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FÖRORD
VARNING: Systemet arbetar med driftspänning 230 VAC. Skåpets dörr skall hållas stängd och får
endast öppnas av utbildad servicepersonal.
Detta triggersystem har följande framträdande egenskaper:

1. Funktionsöversikt - all status kan övervakas och hanteras från Startsidan
På Startsidan kan man välja box 1 eller 2. Det senast använda programmet i respektive box kallas automatiskt upp vid boxbyte. För att använda programmet trycker man på AKTIVER (kallades
tidigare DATA INPUT).
På Startsidan kan man byta program utan att påverka triggningen. När det nya programmet ska
användas trycker man bara på AKTIVER.
På Startsidan kan man se och ändra Filtervärdet i det program som är oppkallet.
På Startsidan kan man byta driftsätt med en knapptryckning. Exempel: ett tryck på TRYKK FOR
MANUEL MALING så applicerar alla pistoler så länge som conveyorn är i rörelse (bevegelse).
Ännu ett tryck på samma knapp, så skiftar systemet åter till triggning.
Från Startsidan kan man ange Passord och gå direkt till programmerings-sidorna för JUSTERINGER och AVSTAND. Detta Passord är initialt xxxx men kan ändras senare.
Från Startsidan kommer man direkt till SETUP.

2. Speciella funktioner
Trycker man på SETUP kommer man till en sida, SETUP Passord-sidan, där man kan aktivera en
pistol åt gången. Vid normal drift ska man ange pistol nr 0.
På samma sida kan man mata in Passord till SETUP för att göra vissa viktiga systeminställningar.
Där kan man bland annat ändra Passord för programmeringssidorna.
Passord till SETUP är xxxx. Detta Passord må beskyttes väl.
På SETUP Passord-sidan ﬁnns ett bekvämt system för uppmätning (oppmåling) av
AVSTAND mellan Fotocell och varje Pistol.
På Startsidan ﬁnns knappen CHECK, som leder till ett antal sidor som visar hur systemet arbetar.
Denna funktion används endast för funktionsanalys, ej för normal användning.

3. Övriga egenskaper
I Triggersystemets grundmodul, själva PLC, är isatt en 64 kB minneskapsel, som innehåller
styrprogrammet. Detta minne får ej avlägsnas. Systemet fungerar inte utan denna enhet. Vid ett
eventuellt framtida systemhaveri anskaffas ett nytt PLC-system av samma modell, minneskapseln
ﬂyttas över till det nya systemet och driftspänningen slås TILL. Då aktiveras automatiskt programmet, men alla inställningar måste göras på nytt.
Systemet är initialt utrustat med 12 digitala ingångar, 2 transistorutgångar och 6 reläutgångar i
grundenheten. En utbyggnadsmodul med 16 reläutgångar är tillagd.
Av ingångarna är 4 st använda eller reserverade, övriga är tillgängliga för ev extra funktioner. Av
utgångarna används de 2 transistorutg. till signallampor (Rygge, resp. Nullstill). I utbyggnadsmodulen används 8 reläutgångar för att trigga de 8 pistolerna, övriga 8 reläutgångar är lediga. Totalt 8
ingångar och 6+8 reläutgångar är alltså lediga.
Totalt kan grundmodulen hantera ytterligare 6 utbyggnadsmoduler (digitala in- resp utgångar,
analoga in- resp utgångar, mm). Utbyggnadsmoduler ﬁnns med upp till 32 inputs, 32 outputs, 8
analoga ingångar, 2 analoga utgångar, etc.

1. Ski�a box från box 1 �ll box 2 och ak�vera program

Box 1 är vald.

STARTSIDAN

Box 1 använder program 1

För att skifta till box 2:
Tryck på knappen
AKTIVER BOX 2
Program 32 var det senast använda programmet för box 2.
32 kommer upp
automatiskt.
Om du önskar använda
program 32, tryck på
AKTIVER, så visas
det aktiverade programmets nummer här
annars, byt till önskat
program:
Välj programnummer,
tryck på AKTIVER.
Anm.:
AKTIVER benämndes
tidigare DATA INPUT.

STARTSIDAN

2. Ski�a �ll Manuell målning
STARTSIDAN
Tryck på knappen
TRYKK FOR
MANUEL MALING, så byter
knappen text och utseende
Tryck ännu en gång, så återgår PGC till triggning.

