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IntroduIntroduççãoão



Visualização de dados

Configuração de dados

Manutenção da máquina

Rápido desenvolvimento

…

A série NS de terminais programáveis OMRON oferece a mais alta qualidade e 
serviço para o controlo e interface do utilizador em ambientes industriais.

E porquê?

Introdução



Características HW

32768 cores (4096 na NS5-SQ)

60 MB de memória (NS5-xx0x 20MB)

Backlight de grande duração

Compact Flash

Cartas de expansão
NS-CA001/2 (NS12/10/8)
NS-CLK21 (NS12/10)

Ligação a impressora via USB
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4 tamanhos

12.1” (NS12-TS0x-V2)
10.4” (NS10-TV0x-V2)
8.4” (NS8-TV0x-V2)
5.7” (NS5-TQxx-V2 / NS5-SQxx-V2 / NS5-MQxx-V2)

Modelos adicionais

Handy (NSH5-SQx00B-V2): 5.7”, interfaces série RS232C e RS422A.
Serie NSJx: solução HMI-PLC (CJ1M ou CJ1GH).
NS-Runtime (DyaloX)

Interfaces de comunicações série (RS232C ou RS422/485 
mediante CJ1W-CIF11 ou NS-AL002), Ethernet, Controller 
Link (carta NS-CLK21) ou USB (apenas a impresora e 
programação)

2/2

Características HW



Série
NT-Link 1:1/1:N/M:N
Host-link 1:1
Compoway/F multipunto (Controladores de temperatura)
Memobus RTU (OMRON Yaskawa Varispeed: MV, JV, F7, V7, J7)
Memory Link
Leitor Código de barras
PLC Siemens S7-300
PLC Mitsubishi serie A/Fx/Q/QnA
Allen Bradley DF1 (SLC500/MicroLogix/CompactLogix/ControlLogix/PLC-5)
Modbus RTU
PLC’s Yokogawa da série FA-M3/Fa-M3R

Ethernet
FINS
FTP
Trajexia
HTTP
Ethernet/IP para CJ2

Outros
Controller Link
HMI-GWY

OMRON

Outros fabricantes

*Nota: requere…

-FW 7.011 ou superior

-CX-Designer v2.104 ou superior
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Protocolos de comunicação



USB
Impressora (ESC/P Raster (Epson) & BJ Raster (Canon)) (NS8/10/12)
Impressoras com PictBridge (NS8/10/12-V2 & NS5-SQ/TQ/MQ1x-V2)

Para transferência de dados…

Serie/Modem (toolbus)
Ethernet
Controller Link
USB
Compact Flash
SPMA
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Protocolos de comunicação



CX-Designer

Incluído no CX-One
Actualização contínua e automática (CX-One update)
Interface Moderno, fácil e intuitivo
Grande quantidade de livrarias
Smart Active Parts
Segurança na transferência/recuperação de dados
Simulação com PLC integrada
Troubleshooter
Símbolos partilhados com CX-Programmer
Memória interna de sistema ($SB & $SW)
Data Logging, receitas, …
Vários idiomas

SO de tempo real OS9

Características SW



Não é necessário o PC. A série NS proporciona ferramentas para a supervisão, 
monitorização e configuração dos valores e programa do PLC.
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Manutenção da máquina

Device Monitor
Monitorização dos valores do PLC
Edição dos valores do PLC
Alteração do modo do PLC
Informação e exclusão de erros

Switch Box
Monitorização e edição dos endereços com comentários do PLC 
(através do ficheiro exportado com o CX-Programmer)

PLC Data Trace (NS12/10/8)
Registo (trigger) até 16 valores de bit e 6 endereços de canal para 
mostrar gráficamente no terminal
Captura de ecrã (bmp)
Permite guardar como ficheiros CSV
Leitura de símbolos e comentários de E/S



Ladder Monitor (NS12/10/8)
Não é necessário CF!!
Monitorização do programa do PLC (online)
Edição de valores
Forçar Set/Reset
Alteração do modo
Função de busca
Leitura dos comentários de E/S

Procon ou Consola de programação
Não é necessário CF!!
Monitorização e edição do programa do PLC
Edição de valores
Alteração do modo
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Manutenção da máquina



Interface WEB incorporado (NS8/10/12-xx01-V2 & NS5-SQ/TQ/MQ11-V2)
Monitorização remota a partir de um navegador WEB
Manutenção remota (Monitorização+Operação; Ladder Monitor)
Acesso remoto aos ficheiros da CF
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Manutenção da máquina

Intranet/Internet
HTTP Protocol



Alguma dúvida?



Criar uma aplicaCriar uma aplicaççãoão

IntroduIntroduççãoão



Objectivo
Construir em tempo real uma aplicação de NS. O terminal será o responsável pelo  
interface entre o operador e uma máquina de embalamento de bolos.

• Ecrãs animados

• Multi-idioma

• Pop-up

• Alarmes

• Gerir símbolos

• Data Logging

• Receitas

• Gerir ficheiros (csv)

• Vários objectos funcionais



Índice

1. Criar Novo projecto

Seleccionar modelo do terminal e a versão do sistema (FW)
Estabelecer os parâmetros mais gerais
Criar a primeira página (Início)

2. Ecrã principal

Selecção do aspecto e imagens (objecto Mapa de bits) da página

3. Parâmetros a visualizar e controlar na página principal

Manuseamento de displays numéricos e botões ON/OFF

Os passos a seguir poderiam ser…



Índice
4. Data Logging

Configuração do Data Logging
Objecto gráfico Data Log
Manuseamento de ficheiros (csv)

5. Alarmes

Configuração de alarmes
Livraria de objectos de CX-Designer
Objectos de alarme
Troubleshooter (objectos de visualização do conteúdo)
Página Pop-up (simular alarmes)

6. Navegador da página principal

Botões multifunção e de comando



Índice
7. Receitas

Configuração de receitas
Objecto receita
Funções de receita dos botões de comando
Gerir de ficheiros

