


�

www.enelsa.com 
www.antech.com.tr�

����������	������������	������������	������������	����������� �����	�
��

�

 

1. Tanım ve Özellikler 
 
1.1. Tanım 
 
 Modbus protokolü ile OmniCon, Bilgisayar, PLC ve di�er cihazlarla haberle�erek topladı�ı bilgileri 
göstermek üzere tasarlanmı� Info Panel kontrol ve haberle�me ünitesidir. �ste�e ba�lı olarak tarih, 
saat, sıcaklık (iç mekân, dı� mekân, havuz suyu, deniz suyu vb.), nem, pH, ORP, iletkenlik, Klor, 
Basınç, Sayıcı gibi her türlü parametreyi e� zamanlı gösterir. �htiyaca göre özel mesajlar eklenebilir ve 
mesajlar parametrelerle beraber gösterilmek üzere ayarlanabilir. 
 
1.2. Özellikler 

 
�ekil 1 

 

 

 
�ekil 2 

1: Grafik LCD ana ekran 
2: Alfanumerik membran tu� 
takımı 
 2.1: Fonksiyon butonları 
 2.2: Onay butonu (Enter) 
 2.3: �ptal Butonu (ESC) 
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2. Kurulum 
 

 

 Cihazın kablo ba�lantıları 
cihaz tipine ve modül sayısına 
göre farklılık gösterebilir.  
 Cihazın besleme gerilimi K1 
klemensine elektronik kart 
üzerinde gösterildi�i gibi L,N ve  
uçlarına takılır. 
 Kullanılan sıcaklık ve nem 
arabirimleri RS 485 modülüne 
elektronik kart üzerinde yazılı olan 
A,B ve GND uçlarına paralel 
olarak takılır.  
 Info Panel ile arasındaki 
haberle�meyi sa�layan NC3Fx-Mx  
ara kablosu (max 1000mt) cihaz 
üzerinde yer alan sokete takılarak 
Info panel ile haberle�me sa�lanır. 
  
   

3. Kullanım 
 

 

 Yandaki �ekilde cihazın ana ekran görüntüsü 
verilmi�tir. 
Cihaz üzerinde yer alan tüm ayarlar için F4 butonuna 
basarak ana menüye giri� yapınız. 
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 Menü içerisinde i�lem yapmak için fonksiyon 
butonlarını kullanılır. 
 Menüde gezinmek için yukarı ve a�a�ı butonlarını 
kullanarak ( F3 ve F4 ) de�i�iklik yapmak istedi�iniz 
parametre üzerinde Enter ( F4 ) butonuna basarak bir alt 
menüye girebilir ve istenilen de�i�iklikleri tu� takımını 
kullanarak uygulayabilirsiniz. Yapılan de�i�iklikleri kayıt 
etmek için Enter (F4) iptal etmek için ESC (F1) butonunu 
kullanınız. Ana ekrana dönmek için ESC butonunu 
kullanınız. 

 
3.1. Parametreler 
 

 

 

 

  Durum menüsünden 
OmniCon Visio cihazına 
ait bilgiler görüntülenir. 

 

 Kullanıcı menüsünden 
cihaza ait gerçek 
zaman saat, dil ve 
cihaza ait ekran ayarları 
görüntülenir.   

 

 

Info Panel  menüsü 
panel ile cihaz 
arasındaki ayarları 
kapsar. Panel boyutu, 
panel yönü ve ınfo 
panel sayfa ayarları 
düzenlenebilir. 
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Info Panelde gösterilen her bir görüntü ekranı sayfa olarak tanımlanmı� 
olup 16’ya kadar ço�altılabilir ve her sayfa için 16 Eleman tanımlanabilir. 

Bu sayfalar ayrı ayrı Sıralı sayfa, Modbus giri� ve Zamana ba�lı olmak 
üzere 3 farklı tip olarak ayarlanabilmektedir.   
 
ELM Menü 
Coordx Görüntülenecek mesajın panel üzerindeki X koordinatını belirlenir  
Coordy Görüntülenecek mesajın panel üzerindeki Y koordinatını belirlenir 
Size Görüntülenecek mesajın panel üzerindeki boyutunu ayarlanır 
Value Elle parametre giri�i kullanılacaksa istenilen de�eri bu alana girilir. 
Multiplier Elle parametre giri�inde girilen ya da MB parametre giri�inde 

okunan de�ere çarpan eklemek için kullanılır. 
Divider Elle parametre giri�inde girilen ya da MB parametre giri�inde 

okunan de�ere bölen eklemek için kullanılır. 
Dec.Point Elle parametre giri�inde girilen ya da MB parametre giri�inde 

okunan de�erin virgülden sonra göstermesi istenen hane sayısını 
belirlemek için kullanılır. 

Dev.Adr Modbus üzerinden haberle�ilecek cihazın adresi girilir. 
Reg no Okunacak de�erin Register adresi girilir.  
Unit Elle parametre giri�inde girilen ya da MB parametre giri�inde 

okunan de�erin birimi seçilir. 
Message Gösterilmesi istenen mesaj girilir. 
Time Info panelde saat göstermek için kullanılır. 
Date Info panelde tarih göstermek için kullanılır. 
DayofWeek Info panelde haftanın gününü göstermek için kullanılır. 
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  Kurulum menusunden cihazın 
haberle�me ve �ifre ayarları ile 
fabrika ayarlarının bulundu�u 
bölüme eri�ilir. 

  
OmniCon Visio cihazının info panel ve SI-MB modulleri ile haberle�mesi için 
gerekli ayarlar. 
 
Kurulum menüsünden haberle�me bölümüne giriniz. Haberle�me Portu’nu 
MB+Info, Modbus Tipini RTU Master olarak ayarlayınız. 
 
 
  
   