3. Mata in Passord och Programmera in JUSTERINGER och AVSTAND
STARTSIDAN

Tryck på knappen

Streckad knapp = blockerad
funktion

Då visar sig ett numeriskt tangentbord i skärmen.
Tryck in koden, som för tillfället
är xxxx, och tryck på
ENTER

Fortsättning på nästa sida

3. Mata in Passord och Programmera in JUSTERINGER och AVSTAND
(fortsä�ning)

STARTSIDAN

Tryck på knappen, som nu
fungerar; knappen är inte längre
streckad.

Då kommer denna sida upp

Om man vill programmera in
(eller ändra) avståndsinställningarna, tryck här.....

....så visar sig denna sida

Härifrån kan man välja program,
och härifrån kan det önskade
programmet AKTIVERAS

Vid tryck här kommer man tillbaka till JUSTERINGER

3a. Programmera in AVSTAND (fortsä�ning)
för oppmåling av AVSTAND, se Sec�on 5.

För att programmera in
avståndet för pistol 1:
tryck på denna knapp

Nu visas det numeriska
tangentbordet.
Knappa in 155.
Värdet visas här.
Tryck sedan
ENTER.

Nu är avståndsvärdet
155 inlagt för pistol 1

Fortsätt och mata in avstånden för övriga pistoler
Tryck på AKTIVERA för att
använda programmet för
triggning.

COPY & PASTE
(KOPIERA & KLISTRA
IN):
Denna del behandlas på
nästa sida

4. Funksjonen KOPIERE & KLISTRE INN
Copy & Paste på engelsk

Kopiere önsket program och Klistre
inn i andre programnummer:
1. Velg först önsket program her, t ex
program nr 32.
2. Trykk på VELG PROGRAM,
TRYKK HER FOR KOPIERING.
3 Trykk deretter her och velg det
programnummer som ska ha
samma instillinger som det kopierte
programmet, t ex program nr 34.

Forts.: Se den neste bilde

3 Nu vises programnummer 34
4. Trykk på knappen
BYTT PROGRAM
TRYKK FOR KOPI.
Nu har program 34 samme instillinger som program 32.
5. Endre till andre programnummer
og trykk på
BYTT PROGRAM
TRYKK FOR KOPI
för alle önskede program.

5. Funksjonen oppmåling av AVSTAND
&
Funksjonen Ak�ver en pistol for test

STARTSIDAN

Ved trykk på SETUP
åpnes denne side:

Måle avstand fra Fotocell til
pistoler:
1. Velg först önsket box.
2. Heng en detalj på conveyorn
före fotocellen. Fotocellen må
ei vare blokkert.
3 Trykk på MEASURE DISTANCES och kör sedan conveyorn tills detaljens fremkant är
mitt framför pistol nr 1.
4. Läs av avstandsverdien her:
5. Kör frem detaljen till övrige
pistoler och läs av.

VIKTIG:
Trykk för att avaktivere funksjonen när avstandsmålingen är
klar.
Pistolerna är stoppede/stengt
när funksjonen benyttes.

Aktiver en pistol:
Trykk her och velg önsket pistolnummer. Ved trykk på Enter
aktiveres pistolen och spruter
pulver tills 0 är matet inn (eller
en annen pistol är valgt.
VIKTIG:
Ikke glem at mate inn pistol nr 0
när funksjonen skall avsluttes.
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Installationsanvisningar
VARNING! Tillse att driftspänningen 230 VAC 1-fas är bruten innan
installationsarbetet påbörjas.
Driftspänningen inkopplas som på bilden, direkt på huvudbrytaren (som kan
låsas i FRÅN-läge): Nolla (eller Neutral, N) överst och Fas (eller Line, L) på
skruven längst ned.

Jordledaren i spänningsmatarkabeln kopplas till jordplint.

Automatsäkring 6A, som kopplar från fasen (L). Automatsäkringen visas i
FRÅN-läge på bilden.

12 SVART 0V
13 SVART 0V
14 SVART 0V
JORD

0V 12
0V 13

0V 14

JORD

24 GUL OUTPUT Q1.3

25 GRÅ OUTPUT Q1.4

26 ROSA OUTPUT Q1.5

27 BLÅ OUTPUT Q1.6

28 RÖD OUTPUT Q1.7

PISTOL 5 25

PISTOL 6 26

PISTOL 7 27

PISTOL 8 28

23 GRÖN OUTPUT Q1.2

22 BRUN OUTPUT Q1.1

21 VIT OUTPUT Q1.0

20 SVART+LILA

19

18

17

16 BLÅ OUTPUT Q0.1

PISTOL 3 23
PISTOL 4 24

PISTOL 2 22

PISTOL 1 21

PISTOL COMMON 20

RÖD LAMPBLINK 16

Denna kabel är ej delad i nya systemet (den är ej
dragen via plint).