8. Ecrãs sobrepostos (sheets)

9. Acesso ao System Menu

Opções
Password

10. Idioma

Configurar e traduzir mediante ficheiro csv
Ecrã de selecção 



Índice
11. Endereçamento

Atribuição de endereços
Memória interna da NS

12. Página de apresentação
Lista de selecção
Macros (condições de início)
Proteger aplicação



CriarCriar novonovo projectoprojecto



Conceitos a aplicar

Ínicio do CX-Designer

Modelo do terminal

Versão do sistema (FW de NS)

Criar nova página

Interface do CX-Designer

Configuração dos parâmetros principais



Ínicio do CX-Designer

1. Iniciar CX-Designer
(Inicio Programas Omron CX-One CX-Designer)

2. Novo projecto: seleccionar o modelo do terminal e a versão do 
sistema.

CX-Designer é o software de configuração dos terminais da série NS e está incluído 
no pacote de Software CX-One.



Modelo do terminal e versão do sistema
O modelo do terminal poderá seleccionar-se de entre toda a gama de terminais, 
classificados segundo o seu tamanho, cor e versão de hardware.

Não há restrições neste sentido.

A versão do sistema refere-se ao system program ou FW que tem instalado no 
terminal. E sempre se deve cumprir:

Versão do sistema do projecto =< FW do terminal

O FW do terminal contém todas as melhorias incluídas, novos drivers, etc.



Título e nome do ficheiro

3. Estabelecer o título do projecto, um nome para o ficheiro que irá 
conter a aplicação e o “path” onde se guardará o mesmo

1 projecto de NS = 1 ficheiro projecto.IPP + 1 pasta projecto

4. Aceitar (ou Configurar o sistema ou Configurar as comunicações)



Novo ecrã

5. Na caixa de diálogo do Novo ecrã, configure o nome da mesma e 
o número da página

Uma vez criado o novo ecrã, clique no botão direito sobre ele e irá abri o quadro de 
configuração da mesma.



Interface do CX-Designer

Área do ecrã

Área de trabalho

Lista de 
propriedades

Objetos 
funcionais

Menu de 
ferramentas



Configuração dos parâmetros principais

6. Comunicações:

Os parâmetros principais a configurar ao início são os que estão relacionados com 
as comunicações e com o sistema.

Aba Sistema da Área de trabalho.



Configuração dos parâmetros principais

7. Sistema:



Alguma dúvida?



PPááginagina principalprincipal



Conceitos a aplicar

Propriedades do ecrã

Página e animação (Mapa de bits)

Objectos fixos

Textos

Relógio



Propriedades do ecrã

1. [Fundo/Outros] Configurar cor de fundo branco (pré-determinado)

Clique com o botão direito do rato Propriedades do ecrã/ecrã sobreposto
Configuração do tamanho, cor, fundo, título, …



Página (mapa de bits)

2. Seleccionar objecto e situar (desenhar) sobre o ecrã

Utilizar objecto Mapa de bits.



Página (mapa de bits)

3. Duplo clique sobre a imagem. Abre-se a janela de configuração 
do objecto.

O objecto Mapa de bits mostra imagens do tipo .bmp ou .jpg. e pode-se seleccionar 
de maneira indirecta.

Tamanho:

Largura 640

Altura 355

Posição:

X: 0

Y: 0



Página (mapa de bits)

4. Criar arquivo imag.txt com 14 linhas (sec0.bmp ,, sec0.bmp ,, 
sec1.bmp ,, sec2.bmp ,, … ,, sec12.bmp)

Selecção indirecta para conseguir a animação da imagem associa-se o objecto 
a um ficheiro .txt e a um endereço segundo o valor (variável) desse endereço, 
mostra-se o ficheiro de imagem da linha correspondente ao ficheiro.

Endereço $W100

Valor 4

Ficheiros guardados na pasta 
de projecto da aplicação

O objecto Mapa de bits 
mostrará a imagem 
sec3.bmp



Página (mapa de bits)
5. Seleccionar a opção Referência indirecta do ficheiro visualizado

6. Associar o ficheiro de texto anterior

7. Estabelecer uma direcção (etiqueta Ch_CambioSec)

8. Copiar as imagens correspondentes (secx.bmp) à pasta de 
projecto



Objectos fixos

9. Seleccionar Polígono                 e criar as três figuras seguintes:

Muito útil para criar formas, molduras, objectos agrupados, etc. sem necessidade de 
nenhum editor de imagens. Rectângulo, círculo, linha, polígono, arco, … cada um 
com efeitos especiais.

Tamanho:

Largura 180

Altura 21

Posição:

X: 5

Y: 4

Tamanho:

Largura 629

Altura 267

Posição:

X: 5

Y: 208

Tamanho:

Largura 254

Altura 253

Posição:

X: 380

Y: 4



Objectos fixos
10. Côr de relevo, linha e sombreado para cada objecto



Textos

11. Duplo clique, uma vez seleccionado o objecto e dimensionado 
sobre o ecrã

Todas as fontes de Windows, caracteres cirílicos, referência indirecta para o texto, a 
côr (animação), etc.

Tamanho:

Largura 144

Altura 44

Posição:

X: 24

Y: 12

Sem relevo

Nota: para editar o texto (barra espaço) e para editar 
a fonte, côr, tamanho… muito útil a barra de 
ferramentas



Hora

12. Duplo clique uma vez seleccionado o objecto e dimensionado 
sobre o ecrã

Os terminais NS dispõem de um relógio interno. Diversos formatos de 
representação.

Tamanho:

Largura 121

Altura 30

Posição:

X: 61

Y: 58

Sem relevo

Sem borda

Sem linha
Novas fontes 
numéricas!!!



Até agora…



Alguma dúvida?



VisualizaVisualizaççãoão ee controlocontrolo 
dada ppáágina principalgina principal



Conceitos a aplicar

Display’s numéricos

Botões ON/OFF



Display’s numéricos
Objectos da NS para monitorizar e modificar os valores de uma direcção específica.

