
LWDx-01.01

Zobrazovač do panelu

•  komunikácia v sieťach LonWorks

•  LonMark kompatibilný výrobok
•  4 a 5 miestny LED displej
•  montáž do panelu rozvádzača

•  napájacie napätie 24 V DC
•  možnosť konfigurácie pomocou Plug-Ins

pre LonMaker for Windows

Zobrazovače LWD4 a LWD5 patria do série
LonMark kompatibilných modulov sPoint,
ktoré umožňujú na báze technológie
LonWorks konštruovať distribuované
operačné siete pre riadenie technológií.
Pomocou dodávaného Plug-In software pre
LNS kompatibilné inštalačné prostriedky je
možné modul ľahko nakonfigurovať na
požadované parametre. Modul zobrazovača
obsahuje objekt "DISP Object" pre 4 resp. 5
miestne zobrazenie v rôznych formátoch a 4
objekty "COUNT object" určené pre počítanie
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impulzov. Procesorový modul obsahuje
neuron MC143120E2DW. Ako transceiver je
použitý typ FTT-10A pre galvanicky oddelenú
komunikáciu. Rýchlosť komunikácie je 78Kb/s
a vzdialenosť môže byť až 2600 m.

sPoint

Processor

Transceiver LonWorks

PWR 24V DC



Zapojenie modulu

Popis modulu

Moduly LWD5 a LWD4 slúžia na zobrazenie
vstupnej sieťovej premennej v rôznych
formátoch na štvor- resp. päťmiestnom LED
zobrazovači. Je možné ho použiť v spolupráci
s ostatnými modulmi série sPoint, ako aj
s modulmi od iných výrobcov na tvorbu
distribuovaných operačných sietí. Modul
zodpovedá definícii aplikačnej úrovne podľa
doporučení LonMark ver. 3.0.
LWDx obsahuje 6 LonMark objektov:

1x Node Object
podľa doporučení LonMark ver. 3.0

1x "DISP Object"
zobrazovanie na LED displeji

4x "COUNT Object"
univerzálny čítač

CD dodávané s modulmi obsahuje Plug-In
software, pomocou ktorého je možné
konfigurovať LonMark objekty modulov LWDx
v prostredí inštalačného programu LonMaker
for Windows, prípadne iných inštalačných
programov na báze LNS.

Technické údaje

parameter LWDx jednotky
typ displeja 7 segmentový, LED -
farba segmentov červená -
počet miest 4, 5 -
napájanie 24 ± 20% V DC
odber < 100 mA
Neuron Motorola MC143120E2DW -
frekvencia Neuronu 10 MHz
komunikačný modul Echelon FTT-10A -
komunikačná rýchlosť 78 Kb/s
aplikačná úroveň Version 3.0 -
počet LonMark objektov 6 -
počet domén 2 -
veľkosť tabuľky adries 15 -
prevádzková teplota -30 ÷ 70 °C
skladovacia teplota -30 ÷ 80 °C
hmotnosť 150 g
rozmery 72 x 36 x 138 mm

1 sieť LonWorks 7 nezapojený
2 sieť LonWorks 8 nezapojený
3 Service Pin 9 napájanie +24V DC
4 Service Pin 10 napájanie GND
5 nezapojený
6 nezapojený



Popis LonMark objektov

NODE Object

nvi_Request premenná pre komunikáciu s objektami
v rámci nodu (LonMark doporučenie)

nvo_Status premenná pre komunikáciu s objektami
v rámci nodu (LonMark doporučenie)

nvo_FileDirectory premenná pre prístup ku konfiguračným
parametrom jednotlivých objektov

DISP Object

nvi_slong po zápise do tejto sieťovej premennej sa na dipleji
zobrazí číslo vo formáte SNVT_count, (0÷65535)
pričom desatinna bodka je definovaná parametrom
nci_dot

nvi_temp po zápise do tejto sieťovej premennej sa na dipleji
zobrazí číslo vo formáte SNVT_temp (-274.0÷6 279.5)

nvi_percent[5] zápis do príslušnej sieťovej premennej sa prejaví
na dipleji iba v prípade, ak jej index v poli
nvi_percent[i] zodpovedá obsahu premennej
nvi_select. Obsah selektovanej sieťovej premennej
nvi_percent[i] sa prepíše do výstupnej sieťovej
premennej nvo_percent.

nvo_select sieťová premenná slúži pre výber jednej zo sieťových
premenných poľa nvi_percent[i]

nvi_LED1 sieťová premenná ovláda stav LED1 displeja.
nvi_LED2 sieťová premenná ovláda stav LED2 displeja.
nvi_LED3 sieťová premenná ovláda stav LED3 displeja.
nvo_percent obsahuje hodnotu selektovanej sieťovej premennej

poľa nvi_percent[i]
nci_dot konfigiračný parameter definuje desatinnú bodku pre

vstup nvi_count
nci_dispdef je štruktúra, ktorá definuje formát zobrazenie t.j. dolnú

hranicu dipleja, hornú hranicu displeja a polohu
desatinnej bodky pre všetky sieťové premenné poľa
nvi_percent[i] osobitne.

COUNT Object

nvi_digital vstupná sieťová premenná, ktorej
zmena zo stavu ST_OFF do stavu
ST_ON je vstupom do čítača

nvi_reset vstupná sieťová premenná, ktorej
zmena zo stavu ST_ON do stavu
ST_OFF nuluje čítač a nastavuje
výstupnú sieťovú premennú do stavu
ST_OFF

nvo_count výstupná sieťová premenná, ktorá
obsahuje stav čítača

nvo_limit výstupná sieťová premenná, ktorá sa
nastavuje na hodnotu ST_ON, ak čítač
dosiahne hodnotu definovanú
v nci_count_limit

nci_count_limit konfiguračný parameter, ktorý definuje
hranicu pre čítač

nci_typ konfiguračný parameter, ktorý definuje
smer počítania čítača

nvo_Status
SNVT_obj_status

nvo_FileDirectory
SNVT_address

Node Object
LonMark Object #0

nvi_Request
SNVT_obj_request

NV1

NV2

NV3

NV1

NV2

NV3

NV10

NV11

NV12

nvi_slong
SNVT_count

nvi_temp
SNVT_temp

nvi_percent[5]
SNVT_lev_percent

nvi_LED1
SNVT_lev_disc

nvi_LED2
SNVT_lev_disc

nvi_LED3
SNVT_lev_disc

NV9 nvo_percent
SNVT_lev_percent

DISP
LonMark Object #20013

nci_dot
nci_dispdef

NV8 nvi_select
SNVT_lev_disc
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Rozmerový náčrt modulu LWDx

typ počet segmentov
LWD4-01.01 4
LWD5-01.01 5

138

32

LWD5

36
72

67