15 BLÅ OUTPUT Q0.0

10 RÖD +24V
11 RÖD +24V

+24V 10
+24V 11

GUL LAMPBLINK 15

9 RÖD +24V

8 VIT INPUT 0.9

7 SVART 0V

6 SVART 0V

5 VIT INPUT I0.8

4 RÖD +24V

3 RÖD +24V

2 GRÖN INPUT I0.3

1

De beﬁntliga kablarna kopplas in enligt nedanstående schema.

+24V 9

FOTOCELL 2 SIGNAL 8

0V 7

FOTOCELL 1 SIGNAL 5
0V 6

+24V 4

+24V 3

PULSGEN PULS 2

0V 1

1. Inkoppling av perifer utrustning
Beﬁntliga kablar kopplas in i samma ordning som i det gamla systemet (bilden).

VIKTIGT: Kabeln från Fotocell 1 är inte färgkodad, så kanske trådarna måste
märkas upp så att de kan kopplas in i samma ordning.

1. Inkoppling av perifer utrustning - tilläggsinformation

Färgkod DIN 47100
Ledarnas inkoppling för pistoltriggning
följer färgkoden enligt DIN 47100:
Färg
Vit
Brun
Grön
Gul
Grå
Rosa
Blå
Röd
Svart
Lila

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Plint nr (= pistol nr)
21 Pistol 1
22 Pistol 2
23 Pistol 3
24 Pistol 4
25 Pistol 5
26 Pistol 6
27 Pistol 7
28 Pistol 8
20 Common
20 Common

2. Pulsgenerator ”Pulser per cm”, Kontroll och inprogrammering
Systemet är förprogrammerat med 41 pulser per cm i Setup-menyn.
För att kontrollera och eventuellt korrigera detta värde, tryck på CHECK på
startsidan, så visas bilden närmast under.

1. Häng en detalj med känd längd, t ex 100 cm, på conveyorn.
2. Kör detaljen förbi fotocellen i den valda boxen.
3. Läs av resultatet här (OBS detta är endast ett exempel):

Om resultatet blir t ex 104 som på bilden kan man se om det går att
komma närmare verkligt värde genom följande formel:
104/100 x 41= 42,64. Det heltal som ligger närmast är 43.
För att ändra värdet ”Pulser per cm”, se nästa sida

2. Pulsgenerator ”Pulser per cm”, Inprogrammering av nytt värde

1. På Startsidan,
Tryck på SETUP

2. Tryck på den markerade knappen för
att ange Passord till
SETUP.
Passordet är xxxx.
Tryck sedan på
TO SETUP.

3. Tryck på den markerade knappen och
mata in det nya framräknade värdet.

3. Uppmätning av Avstånd till pistolerna

1. På Startsidan, tryck på SETUP.
2. Häng en detalj med rak framkant i conveyorn före fotocellen i vald
box.
3. Tryck på knappen MEASURE DISTANCE (Mål avstand) och kör
detaljen förbi fotocellen och fram till närmaste pistolen. Stoppa
conveyorn när detaljens framkant är mittför pistolen.
4. Läs av avståndsvärdet i rutan under MEASURE DISTANCE och
notera värdet på ett papper.
5. Fortsätt på samma sätt tills avståndet till alla pistoler är uppmätt
(oppmålet).

6. Gå från Startsidan in på inställningar för pistolavstånd enligt
brukarmanualens anvisningar.

VIKTIG:
Trykk för att avaktivere funksjonen när avstandsmålingen
är klar. Pistolerna är stoppede/stengt när funksjonen benyttes.
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Elschema
PLC-skåpets dörr och utsida med låsbar huvudbrytare

PLC-skåpets insida - fysisk layout

PLC grundenhet och utbyggnadsmodul - fysisk layout

PLC utbyggnadsmodul
med 16 reläutgångar,
varav Q0 - Q7 används
för pistoltriggning*.
Reläutgångarna Q8 - Q15
är lediga.
Ytterligare 6 utbyggnadsmoduler kan anslutas.

PLC utbyggnadsmodul
med com-port där HMIterminalens kabel är
ansluten,

PLC grundenhet.
Under locket ﬁnns bl a
en EEPROM-minneskassett med programmet, samt en com-port
för anslutning av PC.

PLC grundenhet med
12 ingångar, 2 transistorutgångar (Q0 och
Q1), samt 6 reläutgångar, Q2 - Q7.