Selecção do tipo de 
dado e formato de 
visualização
Escala
Entrada de dados pelo 
teclado…
Máx/Min (limites)
Condição de 
visualização, entrada, 
intermitência …



Display's numéricos

1. Criar os textos que identificarão cada display (objecto texto)

Monitorizar os valores de:

• Filme (m/min): metros de cinta de embalamento consumida por minuto
• Peças/min: número de bolos embalados por minuto
• Tª Placas: temperatura da selagem



Display’s numéricos

2. Seleccionar o objecto de Display numérico e dimensionar sobre o 
ecrã. Duplo clique sobre ele.



Display’s numéricos

3. O formato do dado será decimal inteiro de 3 dígitos sem sinal 
(sem escala), e desabilita-se a entrada em cada um deles (são 
todos valores de leitura).



Display’s numéricos

4. Por último, deve-se configurar a direcção (etiqueta) de cada um 
deles.



Botões ON/OFF
Objectos da NS para comutar o estado de uma direcção de bit.

Tipo de acção 
(momentâneo, 
alternado, set, reset)
Tipo de botão: 
standard ou selecção 
de forma de uma 
livraria (+3000) ou 
mapa de bits.
Etiqueta diferente para 
cada estado
Condição de 
visualização, acção, 
intermitência, …



Botões ON/OFF

5. Criar o texto de identificação da função dos botões

Três botões para controlar o activar/desactivar da máquina e a velocidade da cinta: 
Alta, Média, Baixa.



Botões ON/OFF

6. Seleccionar o objecto Botão ON/OFF e dimensionar sobre o ecrã. 
Duplo clique sobre ele.



Botões ON/OFF

7. Escolher a opção de selecção de forma (mapa de bits)

Botão de velocidade Alta: ON rapidoON.bmp  OFF rapido.bmp
Botão de velocidade Média: ON medioON.bmp  OFF medio.bmp
Botão de velocidade Baixa: ON lentoON.bmp  OFF lento.bmp

Tamanho:

Largura 48

Altura 44



Botões ON/OFF

8. Configuração de Grupo 1 a todos (encravamento)

9. E a direcção de bit a cada um deles (etiqueta)



Até agora…



Alguma dúvida?



Data Data LoggingLogging



Conceitos a aplicar

Data Logging (registo de dados)

Configurar Data Logging

Objecto gráfico Data Log

Gerir ficheiros de registo (csv)



Data Logging
Os terminais NS permitem registar as mudanças que se produzem em determinadas 
direcções ao longo do tempo.

Até 50000 pontos de registo permanente
Registo guardado automaticamente em Compact Flash enquanto isso 
continua a registar
Comparar gráfica actual registada, com outras guardadas em Compact 
Flash



Passos a seguir para configurar um Data Logging

Configurar Formato
de arquivo de saída

Registar o grupo
de Data Logging

Configurar tempo de
Log, num. pontos, …

Adicionar direcções
a registar

Configurar as
propriedades do objecto

gráfico

Configurar base
de tempo

Ícones e outras
opções



Configurar formato do ficheiro de saída

1. Na área de trabalho, dentro da aba [Sistema], clique sobre 
Configuração do sistema. Na aba [Histórico], seleccione:

Eixo vertical: Hora / Eixo horizontal: Direcção
Reter dados de pontos de registo permanente (Registo de dados)

Registam-se os valores obtidos de metros de filme/minuto, peças/minuto e a 
temperatura das placas.
Com ciclo de amostra de 1seg. guarda-se num ficheiro .csv a cada 10 minutos.
Estes ficheiros podem-se comparar com o gráfico actual.



Registar grupo de Data Logging

2. Adicionar um Grupo de trabalho

Para a configuração dos grupos, direcções, tempo de log, etc.… no registo de 
dados, na aba [Configuração comun.], clique sobre Configuração do registo de 
dados



Configurar tempo de log, número de pontos., …

3. Configurar os parâmetros principais do registo.

Guardar no ficheiro a cada 10 minutos (600 seg.) ciclo de amostra 1seg. o 
número de pontos de registo será de 600/1 = 600 pontos.



Adicionar endereços a registar

4. Adicionar as direcções (etiquetas) a registar: filme (m/min), peças 
(num/min) e temperatura.



Configurar as propriedades do objecto gráfico

5. Seleccionar o objecto gráfico de registro de dados e dimensionar 
sobre o ecrã. Duplo clique.

O objecto Data Log mostra no formato gráfico os dados dos grupos registados.



Configurar as propriedades do objecto gráfico

6. Seleccionar o grupo antes registado e configurar a cor e o tipo de 
linhas.



Configurar a base de tempo

7. Configurar a base de tempo tendo em conta o ciclo de amostra (4 
divisões e escala de 2 minutos).



Ícones e outras opções

8. Configurar o valor do eixo numérico, o fundo, os ícones, 
tamanho, posição, …

Tamanho: Posição:

Largura 319 X:8

Altura 169 Y: 300



Ícones e outras opções

9. Criar legenda para o objecto gráfico, utilizando objectos de texto 
e objectos fixos.



Até agora…



Manuseamento de ficheiros de registo
Duas opções a configurar no objecto gráfico de Data Log: apenas mostrar registo 
armazenado na CF ou comparar dados de CF com gráfica actual.
Selecciona-se cada ficheiro mediante o ícone de Leitura de CF.



Manuseamento de ficheiros de registo

10. Configurar o objecto para que a gráfica lida se compare com a 
que actualmente se regista, e seleccionar o ícone para poder 
escolher o arquivo.

Guarda-se cada ficheiro com o nome regxxx.csv (xxx 000 a 999 FIFO) na CF a 
cada 10 minutos e cada um deles poder-se-á seleccionar mediante uma lista de 
selecção para mostrar o objecto gráfico.



Alguma dúvida?



