFINET do přístroje.

Z kontroléru PROFINET lze do přístroje odesílat následující hodnoty:

Výstupní data, která lze obdržet

Hodnota Struktura dat Velikost dat (byty) Čtení z

Okamžitá hodnota Hodnota: Float 32
Stav: Uint 8

5 Univerzální vstupy

Digitální stav Hodnota: Uint 16
Stav: Uint 8

3 Binární vstupy

Aby bylo možné použít hodnotu přijatou z kontroléru PROFINET, musí být vstup
(univerzální/binární) nastaven odpovídajícím způsobem. K tomu je třeba jako signál
a vstupu zvolit PROFINET. Pokud tomu tak není, přijatá hodnota, včetně stavového bytu,
bude pouze ukládána do vyrovnávací paměti; dále se nezpracovává ani neukládá do
přístroje.
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Příklad pro univerzální vstup 4:

  A0051757

 5 Nastavení systému PROFINET jakožto vstupního signálu

2.2.3  Kódování stavového bytu

Vstupní data
Stavový byte vstupu/kanálu, který je odeslán do kontroléru PROFINET, může obsahovat
následující hodnoty:

Kódování stavového bytu pro vstupní data

Hodnota
(v hexadecimálním
formátu)

Význam Možné příčiny

0x24 Přenesenou hodnotu nelze
použít

• Přerušený kabelový obvod
• Zkrat
• Chyba senzoru/vstupu
• Vypočítaná hodnota je neplatná

0x28 Přenesenou hodnotu nelze
použít

• Rozsah měření senzoru podkročen
• Rozsah měření senzoru překročen

0x4B Hodnota nejistá Vstup/kanál vrací namísto vypočítané hodnoty
ekvivalentní hodnotu

0x80 Hodnota OK

Výstupní údaje
Stavový byte vstupu, který je přijat z kontroléru PROFINET, je přístrojem interpretován
takto:

Interpretace stavového bytu pro výstupní data

Hodnota (v hexadecimálním formátu) Význam

0x00–0x3F Hodnotu nelze použít

0x40–0x7F Hodnota nejistá → hodnota je použita, ale zobrazuje se chyba

0x80–0xFF Hodnota OK

2.2.4  Nastavení cyklického přenosu dat
Cyklický přenos dat se nastavuje výhradně prostřednictvím kontroléru PROFINET. Vstup/
kanál nebo jeho vstupní a/nebo výstupní data se volí prostřednictvím nastavení slotu/
subslotu, se kterým je nastaven kontrolér PROFINET (viz část „Nastavení slotu/subslotu“).
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Nastavení, které je aktuálně používáno (cyklický přenos dat aktivní) nebo je naposledy
uložené (cyklický přenos dat není aktivní) se zobrazí v přístroji (viz část „Zobrazení
nastavení slotu/subslotu v přístroji“).

Nastavení slotu/subslotu
Nastavení slotu definuje, zda a jaký typ kanálu se použije.

Nastavení subslotu definuje, která vstupní a/nebo výstupní data se použijí. Číslo subslotu
určuje číslo kanálu v přístroji.

Následující tabulka zobrazuje přiřazení vstupů/kanálů k slotům/subslotům:

Obrázek: Slot/subslot ↔ vstupy/kanály

Slot ID modulu Typ kanálu Subslot Vstup/kanál

2 0x02000028 Univerzální vstupy 1 Univerzální vstup 1

2 Univerzální vstup 2

... ...

39 Univerzální vstup 39

40 Univerzální vstup 40

3 0x03000014 Binární vstupy 1 Binární vstup 1

2 Binární vstup 2

... ...

19 Binární vstup 19

20 Binární vstup 20

4 0x0400000C Matematické kanály 1 Matematický kanál 1

2 Matematický kanál 2

... ...