*Färgkod DIN 47100
Ledarnas inkoppling för pistoltriggning
följer färgkoden enligt DIN 47100:
Färg
Vit
Brun
Grön
Gul
Grå
Rosa
Blå
Röd
Svart
Lila

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Plint nr (= pistol nr)
21 Pistol 1
22 Pistol 2
23 Pistol 3
24 Pistol 4
25 Pistol 5
26 Pistol 6
27 Pistol 7
28 Pistol 8
20 Common
20 Common

Anslutningsschema för PLC grundenhet och utbyggnadsmodul

PLC grundenhet med 12 ingångar, 2 transistorutgångar (Q0 och Q1), samt 6
reläutgångar, Q2 - Q7.
Q0 och Q1 används till
lampblinksignaler.

Ingångarna i3 samt I8 och
I9 används. Övriga (9 st) är
lediga.

Reläutgångarna
Q2 - Q7 är lediga.

PLC utbyggnadsmodul med 16 reläutgångar.
Utgångar Q0 - Q7 (8 st) används för pistoltriggning.

Reläutgångarna Q8 - Q15 (8 st) är lediga.

Plintrad med anslutning av alla yttre enheter

0V 1
PULSGEN PULS 2
+24V 3
+24V 4
FOTOCELL 1 SIGNAL 5
0V 6
0V 7
FOTOCELL 2 SIGNAL 8

1
2 GRÖN INPUT I0.3
3 RÖD +24V
4 RÖD +24V
5 VIT INPUT I0.8
6 SVART 0V
7 SVART 0V
8 VIT INPUT 0.9

+24V 9

9 RÖD +24V

+24V 10
+24V 11

10 RÖD +24V
11 RÖD +24V

0V 12
0V 13

12 SVART 0V
13 SVART 0V

0V 14

14 SVART 0V

JORD

JORD

GUL LAMPBLINK 15

15 BLÅ OUTPUT Q0.0

RÖD LAMPBLINK 16

16 BLÅ OUTPUT Q0.1
17
18
19

PISTOL COMMON 20
PISTOL 1 21
PISTOL 2 22

20 SVART+LILA
21 VIT OUTPUT Q1.0
22 BRUN OUTPUT Q1.1

PISTOL 3 23
PISTOL 4 24

23 GRÖN OUTPUT Q1.2

PISTOL 5 25

25 GRÅ OUTPUT Q1.4

PISTOL 6 26

26 ROSA OUTPUT Q1.5

PISTOL 7 27

27 BLÅ OUTPUT Q1.6

PISTOL 8 28

28 RÖD OUTPUT Q1.7

24 GUL OUTPUT Q1.3
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A. Byte/ski�e av PLC-program
OBS: Procedurerna i denna serviceguide bör endast utföras av utbildad servicepersonal!
Det är viktigt att samtliga steg följes noga i riktig ordning.

För att skifta PLC-program:
1. Notera alla inställningar i SETUP och användar/bruker-program.
2. Slå från driftspänningen - POWER OFF !
3. Pilla försiktigt bort den beﬁntliga program-kassetten (i den gula ovalen) och sätt i den nya.
4. Slå på spänningen - Power ON, och mata först in inställningarna i SETUP, och
därefter i användar/bruker-programmen.
5. VIKTIGT: Skicka utan fördröjning den ursprungliga/opprinnelige EEPROM-kassetten till
Betraco Automation med REGISTRERAD POST*.

*Program-kassetten ska återsändas och vara oss tillhanda inom 14 dagar efter det att programkassett innehållande ny programvara har avsänts från Betraco Automation. I annat fall debiteras en kostnad motsvarande en ny triggerprogramvara, enligt krav från våra investerare.
Alla rättigheter till programvaror för Betracos automationssystem, dvs PLC-, PC- och HMIprogram, tillhör Betraco Automation och får ej kopieras eller spridas på annat sätt av annan än
Betraco Automation utan vårt uttryckliga, skriftliga tillstånd.
Grundkostnad för ny programkassett för TWD-serien PLC är SEK 1,500:- (gäller under 2013).
Tillkommande kostnad är kostnad för utveckling av ny/uppdaterad programvara enligt överenskommelse/offert.

B. Byte/ski�e av program i HMI-terminal med USB-port
beteckningen på er terminal är XBT-GT2130

UPP

För att läsa in nytt program i beﬁntlig terminal,
alternativt:
För att läsa in HMI-programmet i ny terminal:
1. Spänning TILL - POWER ON.
2. Sätt i aktuellt USB-minne i USB-porten (vid
pilen).


3. Terminalfönstret visas enligt bilden.
Tryck YES.
Era inställningar/data raderas ej.

4. Förloppet visas på skärmen och kan ta
några minuter.

5. VIKTIGT: när denna bild visas, tag först ut
USB-minnet med Power ON.
Tryck sedan på RESTART, så bootar enheten
upp med det nya programmet, och processen är
klar.