AlarmesAlarmes



Conceitos a aplicar

Configuração de alarmes

Objectos de alarme

Troubleshooter (objectos de visualização de conteúdo)

Pop-up

Objecto Tabela



Alarmes
Notificação acerca de algum erro/evento que tenha sido produzido.

Pode-se registar até 5000 alarmes/eventos.
Dois objectos funcionais de monitorização de alarmes.
Alteração automática de ecrã ao produzir-se um alarme/evento.
Troubleshooter.



Configuração de alarmes/eventos

1. Adicionar os diferentes alarmes.

Registam-se os seguintes alarmes:

Alarme 0 Falha na inicialização do motor (conteúdo 9)
Alarme 1 Falha no motor sub 1 (conteúdo 1)
Alarme 2 Falha no motor sub 2 (conteúdo 2)
Alarme 3 Falha no motor sub 3 (conteúdo 3)
Alarme 4 Falha no motor sub 4 (conteúdo 4)
Alarme 5 Falha no motor sub 5 (conteúdo 5)
Alarme 6 Falha de temperatura nas Placas (conteúdo 6)
Alarme 7 Falha no finalização do motor (conteúdo 7)
Alarme 8 Falha no motor fonte de filme (conteúdo 8)

Para a configuração dos grupos de alarmes/eventos, da área de trabalho, na aba 
[Configuração comum], seleccione Configuração de alarmes/eventos



Configuração de alarmes/eventos



Objectos alarme: visualização de alarmes/eventos

2. Seleccionar o objecto de visualização de alarmes/eventos e 
dimensionar sobre a canto inferior direito. Duplo clique.

Mostra os alarmes actualmente activas.



Objectos alarme: visualização de alarmes/eventos
3. Configurar o objecto: texto deslizante e desactivar a entrada.

Tamanho: Posição:

Largura 215 X:411

Altura 25 Y: 443

Fundo: branco



Até agora…



Objectos alarme: resumem o histórico de alarmes/eventos

2. Criar uma nova página (001-Alarmes)
3. Seleccionar o objecto de resumo e histórico de alarmes/eventos e 

dimensionar sobre a mesma. Duplo clique.

Mostra uma lista dos alarmes actualmente activos ou o histórico de alarmes/eventos.



Objectos alarme: resumem o histórico de alarmes/eventos

4. Configurar o 
objecto resumo de 
alarmes/eventos

Dois objectos na página:
• um resumo (parte superior) função de alteração do conteúdo ao seleccionar sobre o 
alarme.
• um histórico (parte inferior).

Ícones de eliminar e 
comprovar alarmes 
seleccionados e de 
comprovar todos os alarmes

Tamanho: Posição:

Largura 609 X: 12

Altura 97 Y: 37



Objectos alarme: resumem o histórico de alarmes/eventos
5. Configurar o objecto histórico de alarmes/eventos (copiar e colar)

Exactamente igual, excepto 
para as opções de histórico  
e alteração do conteúdo, e a 
não configuração dos ícones 
para o objecto.

Tamanho: Posição:

Largura 504 X: 12

Altura 144 Y: 321



Objectos alarme: resumem o histórico de alarmes/eventos
6. Criar textos de identificação de objectos



Objectos alarme: resumem o histórico de alarmes/eventos

7. Criar botão ON/OFF para guardar o histórico na CF (Forma)

É possível armazenar a lista de histórico de alarmes/eventos activando um bit da 
memória do sistema do terminal.
Ficará armazenado na CF, no directório log.
Dois ficheiros: Alarm.csv e Event.csv

Tamanho: Posição:

Largura 78 X: 538

Altura 71 Y: 320

OFF guardar.bmp

ON premido.bmp



Troubleshooter (visualização do conteúdo)

8. Seleccionar o objecto de Visualizar conteúdo e dimensionar 
sobre o ecrã. Duplo clique.

Objecto de texto ou de imagens dinâmico Altera com o valor de uma direcção 
associada, ou ao produzir-se um alarme/evento ou premindo sobre a mesma.
Muito útil para criar conteúdos de ajuda ao operário em caso de erro ou avaria da 
máquina, de forma gráfica e/ou textual.

A aplicação constará de dois objectos, um gráfico e outro textual, que mostrará a ajuda 
do alarme seleccionado no objecto de resumo.



Troubleshooter (Visualização de conteúdo)
9. Configurar um dos objectos para mostrar array’s (direita) e o outro 

(esquerda) para mostrar imagens.
Tamanho: Posição:

Largura 202 X: 12

Altura 151 Y: 137

Tamanho: Posição:

Largura 400 X: 220

Altura 151 Y: 137



Troubleshooter (Visualização do conteúdo)

10. Editar o conteúdo e a configuração de cada um deles

Para configurar o conteúdo de cada um dos objectos, utilizar a barra de edição do 
conteúdo.

Número de conteúdos do objecto de visualização (10 nesta aplicação 9 alarmes 
+ 1 estado de repouso)

Direcção associada para conter o número de conteúdo a visualizar

Editar conteúdo configuração e associação dos textos e imagens aos objectos



Troubleshooter (Visualização de conteúdo)



Troubleshooter (Visualização de conteúdo)



Troubleshooter (Visualização de conteúdo)



Troubleshooter (Visualização de conteúdo)
Os textos de ajuda descrevem o que ocorreu e as medidas a adoptar.
As imagens mostram a parte da máquina onde se produz o erro.

Textos Textos Troubleshooter.txt

Imagens 

0:
1: sub1.bmp
2: sub2.bmp
3: sub3.bmp
4: sub4.bmp
5: sub5.bmp
6: planchas.bmp
7: fin.bmp
8: film.bmp
9: Minicio.bmp



Simulador de alarmes (ecrãs Pop-up)
Podem-se criar ecrãs Pop-up.

Ecrã Pop-up para simular a activação dos alarmes do projecto.

11. Criar um novo ecrã (002-Activar Alarmes) e configurar como Pop-up 
(320x150)



Simulador de alarmes (ecrãs Pop-up)

12. Criar rectângulo com o objecto fixo

Tamanho: Posição:

Largura 313 X: 3

Altura 143 Y: 3



Simulador de alarmes (objecto tabela)
O objecto tabela é útil para criar matrizes de objectos.