11 Matematický kanál 11

12 Matematický kanál 12

Aby bylo možné rozlišit, která hodnota nebo kombinace hodnot je odeslána a/nebo přijata,
jsou subsloty nastaveny pomocí ID submodulů. Následující uvedená tabulka poskytuje
přehled dostupných ID submodulů a také jejich přiřazení ke vstupům/kanálům:

Obrázek: ID submodulu ↔ vstupní/výstupní data

ID submodulu Zdroj dat Směr dat Délka (byty) K dispozici v

0x01000001 Vstup: okamžitá hodnota Pouze vstupní
data

Vstup: 5 Univerzální vstupy,
matematické kanály

0x01000002 Vstup: Digitální stav Pouze vstupní
data

Vstup: 3 Univerzální vstupy,
matematické kanály

0x01000003 Vstup: pulzní čítač (Float
32)

Pouze vstupní
data

Vstup: 5 Univerzální vstupy,
binární vstupy,
matematické kanály

0x01000004 Vstup: pulzní čítač (Float
64)

Pouze vstupní
data

Vstup: 9 Univerzální vstupy,
binární vstupy,
matematické kanály

0x01000005 Vstup: okamžitá hodnota +
pulzní čítač (Float 32)

Pouze vstupní
data

Vstup: 10 (= 5 + 5) Univerzální vstupy,
matematické kanály

0x01000006 Vstup: okamžitá hodnota +
pulzní čítač (Float 64)

Pouze vstupní
data

Vstup: 14 (= 5 + 9) Univerzální vstupy,
matematické kanály
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ID submodulu Zdroj dat Směr dat Délka (byty) K dispozici v

0x01000007 Vstup: digitální stav + pulzní
čítač (Float 32)

Pouze vstupní
data

Vstup: 8 (= 3 + 5) Binární vstupy

0x01000008 Vstup: digitální stav + pulzní
čítač (Float 64)

Pouze vstupní
data

Vstup: 12 (3 + 9) Binární vstupy

0x02000001 Výstup: okamžitá hodnota Pouze výstupní
data

Výstup: 5 Univerzální vstupy

0x02000002 Výstup: digitální stav Pouze výstupní
data

Výstup: 3 Binární vstupy

0x03000001 Vstup: pulzní čítač (Float
32)
Výstup: okamžitá hodnota

Vstupní/výstupní
data

Vstup: 5
Výstup: 5

Univerzální vstupy

0x03000002 Vstup: pulzní čítač (Float
64)
Výstup: okamžitá hodnota

Vstupní/výstupní
data

Vstup: 9
Výstup: 5

Univerzální vstupy

0x03000003 Vstup: pulzní čítač (Float
32)
Výstup: digitální stav

Vstupní/výstupní
data

Vstup: 5
Výstup: 3

Binární vstupy

0x03000004 Vstup: pulzní čítač (Float
64)
Výstup: digitální stav

Vstupní/výstupní
data

Vstup: 9
Výstup: 3

Binární vstupy

V případě kombinací hodnot, které vracejí několik hodnot v jednom směru dat (xx + yy),
určuje pořadí přenosu pořadí v seznamu. Příklad: „0x01000005“:

Vstup: okamžitá hodnota + pulzní čítač (Float 32)

Délka dat: 10 bytů

Byty 0–4: okamžitá hodnota včetně stavového bytu

Byty 5–9: pulzní čítač (Float32) včetně stavového bytu

Nastavení kontroléru PROFINET
Pro nastavení kontroléru PROFINET pro cyklický přenos dat je nutný soubor popisu
přístroje GSDML-Vu.uu-vvvv-wwww-xxxxyyzz.xml. Poslední pozice v názvu souboru
(xxxxyyzz) popisují výstupní čas:

• xxxx = rok
• yy = měsíc
• zz = den

První vydaný soubor se nazývá GSDML-V2.32-EH-RSG45-xxxxyyzz.xml a je k dispozici
pouze v angličtině.

Tento soubor obsahuje všechny informace potřebné pro provoz a je importován do
nástroje, který je použit pro nastavení kontroléru PROFINET. Proces nastavování závisí na
použitém nástroji. Další informace najdete v popisu konkrétního nástroje.

