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Az operátorterminál

A MAC E410 terminál érintõképernyõs
kijelzõvel rendelkezik, amely nyomásra
érzékeny, ezáltal akár hagyományos tol-
lal, akár kesztyûben is használható.
•  A képernyõ 3,9”-os átmérõvel és 320 ×

240 pixeles felbontással rendelkezik. Hát-
térvilágítása világoskék színû, mely egye-
dülállóan szép megjelenést kölcsönöz.

•  A terminál vízszintes és függõleges el-
rendezésben is használható.

•  400 kByte tárkapacitású FLASH-
memóriája minden alkalmazás számá-
ra kielégítõ helyet kínál.

Természetesen megbízhatóság és toko-
zás szempontjából is az iparnak tervezett
készülék (1. ábra)!

Hagyományos kommunikáció

Az új terminál is rendelkezik a MAC E-
család tradicionális tulajdonságaival.
Ilyenek a standardnak számító
RS422/485 és RS232C portok, amelyek
teljes transzparensmódban is mûködhet-
nek. A programozás során transzparens-
módban nincs szükség arra, hogy meg-
szakítsuk a kapcsolatot a terminál és
PLC CPU között, hanem egy soros por-
ton keresztül egyszerre és egyidejûleg
kommunikálhatunk velük.

Természetesen a soros portot a PLC
úgy is kezelheti, mint saját kiegészítõ
kommunikációs csatornáját, ezért nyom-
tatót, vonalkódolvasót vagy mérõeszkö-
zöket is csatlakoztathatunk hozzá. 

Dual-Driver

Ahogy a MAC E-család, úgy a
410-es terminál is képes portjain
két különbözõ eszköz driverét mû-
ködtetni, ezért akár „protokoll kon-
verterként” is alkalmazhatjuk. En-
nek a funkciónak további elõnye,
hogy különbözõ gyártótól szárma-
zó eszközöket is összeköthetünk,
illetve a már meglevõ rendszerün-
ket a megfelelõ termékkel rugal-
masan bõvíthetjük.

Jelenleg a MAC E-családhoz negy-
ven gyártótól Japántól Európán keresztül
egészen Amerikáig 79 különbözõ drivert
találhatunk (2. ábra).

A drivereket folyamatosan fejlesztik,
és a programozó szoftverrel (E-Designer)
az Interneten vagy Meltrade Kft.-tõl kért
adathordozókon keresztül ingyenesen
frissíthetõk. 

Internet technológia

A MAC E410 különlegessége az integ-
rált Internet/Intranet interfész.

A terminál egy hagyományos RJ45-
ös fizikai kialakítású csatlakozóval ren-
delkezik, mellyel az irodákból jól ismert
hálózathoz is csatlakoztatható. A
TCP/IP-port konfigurálása egyszerûbb,
mint egy személyi számítógépé (3. ábra).

„Kézzel” is beállíthatjuk a címeket (IP),
az átjárókat (Gateway) és a DNS-t, de lehe-
tõség van automata címzésekre is DHCP-n,
RARP-on és BOOTP-n keresztül.

Természetesen egy hálózatra csatla-
koztatott eszköz különbözõ szolgáltatá-
sokat is kínál. A terminál kontroll és a
transzparensmód alapvetõ szolgáltatás.
Az Etherneten keresztüli transzparens-
mód segítségével mindkét soros port lát-
ható és kezelhetõ, ezáltal akár három kü-
lönbözõ eszköz is képes egymással egy
terminálon keresztül adatot cserélni!

Extra funkciók

Ethernetkapcsolaton és TCP/IP-proto-
kollon keresztül azonban jelentõsen ki-
bõvülnek a hálózati szolgáltatások! 

A személyi számítógépeinken futó,
általunk jól ismert szolgáltatások is meg-
jelennek — gyakorlatilag a kontrollált
folyamatunk mellett —, de a viselkedés
szempontjából egy másik számítógép-
ként funkcionálnak.

Az adatok távoli átadására integrált
FTP-Szerver; Alkalmazás Transzfer
Szerver; BDTP-Szerver és Cliens; e-
mail-ek küldésére/fogadására pedig az
SMTP Client segítségével alakíthatjuk ki
saját hálózatunk szolgáltatásait (4. ábra).
Amennyiben a folyamatot bárhonnan a
világból kontrollálni szeretnénk, megte-
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1. ábra Az új Mitsubishi-terminál

2. ábra Különbözõ driverek egy készülékben

3. ábra Internetport-beállítások
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hetjük egy Internet böngészõ segítségé-
vel, ha aktiváljuk az integrált WWW-
Szervert. 

Biztonság

Ha Internetrõl/Intranetrõl vagy egyéb,
publikus hálózatról beszélünk, rendsze-
rünk védelmét és adataink biztonságát
mindig nagy gonddal kell megtervez-
nünk. Különösen akkor, ha ez az eszköz
közvetlenül csatlakozik egy folyamat-
hoz, vagy átjárót képez egyéb PLC-
rendszerekhez.

A MAC E410-es terminálban egysze-
rûen létrehozhatók különbözõ
„Account”-ok egyedi jelszóval és hozzá-
féréssel. Ezekkel a beállításokkal sokkal
nagyobb biztonság érhetõ el, mint egy
hagyományos számítógépen, hiszen a

terminálban — egyedi
firmware-rel — célhardverek
mûködnek (5. ábra).

Alkalmazás

A MAC E410-es operátorter-
minált minden olyan alkal-
mazáshoz ajánljuk, ahol nagy
távolságokat — akár a Föld

két pontja között is — kell áthidalni. Ter-
minálunkat tetszõleges távolságra he-
lyezhetjük a rendszertõl, mivel nemcsak
sorosan, hanem Ethernet-porton keresz-
tül is képes kapcsolódni.

Két, illetve több terminált is össze-
kapcsolhatunk egy hálózatra, ezzel min-
den ellenõrzött rendszerünk kézben tart-
ható, és csak a TCP/IP korlátai szabnak
határt rendszerünk méreteinek.

Különösen ajánljuk a MAC E410-t
épületautomatizálásba, hûtõ-fûtõ rend-
szerekbe (HVAC), vízgazdálkodáshoz,
illetve egyéb, nagy területen elosztott
rendszerekhez.

Minden elõrelátó felhasználó csök-
kenteni igyekszik a „sziget”-megoldáso-
kat. Azonban ha van egy jól, megbízha-
tóan mûködõ PLC-s vezérlés, amit kelle-
metlen megbolygatni, akkor egy termi-
nálon keresztül azonnal feldolgozhatóvá
tehetjük rendszerünk adatait az irodában
is a PLC-program módosítása vagy mo-
dulcsere nélkül!

További információkért kérjük, ke-
resse a Meltrade Kft. mérnökeit!

MELTRADE Automatika Kft.
1105 Budapest, Harmat u. 55.
Tel/fax: (06-1) 260-5602
E-mail: office@meltrade.hu
www.meltrade.hu

4. ábra Hálózati szolgáltatások
5. ábra Biztonsági beállítások