13. Criar duas matrizes (5x1 e 4x1) de botões ON/OFF para 
activar/desactivar os diferentes alarmes



Simulador de alarmes (objecto tabela)

14. Criar o texto de identificação do ecrã



Alguma dúvida?



BotõesBotões de comando de comando ee 
multimulti--funfunççãoão



Conceitos a aplicar

Botões de comando

Password

Livraria gráfica de CX-Designer

Botões multifunção



Botões de comando
Botões com possibilidade de executar diferentes funções.

Mudança de ecrã
Botão de tecla
Controlo de Pop-Up
Mostrar menú de sistema
Parar buzina
Nenhum
Controlo de video
Controlo de receitas
Cancelar autenticação



Botões de comando

1. Seleccionar o botão de comando e dimensionar sobre o ecrã.

Navegador da página principal: mudança de ecrã.

4 botões:

• Botão para ir à página das receitas
• Botão para ir à página dos alarmes
• Botão para ir à página de selecção de idioma
• Botão para entrar no system menu



Botões de comando
2. Criar pop-up (003-Selec. Idioma) de 205x130, com posição de 

esquina inferior direita
3. Criar ecrã (004-Receitas)
4. Duplo clique no botão de comando



Botões de comando

5. Ir ao ecrã 004-Receitas.
6. Seleccionar forma: ON Recetas.bmp   OFF pulsado.bmp
7. Tamanho: 78x71 Posição: X 331 Y 319

8. Copiar e colar o botão 2 vezes.

Botão 1: página 001-Alarmes / ON alarmasB.bmp / Posição: X 421 Y 344
Botão 2: página 003-Sel. Idioma / ON idioma.bmp / Posição: X 509 Y 369



Botão de comando (até agora…)



Botões de comando

9. Ir à página 002-Activar Alarmes. Seleccionar botão de comando e 
colocar na esquina superior direita. Opção de Encerrar pop-up 
local.

Botão para encerrar os pop-up: controlo de pop-up.

Utilizamos a livraria de objectos gráficos da Omron.



Botões de comando
10. Seleccionar forma de livraria



Botões de comando

11. Ir à página principal. Seleccionar Botão de comando e 
dimensionar sobre o ecrã.

Botão de notificação de alarmes e mudança de ecrã no resumo da máquina: 
mudança de ecrã.

Utilizamos a livraria de objectos gráficos da Omron.

1
2

3 4
5

6 7

8

9

Cada botão de 
comando:

• Função de ir à página 
001-Alarmas
• Só se veêm e estão 
activos quando o seu bit 
de alarme 
correspondente está 
activo



Botões de comando

12. Para o motor de início:

Ir a página 001-Alarmes
Só se mostra e está activo se B_Al0_Minicio = ON
Forma de livraria



Botões de comando

13. Copiar e colar o botão, mudando a condição de controlo



Botões multi-função
Botões com possibilidade de executar diferentes funções ao mesmo tempo 
(sequencialmente) a seleccionar o objecto ou ao produzir-se uma determinada 
condição.

1. Activar $B100
2. Escrever 10 em $W2
3. Executar macro
4. Ler de CSV ao bloco do PLC
5. Ir ao ecrã 005

Múltiplas funções, até 32 num só objecto.

• Escrever bit, word, array…
• Controlo de ecrã e system menu
• Controlo de receitas, registo de dados, video, scrolling, …
• Controlo de password
• Macro

Além disso, funções de segurança: seleccionar duas vezes, atraso na selecção, 
atraso ao soltar e entrada simultânea proibida.



Botões multi-função



Alguma dúvida?



ReceitasReceitas



Conceitos a aplicar

Receitas (Data Blocks)

Configurar Receitas

Objecto Receitas

Funções de receitas no botão de comando

Objecto Display de array’s

Manuseamento de ficheiros (csv)



Receitas
Os terminais NS permitem a gestão e manuseamento de receitas.
As receitas permitirão ler e escrever valores numéricos e/ou array’s desde/a áreas 
de memória.

Até 1000 registos e 500 campos
Associado ao ficheiro .csv
Dados escritos e lidos desde CF



Passos a seguir para configurar Receitas

Registar receitas Configurar Campos Criar receita (CSV)

Configurar objecto
Receitas

Aspecto e icons do
objecto

(Utilizar funções
Adicionais)



Configurar receitas (registrar grupos)

1. Juntar Receita

Para a configuração dos grupos de receitas, desde a área de trabalho, na aba 
[Configuração comum], carregar sobre Configuração de bloco de dados

A receita constará de 3 campos, cujo valor dependerá do tipo de bolo:
• Etiqueta (array’s - 10 caract.): cor da etiqueta
• Invólucro (array’s - 10 caract.): cor do filme do invólucro
• Temperatura (inteiro sem sinal): temperatura das placas de prensar



Configurar receitas (Configurar campos)

2. Configurar campos

Configuração da direcção da escrita, tipo de campo (numérico/array’s), tipo de 
dado/tamanho,…



Configurar receitas (Configurar campos)



Configurar receitas (Configurar campos)

Limite máximo: 360

Limite mínimo: 36



Objecto receitas (Criar receitas (ficheiro CSV))

3. Criar ficheiro CSV e associar

Toda a receita está associada ao seu ficheiro .CSV correspondente, o qual contém a 
receita. Duas opções para criar o ficheiro:

• Criar no CX-Designer Exportar o CSV Seleccionar o ficheiro
• Criar ficheiro CSV e importar com CX-Designer

[Pasta de projecto]:\ 
recetas.csv



Objectos receita

4. Ir à página 004-Recetas. Seleccionar o objecto Receitas e 
dimensionar sobre o ecrã. Duplo clique

Objecto dos terminales NS para gerir, descarregar, editar, … as receitas criadas nas 
direcções correspondentes.