Soubor GSDML Kompatibilní firmware

GSDML-V2.32-EH-RSG45-xxxxyyzz.xml V2.00.06‑V2.01.03

GSDML-V2.34-EH-RSG45-xxxxyyzz.xml Od V2.04.02

Nastavení založené na kontroléru Siemens (S7 315-2 PN/DP), kde se používá SIMATIC
STEP 7 V5.5 a nástroj TIA Portal STEP 7 V13 je vysvětleno dále. Předpokládají se určité
zkušenosti s tímto nástrojem (vytvoření projektu, import souboru GSD), protože tyto kroky
zde nejsou podrobněji vysvětleny.

Výběr přístroje v konfiguraci hardwaru (SIMATIC STEP 7 V5.5)
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Po importu souboru GSD lze přístroj nalézt v katalogu v sekci PROFINET IO → Další polní
instrumentace → Všeobecné → ...:

  A0051758

 6 Zobrazení přístroje v katalogu konfigurace hardwaru

‣

  A0051759

 7 Přístroj připojený do sítě PROFINET

Klikněte levým tlačítkem na přístroj RSG45, přidržte tlačítko myši stisknuté a připojte
přístroj k síti PROFINET.

Ve standardním nastavení jsou všechny sloty prázdné, s výjimkou slotu 0 (odpovídá slotu 0
na obrázku výše). Ve slotu 0 je přístupový bod přístroje trvale nastaven takto:

slot 0: DAP
• 0: rsg45

Popis/nastavení přístroje: Zde se zobrazuje název přiřazený v tomto nastavení (= název
stanice). Název přiřazený v nastavení se musí shodovat s názvem nastaveným v přístroji,
protože přístroj je identifikován pro cyklickou výměnu dat na základě svého názvu.

• X1: PN-IO
Popis/nastavení rozhraní PROFINET: časy aktualizací, časy sledování, redundance médií
atd.

• P1: port 1 / P2: port 2
Popis/nastavení fyzických portů: topologie, dostupné možnosti atd.

Slot 1 se aktuálně nepoužívá a nelze jej aktuálně nastavovat. Jakékoli nastavování tohoto
slotu bude přístrojem odmítnuto.

Výběr přístroje v katalogu hardwaru TIA Portal STEP 7 V13
Po importu souboru GSD lze přístroj nalézt v katalogu v sekci PROFINET IO → Další polní
instrumentace → Všeobecné → E+H Memograph M RSG45:
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  A0051760

‣

  A0051761

  A0051762

Klikněte levým tlačítkem na přístroj RSG45, přidržte tlačítko myši stisknuté
a přetáhněte přístroj do zobrazení sítě a poté jej přiřaďte k síti PROFINET (IO
kontrolér).

Ve standardním nastavení jsou všechny sloty prázdné, s výjimkou slotu 0 (odpovídá slotu 0
na obrázku výše). Ve slotu 0 je přístupový bod přístroje trvale nastaven takto:
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slot 0: DAP
• 0: rsg45

Popis/nastavení přístroje: Zde se zobrazuje název přiřazený v tomto nastavení (= název
stanice). Název přiřazený v nastavení se musí shodovat s názvem nastaveným v přístroji,
protože přístroj je identifikován pro cyklickou výměnu dat na základě svého názvu.

• X1: PN-IO
Popis/nastavení rozhraní PROFINET: časy aktualizací, časy sledování, redundance médií
atd.

• P1: port 1 / P2: port 2
Popis/nastavení fyzických portů: topologie, dostupné možnosti atd.

Slot 1 se aktuálně nepoužívá a nelze jej aktuálně nastavovat. Jakékoli nastavování tohoto
slotu bude přístrojem odmítnuto.