C. Byte/ski�e av PLC-modul
Modulbyte får endast ske med POWER OFF,
driftspänningen skall vara FRÅNSLAGEN.
I denna anläggning består PLC-systemet av följande enheter:
1. PLC-systemet TWD LMDA20DRT (den breda
modulen som sitter i mitten).
2. Kommunikantionsmodul TWDNOZ485D
. (modulen till vänster).
3. TM2DRA16RT, modulen till höger, med 16
relä-utgångar.

Om PLC-systemet ska bytas/skiftes: lossa först
trådarna med spänningsmatning 24VDC I(röd och
svart/sort ledare), samt grön/gul jordledare.
Notera noga hur de är inkopplade.
Lossa därefter anslutningsblocken genom att dra
uppåt försiktigt.

Dra sedan ut de 3 spärrhakarna för att frigöra alla
modulerna från DIN-skenan.

Tryck sedan in/upp spärrhakarna som håller ihop
modulerna som pilarna visar.
Dra isär modulerna, ﬂytta program-kassetten till
det nya PLC-systemet och montera ihop enheterna
igen.
OBS: Om kabeln till HMI-terminalen måste dras ur:
Drag ej i kabeln, drag i stället i själva kontakten.

Fortsättning på nästa sida.

C. Byte/ski�e av PLC-modul (forts.)

Tryck ned spärrhakarna från modulernas ovansida
så att modulerna låses i varandra igen.

Montera modulerna tillbaka på DIN-skenan genom
att trycka ned modulerna lätt mot skenan.
Medan modulerna hålls nedtryckta mot skenan:
tryck upp de 3 spärrhakar som håller enheterna på
plats på DIN-skenan enligt de 3 pilarna.
Återställ/tryck tillbaka anslutningsblocken.
Koppla åter in ledarna för 24VDC spänningsmatning, samt jordledaren.

Nu återstår bara att slå på spänningen - POWER ON - och mata in alla inställningar igen, först i
SETUP och därefter i era triggerprogram.

Installationsprotokoll
Installationsdatum:
Garantiperiod:

2013-08-07
till 2014-08-06. Gäller för komponenter och förutsätter att respektive tillverkare/
leverantör godkänner utbyte under garanti. Arbets- & resekostnader omfattas
ej av garantin.

Speciﬁkationer
Driftspänning/nätaggregat:

Automatikskåp:
Huvudbrytare:
PLC-system, modell:
Driftspänning:
Antal ingångar:
Antal utgångar:
Utbyggnadsmoduler:

Extra Memory Cassette:
HMI-terminal:
Driftspänning:
Portar:

Signallampor:

Nätagg. modell: ABL8REM24030
Primär: 100-240VAC ca 1A >OBS: ej kontrollerad
Sekundär: 24VDC, 3A.
Automatsäkring C60N C6. 6 A.
NSYS3D5520, 500x500x200mm.
VBDN12.
TWD LMDA20DRT
24 VDC. Förbrukning ca 8-10W (3-400mA för basenhet + 2 moduler).
12 (varav 3 används, 9 lediga).
2 transistor (används till lampor, blinksignaler),
6 relä (lediga).
•TM2DRA16RT. 16 reläutgångar,
varav 8 används för pistoltriggning.
8 reläutgångar är lediga.
•TWDNOZ485D. Modul med RS485-comm-port, Modbus-protokoll.
TWDXCPMFK64 (EEPROM), måste alltid vara isatt i PLC.
XBT-GT2130, 5,7” Touch Screen, 16 Levels Grey.
24VDC. Förbrukning: 26W (1,1 A).
•USB för programladdning.
•RJ45-port för RS 485 serial link (COM2), ansluter till PLC.
Kabel mellan HMI COM2 och PLC (TWDNOZ485D): XBT-Z9780.
•RJ45-port för Ethernet TCP/IP link, används ej initialt.
•SUB-D connector for RS 232C or RS 422/485 serial link to PLCs
(COM1). Används ej.
•Uttag/slot för Compact Flash Memory Card. Används ej.
XB4BVB4 röd (Nollställ), XB4BVB5 gul (Rygge/Backa conveyor)

Inställningar i Setup, kod xxxx

Antal pulser per cm: 40.
Minsta ﬁlter:
6-10 rekommenderas.
Password till inställningar av Avstånd & Justeringar: bestäms av användaren. Initial kod: xxxx

PISTOLAVSTÅND
BOX 1

PISTOLAVSTÅND
BOX 2