Objectos receita
5. Seleccionar a receita criada anteriormente. Configurar as 

etiquetas de campo, largura das colunas e número de registos 
visíveis



Objectos receita
6. Configurar o aspecto do objecto



Objectos receita



Funções de receita no botão de comando
Múltiplas funções para controlar o bloco de dados

• Ler dados do ficheiro CSV no bloco de dados do PLC
• Escrever dados do bloco de dados do PLC no ficheiro CSV
• Ler dados do ficheiro CSV na memória do PT NS
• Escrever dados da memória do PT NS no ficheiro CSV
• Ler dados da memória do PT NS no bloco de dados do PLC
• Escrever dados do bloco de dados do PLC na memória do PT NS
• Ler etiquetas de registo
• Eliminar registo

Criam-se os elementos necessários para acrecentar ou sobrescrever registos, 
utilizando a função de Escrever dados da memória do PT NS no ficheiro CSV.



Adicionar registo com botão de comando

7. Criar botão de comando com função de Control de bloco de 
dados Escrever dados da memória do PT NS no ficheiro CSV



Adicionar registo com botão de comando

8. Estabelecer forma, tamanho e posição

Forma OFF guardar.bmp
Form ON     pulsado.bmp

Tamanho

Largura: 78

Altura: 71

Posição

X: 538

Y: 320



Adicionar registo (String Display)

9. Seleccionar o objecto de introdução e visualização de array’s e 
dimensionar sobre o ecrã. Duplo clique.

Os objectos de introducção e visualização de array’s mostram e editam valores 
ASCII/Unicode dos endereços de memória especificadas.



Adicionar registo (String Display)

9. Configurar a longitude da array’s e o endereço (etiqueta) 
associado

Três objectos display de array’s, que contenham a etiqueta de registo, a etiqueta e el 
invólucro (tamanho de 5 words cada um (10 caracteres ASCII)).



Adicionar registo (String Display)
Endereços contiguos de 5 words cada uma.

Tipo Bolo Etiqueta Invólucro Temperatura
Creme Vermelho Verde 324

String 1 String 2 String 3 Inteiro
5 words (10 

caract.)
5 words (10 

caract.)
5 words (10 

caract.)
1 word



Adicionar registo (String Display)
10. Configurar aspecto e posição de cada um de eles

Tamanho

Largura: 148

Altura: 44

Posição

X: 16

Y: 355



Adicionar registo
11. Criar display numérico que conterá o valor do campo 

Temperatura para acrescentar/sobrescrever.



Adicionar registo
12. Criar display numérico para seleccionar o número de registo 

sobre o que acrescentar/sobrescrever o novo

Mismo color 
y aspecto 
que el 
anterior



Adicionar registo
13. Criar dois botões ON/OFF para seleccionar a opção de 

Acrescentar ou Sobrescrever:

Botão de acrescentar: Forma ON addrecON.bmp  OFF addrec.bmp
Botão de sobrescrever: Forma ON overrec.bmp  OFF overrecON.bmp

Tamanho: 48x44

Acrescentar Habilitar entrada se
B_AddOrOverwriteDB = OFF

Sobreesc. Habilitar entrada se
B_AddOrOverwriteDB = ON



Adicionar registo (String Display)
14. Criar textos de identificação e marco



Até agora…



Manuseamento de ficheiros CSV de receitas
O ficheiro pode ser guardado tanto na memória da NS como na CF.

E pode-se ler/escrever directamente sobre ele.

O objecto receita lê o ficheiro associado cada vez que se visualiza.

Possibilidade de troca Online via FTP.



Alguma dúvida?



EcrãsEcrãs sobrepostossobrepostos 
((sheetssheets))



Conceitos a aplicar

Criação e aplicação de ecrãs sobrepostos (Sheets)



Ecrãs sobrepostos
Os ecrãs sobrepostos ou sheets são ecrãs secundários para aplicar sobre ecrãs 
normais.
Muito úteis para sinópticos, menús, acções, … que aparecerão em vários ecrãs do 
projecto sem nenhuma alteração.

Até 32 sheets por projecto



Ecrãs sobrepostos
1. Criar novo ecrã sobreposto (S00 – Sfundo)
2. Criar objecto rectángulo fixo nele



Ecrãs sobrepostos
3. Criar botão de comando com função de mudança de ecrã a 000 – 

Inicio:
Forma ON volver.bmp
Forma OFF pulsado.bmp
Tamanho 78x71
Posição X: 538  Y: 395



Ecrãs sobrepostos
4. Criar novo ecrã sobreposto (S01 – Simulacro Alarmes)
5. Criar botão de comando invisível na esquina superior esquerda 

para ir a 002 – Activar Alarmes



Aplicar ecrã sobreposto

6. Aplicar o ecrã sobreposto S01 ao ecrã 001 – Alarmes e 004 - 
Receitas

Para aplicar ecrã sobreposto aos ecrãs requeridos, Ficheiro Aplicar ecrã
sobreposto…



Aplicar ecrãs sobrepostos
7. Aplicar ecrãs sobrepostos S01 aos ecrãs 000 – Inicio, 001 – 

Alarmes e 004 - Receitas



Até agora…



Alguna dúvida?



AcessoAcesso aoao SystemSystem 
MenMenúú



Conceitos a aplicar

System Menu

Acesso ao System Menu

Password



System Menu
Opções de configuração guardadas por defeito no terminal.

Inicializar: para inicializar o terminal (área de dados do ecrã, memória
retenção, registo de dados, etc.) e seleccionar o idioma do menú.
Configuração do PT: configuração de guardar ecrãs, som de selecção ou
com erro, iluminação, impressora, fecha/hora, etc.
Projecto: informação acerca do projecto actualmente carregado, como o
título, idioma inicial, etc.
Password: para estabelecer as passwords para os diferentes niveis.
Comunicações: configuração de comunicações.
Comprovação de dados: comprovação do conteúdo dos ecrãs do projecto.
Ecrã especial: visualização de históricos (erros, alarmes, …), início de 
aplicações especiais, como Memory Card Transfer, Display Capture Data, 
Comm. Test, Ladder Monitor, etc.
Comprobação do hardware: comprovação do funcionamento do painel táctil 
e do LCD.