Výběr dat k přenosu (SIMATIC STEP 7 V5.5 a TIA Portal V13)
Cyklický přenos dat se nastavuje ve dvou krocích:

V prvním kroku se pomocí nastavení slotu s modulem zvolí typ a počet dostupných vstupů/
kanálů.

Ve druhém kroku se pomocí nastavení subslotu se submodulem určí vstup/kanál a data,
která se mají přenést.

Následující obrázek poskytuje přehled dostupných modulů a submodulů na základě
specifikací z tabulky Obrázek: Slot/subslot ↔ vstupy/kanály a tabulky Obrázek:Číslo
submodulu ↔ vstupní/výstupní data:

  A0051763

 8 Nastavení slotu/subslotu v portálu TIA
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  A0051764

 9 Nastavení slotu/subslotu v portálu TIA

Pro lepší přehled jsou volitelné submoduly modulu rozděleny do tří kategorií:

1. Vstup:
Zde jsou seskupeny všechny dostupné submoduly, které dodávají pouze vstupní
data.

2. Vstup/výstup:
Zde jsou seskupeny všechny dostupné submoduly, které dodávají vstupní data
a přijímají výstupní data.

3. Výstup:
Zde jsou seskupeny všechny dostupné submoduly, které pouze přijímají
výstupní data.

V závislosti na použitém nástroji se zobrazí buď ID modulu / ID submodulu. popř. text pro
ID modulu / ID submodulu, uložený v souboru GSD. V tomto příkladu se místo ID modulu /
ID submodulu zobrazí uložený text:

Obrázek: Text k modulu/submodulu v souboru GSD ↔ ID modulu / ID submodulu

Zobrazený text ID modulu ID submodulu

Modul Analogové kanály 40× 0x02000028

Digitální kanály 20× 0x03000014

Matematické kanály 12× 0x0400000C

Submodul Vstup: okamžitá hodnota (5 bytů) 0x01000001

Vstup: digitální stav (3 byty) 0x01000002

Vstup: pulzní čítač (5 bytů) 0x01000003

Vstup: pulzní čítač (9 bytů) 0x01000004

Vstup: okamžitá hodnota + pulzní čítač (10 bytů) 0x01000005

Vstup: okamžitá hodnota + pulzní čítač (14 bytů) 0x01000006

Vstup: digitální stav + pulzní čítač (8 bytů) 0x01000007

Vstup: digitální stav + pulzní čítač (12 bytů) 0x01000008

Výstup: okamžitá hodnota (5 bytů) 0x02000001

Výstup: digitální stav (3 byty) 0x02000002

Vstup: pulzní čítač (5 bytů); výstup: okamžitá hodnota (5 bytů) 0x03000001

Vstup: pulzní čítač (9 bytů); výstup: okamžitá hodnota (5 bytů) 0x03000002
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Zobrazený text ID modulu ID submodulu

Vstup: pulzní čítač (5 bytů); výstup: digitální stav (3 byty) 0x03000003

Vstup: pulzní čítač (9 bytů); výstup: digitální stav (3 byty) 0x03000004

Níže je uvedeno nastavení, které je založeno na binárních vstupech; je to stejné pro
všechny ostatní vstupy/kanály.

Nejdříve se musí nastavit slot 3 s modulem Digitální kanály 20×. Jakmile je to provedeno,
zobrazení se rozšíří o počet nastavitelných subslotů:

  A0051765

 10 Zobrazení nastavitelných subslotů v konfiguraci hardwaru

  A0051766

 11 Zobrazení nastavitelných subslotů v portálu TIA

Subsloty lze nyní nastavit s odpovídajícími submoduly. V tomto příkladu jsou všechny
dostupné submoduly rozděleny mezi subsloty 1–8 (odpovídá to binárním vstupům 1–8),
takže každý subslot je nastaven s jiným submodulem:
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  A0051767

 12 Nastavení binárních vstupů v konfiguraci hardwaru

  A0051768

 13 Nastavení binárních vstupů v portálu TIA

Během nastavování nesmí celkový počet přenesených bytů v každém datovém směru
překročit 280 bytů. Tyto mezní hodnoty (vstup: max. 280 bytů; výstup: max.
280 bytů) jsou uloženy v souboru GSD a obecně jsou také ověřovány použitým
nástrojem.

