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DANE TECHNICZNE
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- max. ilość kanałów ......................................... 32
- temperatura pracy ........................................... -20 C ÷ +40 C
- wymaiary programat. ( wys.x szer. x głęb.) ... ( 40 x 70 x 110 ) mm
- masa ................................................................ 0,15 kg
- zasilanie .......................................................... 12VDC (zasilacz w komplecie )
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PRZEZNACZENIE
Programator kaset synoptycznych typ P-32 mini przeznaczony jest do przeglądania oraz programowania papamięci FRAM kaset S16A(B)- E3
Programator kaset synoptycznych typu P-32 mini posiada:
- przyciski funkcyjne
- pięć przycisków służących do przeglądania i programowania pamięci
FRAM kaset synoptycznych.
- wyświetlacz 7- segmentowy - wyświetlający numer przeglądanego lub zapisywanego kanału
- 8 prostokątnych diod LED - wyświetlające stany odczytywanych i zapisywanych informacji z lub
do pamięci FRAM “1”-logiczna (funkcja aktywna) - dioda świeci na
na czerwono,
“0”- logiczne (funkcja nieaktywna) - dioda świeci na zielono
Opis funkcji przycisków:
1. Zmiana numeru wybranego kanału w ”GÓRĘ” i ”DÓŁ” przy pracy w przeglądzie
po włożeniu płytki FRAM
2. Ustawienie logicznej “1” lub “0” w poszczególnych komórkach pamięci ( rząd 8
diod ) , przy pracy w trybie zapisu ( programowania )
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Przyciski poruszania się wewnątrz komórki pamięci w “LEWO” lub “PRAWO”
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ENTER (zapis) pojedynczej komórki pamięci ( rząd 8 diod LED )
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ZASADA DZIAŁANIA
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1. Przegląd pamięci.
Aby odczytać stan komórek pamięci FRAM , należy wyłączyć zasilanie kasety S16A(B)-E3 , wyjąć
z kasety płytkę pamięci FRAM i włożyć ją do gniazda programatora , aby płytka skierowana była w
dół. Po załączeniu zasilania programator ustawia się w tryb przeglądania pamięci - “stan początkowy”,
na wyświetlaczu 7 - segmentowym wyświetlany jest numer kanału “00”, a na linijce diodowej świeą
diody oznaczone : P, C, N, H2, Y, T3, T2, T1. Diody na linijce w kolorze zielonym oznaczają funkcje nieaktywną , w kolorze czerwonym oznaczają funkcje aktywną . Stany komórek w innych kanałach
przegląda się naciskając przyciski “GÓRA” lub “ DÓŁ” - zmienia się numer kanału na wyświetlaczu
cyfrowym , a na linijce diodowej wyświetlana jest zawartość komórki pamięci wybranego kanału.
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2. Zapis pamięci.
W celu zapisania informacji należy wybrać przyciskiem “GÓRA” lub “DÓŁ” numer kanału , a następnie przyciskiem “LEWO” lub “PRAWO” wybrać odpowiednią funkcję : P, C, N, H2, Y, T3, T2, T1.
Po wybraniu funkcji do zmiany , odpowiadająca tej funkcji dioda zaczyna migać . Zmieniamy jej wartość naciskając przycisk “GÓRA” (“funkcja aktywna”- dioda miga w kolorze czerwonym) lub ” DÓŁ”
(“funkcja nieaktywna” - dioda miga w kolorze zielonym . Przyciskiem “PRAWO” lub “LEWO” można przejść do kolejnej komórki pamięci, aż do zaprogramowania wszystkich zaplanowanych komórek.
Każdą zmianę wartości całej komórki , 8 bitów pamięci , zapisujemy przyciskając “ENTER” .
Wyjście z funkcji zapisu następuje po naciśnięciu “ ENTER” ( programator ustawia się w “stan początkowy” ).
Zapis w kolejnych kanałach wykonujemy naciskając przyciski GÓRA lub DÓŁ, Wybierając kolejny kanał i powtarzać wyżej wymienione czynności . Po zakończeniu programowania należy wyjąć płytkę
FRAM-u z programatora i włożyć do kasety S16A(B)-E3.
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3. Funkcje dodatkowe:
Programator posiada funkcje dodatkowe:
- LF - kopiowanie pamięci FRAM do wewnętrznej pamięci programatora
- SF - kopiowanie z pamięci wewnętrznej programatora do pamięci FRAM
- CF - kasowanie pamięci płytki FRAM
- tF - test poprawnego działania pamięci FRAM
Przejście do funkcji dodatkowych następuje po przytrzymaniu klawisza “ENTER” przez 2 s. Wbór funkcji dodatkowych SF, CF, LF, tF następuje po naciśnięciu przycisku: ”PRAWO” lub “LEWO” oraz wykonanie po naciśnięciu przycisku “ENTER”. Po wykonaniu Funkcji następuje powrót do “stanu początkowego” . Jeżeli po wyborze funkcji dodatkowych nie naciskane są klawisze “PRAWO”, “LEWO”
lub “ENTER” przez 6 s , nastąpi samoczynny powrót do “stanu początkowego”.
Jeżeli po uruchomieniu funkcji tF zostanią wykryte uszkodzone komórki pamiięci FRAM , na wyświetlaczu miga “ER” , na przemian z wykrytą liczbą uszkodzonych komórek pamięci . W takim wypadku należy wyjąć uszkodzoną płytkę FRAM i wymienić na nową.
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