Acesso ao System Menu
Carregando simultâneamente as duas esquinas do terminal activo

Através de botão de comando

Mudar de ecrã ao número 4002 hex

1. Criar botão de comando na página 000 – Início, com função de 
Mostrar menú do sistema Página superior do menú de sistema 
(página Inicializar)



Acesso ao System Menu
2. Configurar forma, tamanho e posição do botão de comando

Forma OFF systemmenu.bmp
Forma ON   pulsado.bmp

Tamanho 78x71

Posição X: 331  Y: 396



Password
Pode-se  configurar uma palavra-passe para cada objecto funcional do projecto. Dos 
tipos:

• Função de password: deve-se introduzir a password para que o objecto realize a 
acção requerida.

Introduzir Password

Password Correcto

Password Incorrecto



Password
Função de login: password por nível. Requere-se a password pela primera vez. A 
partir de então, todo objecto funcional com um nível de password configurado de 
igual ou menor valor, poderá executar-se. Os de maior nível, não.

O login é cancelado se se reinicia o terminal, se se cancela com a função especial 
de botão de comando ou se o tempo configurado expira.

Introduzir Password 
de Nível 3

Nível 1

Nível 3

Nível 5

Sim executa-se

Sim executa-se

Não se executa



Password

3. Configurar a opção de Palavra-passe sem nível e estabelecer a 
palavra-passe Nível 1

Para configurar as password no terminal, desde a área de projecto, na aba 
[Configuração comum], seleccionar Passwords



Password
4. No botão de comando para aceder ao System Menu, configurar 

palavra-passe de Nível 1



Até agora…



Alguma dúvida?



IdiomaIdioma



Conceitos a aplicar

Configuração dos diferentes idiomas do projecto

Traduzir mediante ficheiro CSV

Selecção de idioma durante operação

Botão de word



Configuração de idiomas do projecto
Até 16 idiomas no mesmo projecto.

Para a configuração, dentro da área de projecto, na aba [Sistema], seleccionar 
Propiedades do projecto. Na janela, seleccionar na aba [Etiquetas].

1. Estabelecer o número de etiquetas (idiomas) a 2 (Castellano e 
Inglês) e configurar o nome de cada um. Estabelecer Castellano 
como idioma inicial



Traduzir projecto (CSV)
Exportar ficheiro CSV Traduzir Importar ficheiro CSV

2. Exportar ficheiro Excel para traduzir desde Ficheiro Exportar 
ficheiro CSV Etiquetas/menssagem



Traduzir projecto (CSV)
3. Traduzir na coluna correspondente



Traduzir projecto (CSV)
4. Uma vez traduzido, guardar ficheiro e importar (Ficheiro

Importar ficheiro CSV…). Seleccionar a opção de Aplicar os
atributos de texto do núm. de etiqueta seleccionada (os mesmos
atributos de texto para todas as labels).



Traduzir projecto (CSV)
Todos os textos e mensagens do projecto foram traduzidos. E os atributos de todos 
eles foram aplicados. Com a excepção de…

• Formato do objecto hora/fecha
• Formato da hora/fecha do objecto gráfico de Data Log
• Formato (dimensão, distribuição …) do objecto
• Imagens do objecto a Visualizar

5. Configurar ao mesmo formato para a hora, tempo da gráfica de 
Data Log, dimensão das colunas do objecto e seleccionar as 
mesmas imagens para o objecto de visualização



Selecção de idioma
Segundo o valor de uma palavra de sistema, a aplicação mostrar-se-á num idioma 
ou noutro.

6. Ir ao Pop-up 003 – Selec. Idioma. Criar objecto fixo rectângulo 
(copiar e colar desde o Pop-up 002 – Activar alarmes)

Tamanho:

Largura 198

Altura 122

Posição:

X: 3

Y: 3



Selecção de idioma
7. Criar botão para fechar o ecrã (copiar e colar desde 002 – Activar 

Alarmes) e criar texto de instrucções

Traduzir texto!!



Selecção de idioma (Botão de word)
Os botões de word permitem escrever valores a endereços de word ou 
incrementar/decrementar o valor actual.

Dos botões:
Idioma Español escrever um 0 na direcção de selecção de idioma.
Idioma Inglés escrever um 1 na direcção de selecção de idioma.

8. Seleccionar 2 vezes o objecto botão de word e dimensionar sobre 
o ecrã



Selecção de idioma (Botão de word)
9. Configurar cada um deles para escrever os valores 

correspondentes

Valor 0 Castellano Forma ON/OFF: Spain.bmp
Valor 1 Inglés         Forma ON/OFF: England.bmp

Tamanho:

Largura 50

Altura 50



Alguma dúvida?



EndereEndereççamentoamento



Conceitos a aplicar

Endereçamento nos terminais NS

Memória interna da NS

Designação de endereços



Endereçamento nos terminais NS
Comunicações disponiveis:

• Série (Portas A e B)
• Ethernet (1 – 254 nós)
• Controller Link (1- 32 nós)

Para cada um deles pode-se acrescentar um Host (dispositivo com o qual 
comunicar)



Endereçamento nos terminais NS
Os objectos de CX-Designer podem-se direccionar a qualquer Host criado.



Endereçamento nos terminais NS
Os objectos de CX-Designer também se podem adicionar à memória interna da NS.

• A nível de bit ($B):

• $B0 … $B32768
• $HB0 … $HB8192 (retenção)

• A nível de canal ($W):

• $W0 … $W32768
• $HW0 … $HW8192 (retenção)

• Memória de sistema ($SB y $SW): bits e words internos da NS de controlo e/ou 
notificação, com funções pré-definidas (endereçadas à memória do PLC).