Jakmile je nastavení slotu/subslotu dokončeno, přenese se do kontroléru.

Jakmile kontrolér obdrží nastavení slotu/subslotu, pokusí se zahájit cyklický přenos dat. Po
navázání spojení je do přístroje odesláno nastavení slotu/subslotu. . Během fáze adaptace
může přístroj nakrátko zmizet ze sítě PROFINET. K tomu dojde, pokud přístroj obdržel
nastavení, které vyžaduje restart rozhraní PROFINET.

Adaptace přístroje na nastavení, které bylo obdrženo
Při navazování spojení odešle kontrolér PROFINET nastavení slotu/subslotu do přístroje,
kde je zkontrolována jeho platnost. V případě neplatného nastavení přístroj obdržené
nastavení ignoruje a zachová si svoje aktuální nastavení. Pokud je nastavení platné,
přístroj se odpovídajícím způsobem adaptuje. Pokud je nastavení shodné s aktuálním
nastavením, přístroj okamžitě zahájí cyklický přenos dat.

Pokud se obdržené nastavení od aktuálního nastavení liší, přístroj se nakrátko odpojí od
sítě PROFINET, aby bylo možné restartovat rozhraní PROFINET s novým nastavením.

Restart lze monitorovat/kontrolovat takto:
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1. Hlavní menu → Diagnostika → PROFINET:

  A0051769

 14 Zobrazení restartu v menu PROFINET

Zatímco se rozhraní PROFINET restartuje, IP adresa, Podmaska a nastavení připojení
Gateway se nastaví na 0 a název nastavení v sekci Název stanice se nastaví na ------. Po
restartu se tyto informace opět zobrazí v souladu s nastavenými údaji.

Tento postup se provádí při každém restartu rozhraní PROFINET. Restart lze spustit
následujícími procesy:

a) Adaptace na nové nastavení slotu/subslotu
b) Byl obdržen příkaz k restartování rozhraní
c) Byl obdržen příkaz k resetování rozhraní na tovární nastavení

2) Záznam událostí:

  A0051770

 15 Zobrazení restartu v záznamu událostí

Zápis do záznamu událostí se provede pouze v případě, že restart byl proveden z důvodu
adaptace na nové nastavení slotu/subslotu.

Zobrazení nastavení slotu/subslotu v přístroji
V hlavním menu v sekci Diagnostika → PROFINET se zobrazí tyto podnabídky Slot 2:
univerzální vstupy, Slot 3: binární vstupy a Slot 4: matematika:



Přenos dat Memograph M, RSG45

24 Endress+Hauser

  A0051771

 16 Nastavení PROFINET pro cyklický přenos dat

Tyto podnabídky zobrazují nastavení, které se aktuálně používá (cyklický přenos dat je
aktivní) nebo je naposledy uloženo (cyklický přenos dat není aktivní). Struktura
podnabídek je vždy stejná a liší se pouze počtem zobrazených subslotů, který odpovídá
počtu vstupů/kanálů.

• Podnabídka Slot 2: univerzální vstupy
Dostupné univerzální vstupy: 1–40
Zobrazené subsloty: 1–40

• Podnabídka Slot 3: binární vstupy
Dostupné digitální vstupy: 1–20
Zobrazené subsloty: 1–20

• Podnabídka Slot 4: matematika
Dostupné matematické kanály: 1–12
Zobrazené subsloty: 1–12

Zobrazení na základě matematických kanálů je vysvětleno níže:

  A0051772

 17 Zobrazení nastavení matematických kanálů

Jak je znázorněno na obrázku výše, podnabídka je rozdělena do dvou oblastí:
• Vlevo: specifikace subslotu = číslo kanálu (v tomto případě matematický kanál)
• Vpravo: specifikace nastaveného ID submodulu. Pokud se místo ID submodulu zobrazí

