NOTA APLIKACYJNA
TYTUŁ:

Sterowanie wyjściami w zadanym czasie - zraszacze

URZĄDZENIA:

OptimaGSM(-PS),

WERSJA

1.0RM

DATA

28.04.2017

Założenia:
W okresie od maja do końca września ma być aktywne włączanie zraszaczy
Wyjście O4 – sekcja 1 w godzinach 22:00 do 22:30
Wyjście O5 – sekcja 2 w godzinach 22:30 do 23:00
Zainstalowany jest czujnik deszczu, podłączony na wejście I8
Stan NC – stan normalny brak deszczu
Stan NO – wykrycie deszczu – zraszanie wyłączone
Dodatkowo jest możliwe wyłączenie zraszania poprzez przycisk na klawiaturze
dotykowej, w aplikacji mobilnej oraz SMS-em
1. W programie OptimaGSMManager w zakładce Timery konfigurujemy czasy:
Timer1 roczny

Timer2 dzienny

Timer3 dzienny

2. W zakładce wejścia konfigurujemy wejście czujnika deszczu

3. W zakładce wyjścia konfigurujemy wyjścia.
Wyjscia O4 i O5 ustawiamy jako załączane przez Logic processor

Wyjście O6 ustawiamy jako BISTABILNE i sterowanie z SMS oraz WWW

W zakładce TPR uaktywniamy możliwość sterowania wyjściem O6 z paneli
dotykowych

W przypadku TPR-4 możemy utworzyć dedykowany przycisk w wybranym miejscu na
ekranie

4. W zakładce LogicProcessor tworzymy logikę działania.
O4 – będzie załączone tylko wtedy jeżeli jednocześnie zostana spełnione cztery
warunki.
I1 – wejście czujnika deszczu = 0 – brak deszczu
tk1 – timer1 =1 timer roczny zakrez od maja do września
tk2 0 timer 2 =1 timer dobowy równy 1 w wybranych godzinach
O6 wyjście sterowane z paneli dotykowych, SMS lub aplikacji gdy =1 jest pozwolenie
na zraszanie.

Analogicznie ustawiamy logikę dla sekcji 2 tylko ze zmiana godzin działania czyli
wykorzystujemy timer3 (tk3)

Skrypt logiki:
int I1;
int O4;
int O5;
int O6;
int tk1;
int tk2;
int tk3;
main(){
gbenv();
O4=geto(4);
O5=geto(5);
O6=geto(6);
while(1){
gbenv();
I1=geti(1);
O4=geto(4);
O5=geto(5);
O6=geto(6);
if(I1==0&&tk1==1&&tk2==1&&O6==1){
O4=1;
} else {
O4=0;
};
if(I1==0&&tk1==1&&tk3==1&&O6==1){
O5=1;
} else {
O5=0;
};
seto(4,O4);
seto(5,O5);
};
};

Uwagi.
Firma Ropam Elektronik z zasady ukierunkowana jest na innowacyjność i rozwój swoich rozwiązań dlatego zastrzega sobie prawo wprowadzania
bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Ropam Elektronik nie ponosi
odpowiedzialności za działanie aplikacji lub produktu w określonym wdrożeniu u Klienta. Integrator lub projektant jest odpowiedzialny za swoje
produkty i aplikacje wykorzystujące elementy Ropam Elektronik. Informacje, dokumenty czy oprogramowanie, które można przeglądać lub pobrać
z serwisu Ropam Elektronik są "tak jak są" („as is”) bez jakiejkolwiek gwarancji bezpośredniej lub domyślnej przydatności do wykorzystania,
wdrożenia, zastosowania.