• $SB (64 bits) $SB3 (bateria fraca), $SB25 (capturar ecrã), $SB36 
(guardar Data Log), $SB48 (limite de espaço en CF), …

• $SW (41 words) $SW0 (número de ecrã), $SW14 (minutos/segundos), 
$SW13 (nível de password actual), …



Endereçamento nos terminais NS
CX-Designer dispõe de uma tabela de símbolos utilizados no projecto.
Multi-funções, como substituir, procurar, acrescentar, …

1. Abrir tabela de símbolos e atribuir as direcções aos símbolos 
(etiquetas) utilizados no projecto



Endereçamento nos terminais NS

PTMEM B_HSpeed BOOL $B0

PTMEM AutoGen2 CHANNEL $W0

PTMEM Ch_CambioSec CHANNEL $W100

PTMEM Ch_Film CHANNEL $W10

PTMEM Ch_Piezas CHANNEL $W11

PTMEM Ch_Temperatura CHANNEL $W12

PTMEM B_MSpeed BOOL $B1

PTMEM B_LSpeed BOOL $B2

PTMEM B_Al0_MInicio BOOL $B10

PTMEM B_Al1_MSub1 BOOL $B11

PTMEM B_Al2_MSub2 BOOL $B12

PTMEM B_Al3_MSub3 BOOL $B13

PTMEM B_Al4_MSub4 BOOL $B14

PTMEM B_Al5_MSub5 BOOL $B15

PTMEM B_Al6_Planchas BOOL $B16

PTMEM B_Al7_Mfin BOOL $B17

PTMEM B_Al8_Film BOOL $B18

PTMEM Ch_CambioTroubleSh CHANNEL $W3

PTMEM BS_GuardarHistAlar BOOL $SB33

PTMEM Ch_DB_Str5_Etiqueta CHANNEL $W25

PTMEM Ch_DB_Str5_Envoltorio CHANNEL $W30

PTMEM Ch_DB_Int_Temperatura CHANNEL $W35

PTMEM Ch_AddNumRegDB CHANNEL $W91

PTMEM B_AddOrOverwriteDB BOOL $B5

PTMEM Ch_Str5_AddEtiquetaDB CHANNEL $W60

PTMEM Ch_Str5_AddEtiqueta2DB CHANNEL $W65

PTMEM Ch_AddTemperaturaDB CHANNEL $W75

PTMEM Ch_Str5_AddEnvoltorio CHANNEL $W70

PTMEM ChS_Idioma CHANNEL $SW10



Alguma dúvida?



Listas de Listas de selecselecçção,ão, 
macros de macros de inicializainicializaççãoão 
ee seguransegurançça do projectoa do projecto



Conceitos a aplicar

Listas de selecção

Macros

Proteger aplicação



Lista de selecção
O objecto “Lista de selecção” permite ao utilizador seleccionar um elemento (caixa 
de texto) dentro de uma lista.

Pode conter caixas guardadas na memória interna do terminal ou num ficheiro (.lst).

O número de elemento e o seu conteúdo é copiado num endereço especificado.

1. Criar novo ecrã 005 – Personal. Estabelecer fundo do ficheiro 
fondo.bmp. Seleccionar o objecto lista de selecção. Duplo clic.



Lista de selecção

2. Ler caixa do ficheiro .lst

Castellano lista.lst
Inglês listaEN.lst



Lista de selecção

3. Na aba [Selecção] configurar os endereços de destino da 
informação seleccionada e o número da linha



Lista de selecção

4. Configurar aspecto e posição do objecto



Lista de selecção

5. Criar entrada alfanumérica (display de texto) que conterá a 
informação seleccionada na lista



Lista de selecção

6. Criar objecto de visualização do conteúdo mostrará as fotos da
pessoa seleccionada (Número da linha seleccionada $W20 
direcção para a alteração do conteúdo)

Tamaño 90x90

Posición

X: 155

Y: 97

0: gonzalo.bmp

1: virginia.bmp

2: julio.bmp

3: ricardo.bmp

4: antonio.bmp

5: yolanda.bmp

6: invitado

7:



Macros
As macros são funções que podem ser desactivadas pelo usuário e executadas pela 
NS durante a operação.

O usuário adiciona funcionalidades, como operações aritméticas, loop’s, execução 
por condição, etc. e as numerosas incluidas com todos os objectos do CX-Designer.

Pode-se executar a nível de:

• Objecto funcional: quando se selecciona o objecto, ao alterar o valor da entrada, 
…

• Projecto: ao iniciar o projecto, quando coincidem dois valores, ao activar um bit, …

• Ecrã: ao abrir um ecrã, ao encerrar um ecrã.

Pseudo-linguagem de programação (parecido com BASIC).



Macros
Botão para passar de ecrã Só se altera de ecrã se seleccionado um usuário na
lista.

7. Criar botão de comando com função de alterar de ecrã da página 
000 – Início

Forma OFF inicio.bmp   Forma ON pulsado.bmp



Macros

8. Na aba [Macro], seleccionar a opção de Deixar de precionar o 
objecto e Editar…

Configurar reconhecimento de avanço de linha 
nas Propiedades do projecto!!!



Macros
Estabelecer as condições iniciais.

9. Na área de trabalho, dentro da aba [Sistema], seleccionar 
Propiedades do projecto. Na aba [Macro], seleccionar a opção de 
Ao carregar um projecto e Editar…



Configurar ecrã de início
10. Na área de trabalho, dentro da aba [Sistema], seleccionar 

Propriedades do sistema. Na aba [Inicial], seleccionar como 
página de início a 005 - Personal



Até agora…



Proteger aplicação
Protecção contra a intenção de carregar/descarregar a aplicação.

Configuração de password.

11. No Ficheiro Segurança de transferência de dados Nova
configuração de transferência de dados

Password: omron



Proteger aplicação
Dever-se-á introduzir a Password cada vez que se pretenda modificar o projecto ou 
recuperá-lo. E também na intenção de modificar a Password ou anulá-la.



Alguma dúvida?
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