-------, znamená to, že subslot nebo vstup/kanál není součástí cyklického přenosu dat.
Během cyklického přenosu dat se přijímají/odesílají pouze hodnoty ze subslotů nebo
vstupů/kanálů, které byly nastaveny s odpovídajícím ID submodulu.
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2.2.5  Kontrola, zda je aktivní cyklický přenos dat
Kontrolu, zda přístroj provádí cyklickou výměnu dat, lze provést v hlavním menu v sekci
Diagnostika → Záznam událostí:

  A0051773

 18 Zařízení provádí cyklickou výměnu dat

Hlášení Cyklický přenos měření je aktivní se zde zapíše, když přístroj přepne na cyklický
přenos dat kontrolérem PROFINET. Jestliže je cyklický přenos dat ukončen, zobrazí se
hlášení Cyklický přenos měření nefunkční.

2.3  Acyklický přenos dat

2.3.1  Přenášení textů
Texty lze ukládat do seznamu událostí přístroje. Maximální délka textu je 40 znaků. Pokud
je text delší než 40 znaků, je přístup pro zápis zablokován chybovou zprávou. Texty musí
být zapsány přes Slot 0 → SubSlot 1 → Index 1.

Jakmile je text úspěšně napsán, je přidán do záznamu událostí:

  A0051774

 19 Záznam textu do záznamu událostí

Obrázek výše ukazuje, že text ABCD byl úspěšně zapsán.

2.3.2  Údaje o šaržích
Šarže lze spouštět a zastavovat. Lze také nastavovat název šarže, identifikátor šarže, číslo
šarže a přednastavení čítače pro ukončení šarže. Maximální délka textů (ASCII) je
30 znaků. Pokud je text delší než 30 znaků, bude přístup pro zápis zablokován chybovou
zprávou.

Funkce a parametry musí být zapsány přes Slot 0 → SubSlot 1 → Index 2:

Funkce Popis Data

0x01 Spustit šarži Šarže 1 až 4, ID, název

0x02 Zastavit šarži Šarže 1 až 4, ID, název

0x03 Identifikátor šarže Šarže 1 až 4, text (max. 30 znaků)

0x04 Název šarže Šarže 1 až 4, text (max. 30 znaků)

0x05 Číslo šarže Šarže 1 až 4, text (max. 30 znaků)

0x06 Přednastavený čítač Šarže 1 až 4, text (max. 8 znaků)
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Spuštění šarže
Pokud je aktivní funkce správy uživatelů, musí být přeneseno ID (max. 8 znaků) a název
(max. 20 znaků). ID a název musí být odděleny středníkem.

Příklad: Spuštění šarže 2

Byte 0 1

funkce č.

1 2

Do seznamu událostí bude proveden záznam Šarže 2 spuštěna. Toto hlášení se také na
několik sekund objeví na obrazovce.

Ukončení šarže
Pokud je aktivní funkce správy uživatelů, musí být přeneseno ID (max. 8 znaků) a název
(max. 20 znaků). ID a název musí být odděleny středníkem.

Příklad: Ukončení šarže 2, správa uživatelů je aktivní (ID: „IDSPS“, název „RemoteX“)

Byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

fun
kce

č. 49 44 53 50 53 3B 52 65 6D 6F 74 65 58

2 2 ‚I‘ ‚D‘ ‚S‘ ‚P‘ ‚S‘ ‚;‘ ‚R‘ ‚e‘ ‚m‘ ‚o‘ ‚t‘ ‚e‘ ‚X‘

Hlášení Šarže 2 ukončena a Remote (IDSPS) budou uložena do seznamu událostí. Toto
hlášení se také na několik sekund objeví na obrazovce.

Nastavení identifikátoru šarže
Lze nastavit jen tehdy, když šarže ještě nebyla spuštěna. Není potřeba nastavovat, pokud to
není vyžadováno nastavením přístroje (přímý přístup 490005).

Příklad: „Identifikátor šarže“ pro šarži 2

Byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

funkc
e

č. 49 64 65 6E 74 69 66 69 65 72

3 2 ‚I‘ ‚d‘ ‚e‘ ‚n‘ ‚t‘ ‚i‘ ‚f‘ ‚i‘ ‚e‘ ‚r‘

Nastavení názvu šarže
Lze nastavit jen tehdy, když šarže ještě nebyla spuštěna. Není potřeba nastavovat, pokud to
není vyžadováno nastavením přístroje (přímý přístup 490006).

Příklad: „Název šarže“ pro šarži 2

Byte 0 1 2 3 4 5

funkc
e

č. 4E 61 6D 65

4 2 ‚N‘ ‚a‘ ‚m‘ ‚e‘

Nastavení čísla šarže
Lze nastavit jen tehdy, když šarže ještě nebyla spuštěna. Není potřeba nastavovat, pokud to
není vyžadováno nastavením přístroje (přímý přístup 490007).
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Příklad: „Číslo šarže“ pro šarži 2

Byte 0 1 2 3 4

funkc
e

č. 4E 75 6D

4 2 ‚N‘ ‚u‘ ‚m‘

Přednastavení čítače
Lze nastavit jen tehdy, když šarže ještě nebyla spuštěna. Není potřeba nastavovat, pokud to
není vyžadováno nastavením přístroje (přímý přístup 490008).

• Maximálně 8 znaků (včetně znaků ‚.‘, ‚E‘, ‚-‘)
• Exponenciální funkce je přípustná; nesmí být překročen rozsah přípustných hodnot,

např. 1.23E-2 = 0.0123 desetinné číslo
• Pouze kladná čísla
• Maximální hodnota rozsahu: 0–99999999

Příklad: Přednastavení čítače na 12,345 pro šarži 2

Byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

funkc
e

č. 31 32 2E 33 34 35 36 37

6 2 ‚1‘ ‚2‘ ‚.‘ ‚3‘ ‚4‘ ‚5‘ ‚6‘ ‚7‘

Čtení stavu šarže
Zde si můžete přečíst stav každé dávky a stav poslední komunikace. Musí být načteno
6 bytů přes Slot 0 → SubSlot 1 → Index 2.

Příklad: Šarže 2 spuštěna, stav komunikace „OK“

Byte 0 1 2 3 4 5

Stav
komunik
ace

Stav šarže
1

Stav šarže
2

Stav šarže
3

Stav šarže
4

0 0 0 1 0 0

Pokud by například bylo nastaveno číslo šarže, přestože šarže již běží, byte 1 by měl
hodnotu 0x03.

Stav komunikace:
0: OK
1: Nebyla přenesena všechna požadovaná data (povinné údaje)
2: Není přihlášen žádný odpovědný uživatel
3: Šarže již běží
4: Šarže není nastavena
5: Šarže řízena řídicím vstupem
7: Je aktivní automatické číslování šarží
9: Chyba, text obsahoval nezobrazitelné znaky, text je příliš dlouhý, nesprávné číslo šarže, číslo funkce

mimo rozsah

2.3.3  Relé
Relé lze nastavovat, pokud bylo v nastavení přístroje nastaveno na Remote. Parametry
musí být zapsány přes Slot 0 → SubSlot 1 → Index 3.
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Nastavení relé
Příklad: Nastavení relé 6 do aktivního stavu

Byte 0 1

Relé č. Stav

6 1

Čtení stavu relé
Tím se přečte stav každého relé. Bit 0 odpovídá relé 1. Musí být načteny 2 byty přes Slot 0
→ SubSlot 1 → Index 3.

Příklad: Relé 1 a relé 6 v aktivním stavu

Byte 0 1

Relé 12-9
(hex)

Relé 1-8 (hex)

0 0x21

2.3.4  Změna mezních hodnot
Mezní hodnoty lze měnit. Funkce a parametry musí být zapsány přes Slot 0 → SubSlot 1 →
Index 4.

Funkce Popis Data

1 Inicializace

2 Převzetí mezní hodnoty

3 Změna mezní hodnoty Číslo mezní hodnoty, hodnota [;dt]

5 Zdůvodnění změny Text zdůvodnění

Při změně mezních hodnot je třeba dodržet následující postup:

1. Inicializujte změnu mezní hodnoty.

2. Změňte mezní hodnoty.

3. Specifikujte důvod pro změnu.

4. Přijměte mezní hodnoty.

Změny od poslední inicializace lze zrušit novou inicializací.

Inicializace změny mezních hodnot
Tím se přístroj připraví na změny mezních hodnot.

Byte 0 1

Funkce Výplňový byte

1 2A

Změna mezních hodnot
Pomocí této funkce se v přístroji změní mezní hodnota, která však ještě není přijata.
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Příklady:

Funkce Mezní hodnota Data Význam

3 1 5.22;;60 Mezní hodnota 1 až 5.22, žádné rozpětí, prodleva 60 s

3 2 5.34 Mezní hodnota 2 až 5.34

3 3 ;;10 Mezní hodnota 3, prodleva až 10 sekund

3 4 20;;;50 Mezní hodnota 4, vnitřní/vnější dolní mezní hodnota 20, horní mezní
hodnota 50

Příklad: Změna mezní hodnoty 1 (horní mezní hodnota pro univerzální vstup) na 90.5

Byte 0 1 2 3 4 5

Funkce Mezní
hodnota

39 30 2E 35

3 1 ‚9‘ ‚0‘ ‚.‘ ‚5‘

Příklad: Změna mezní hodnoty 3 (gradient pro univerzální vstup) na 5.7 do 10 sekund

Byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Funkc
e
F

Mezn
í

hodn
ota

35 2E 37 3B 3B 31 30

3 3 ‚5‘ ‚‘ ‚7‘ ‚‘ ‚‚‘ ‚1‘ ‚0‘

Specifikace důvodu pro změnu mezní hodnoty
Před uložením změny mezní hodnoty můžete zadat důvod změny, který se uloží do
seznamu událostí. Pokud důvod není uveden, zapíše se do seznamu událostí hlášení
„Mezní hodnoty byly změněny“.

Je možné přenášet texty (napsané podle tabulky ASCII). Maximální délka textu je
30 znaků. Pokud je text delší než 30 znaků, bude přístup pro zápis zablokován chybovou
zprávou.

Byte 0 1 2..n

Funkce Výplňový byte Text

5 2A

Přijímání mezních hodnot
Tato funkce slouží k přijetí upravených mezních hodnot v přístroji a jejich uložení do
nastavení přístroje.

Byte 0 1

Funkce Výplňový byte

2 2A

Čtení stavu provedení
Zde si můžete přečíst poslední stav mezní hodnoty prováděné funkce. Musí být načten
1 byte přes Slot 0 → SubSlot 1 → Index 4.
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: Adresována nesprávná funkce

Byte 0

Stav
komunikace

1

Stav komunikace:
0: OK
1: Nesprávné číslo funkce nebo nesprávné číslo mezní hodnoty
2: Chybějící data
3: Mezní hodnota není aktivní
4: Gradient → dvě hodnoty
5: Funkce nyní není k dispozici
9: Chyba

3  Řešení závad
• Je instalován modul PROFINET?
• Je v pořádku ethernetové připojení mezi přístrojem a kontrolérem?
• Je použit správný soubor GSD?
• Jsou správně nastaveny sloty a subsloty?

4  Seznam zkratek / definice pojmů
Modul
PROFINET:

Zásuvný modul PROFINET, který je zasunutý v přední části přístroje.

Kontrolér
PROFINET:

Všechny přístroje jako PLC, PC zásuvné karty atd., které vykonávají funkci
kontroléru PROFINET.
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