
KHÓA HỌC CƠ BẢN VỀ BỘ ĐIỀUKHÓA HỌC CƠ BẢN VỀ BỘ ĐIỀU
KHIỂN AN TOÀNKHIỂN AN TOÀN

Khóa học này được thiết kế dành cho những ngườiKhóa học này được thiết kế dành cho những người
mới bắt đầu sử dụng bộ điều khiển an toàn nhưngmới bắt đầu sử dụng bộ điều khiển an toàn nhưng
đã có hiểu biết cơ bản về an toàn.đã có hiểu biết cơ bản về an toàn.  
Nhấp vào nút Tiếp theo ở góc trên bên phải mànNhấp vào nút Tiếp theo ở góc trên bên phải màn
hình để tiếp tục sang trang tiếp theo. hình để tiếp tục sang trang tiếp theo.   



Giới thiệuGiới thiệu Mục đích của khóa họcMục đích của khóa học

Khóa học này được thiết kế dành cho những người lần đầu sử dụng bộ điều khiển an toàn sêri MELSEC-WS hoặc vừa bắt đầuKhóa học này được thiết kế dành cho những người lần đầu sử dụng bộ điều khiển an toàn sêri MELSEC-WS hoặc vừa bắt đầu
sử dụng thiết bị.sử dụng thiết bị.  
Khóa học này mô tả những kiến thức cơ bản về bộ điều khiển an toàn sêri MELSEC-WS, phương pháp cấu hình hệ thốngKhóa học này mô tả những kiến thức cơ bản về bộ điều khiển an toàn sêri MELSEC-WS, phương pháp cấu hình hệ thống
bằng Setting and Monitoring Tool dành cho bộ điều khiển an toàn và phương pháp kiểm tra lỗi.bằng Setting and Monitoring Tool dành cho bộ điều khiển an toàn và phương pháp kiểm tra lỗi.

Để tham gia khóa học này, bạn cần phải hoàn thành các khóa học sau hoặc có kiến thức tương đương.Để tham gia khóa học này, bạn cần phải hoàn thành các khóa học sau hoặc có kiến thức tương đương.  

TỰ ĐỘNG HÓA NHÀ MÁY CỦA BẠN TRƯỚC NHẤT (AN TOÀN MÁY MÓC)TỰ ĐỘNG HÓA NHÀ MÁY CỦA BẠN TRƯỚC NHẤT (AN TOÀN MÁY MÓC)



Giới thiệuGiới thiệu Sơ đồ khóa họcSơ đồ khóa học

Nội dung khóa học này như sau.Nội dung khóa học này như sau.  
Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu từ Chương 1.Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu từ Chương 1.

Chương 1 - Bộ điều khiển an toànChương 1 - Bộ điều khiển an toàn

Chương này cung cấp tổng quan về bộ điều khiển an toàn.Chương này cung cấp tổng quan về bộ điều khiển an toàn.

Chương 2 - Xây dựng hệ thốngChương 2 - Xây dựng hệ thống

Chương này mô tả cấu hình hệ thống được xây dựng trong khóa học này.Chương này mô tả cấu hình hệ thống được xây dựng trong khóa học này.

Chương 3 - Kiểm tra kết nối của Bộ điều khiển an toàn với Máy tính cá nhânChương 3 - Kiểm tra kết nối của Bộ điều khiển an toàn với Máy tính cá nhân

Chương này đề cập đến phương pháp cài đặt để kết nối bộ điều khiển an toàn với máy tính cá nhân và phương pháp kiểmChương này đề cập đến phương pháp cài đặt để kết nối bộ điều khiển an toàn với máy tính cá nhân và phương pháp kiểm
tra.tra.

Chương 4 - Tạo dự án mớiChương 4 - Tạo dự án mới

Chương này đề cập đến cách tạo dự án cho bộ điều khiển an toàn.Chương này đề cập đến cách tạo dự án cho bộ điều khiển an toàn.

Chương 5 - Tải về dự ánChương 5 - Tải về dự án

Chương này đề cập đến cách tải dự án về bộ điều khiển an toàn và xác minh dự án.Chương này đề cập đến cách tải dự án về bộ điều khiển an toàn và xác minh dự án.

Chương 6 - Kết nối/Ngắt kết nối bộ điều khiển an toànChương 6 - Kết nối/Ngắt kết nối bộ điều khiển an toàn

Chương này đề cập đến cách kết nối và ngắt kết nối bộ điều khiển an toàn.Chương này đề cập đến cách kết nối và ngắt kết nối bộ điều khiển an toàn.

Chương 7 - Kiểm tra vận hành hệ thốngChương 7 - Kiểm tra vận hành hệ thống

Chương này đề cập đến cách kiểm tra vận hành của bộ điều khiển an toàn.Chương này đề cập đến cách kiểm tra vận hành của bộ điều khiển an toàn.

Bài kiểm tra cuối khóaBài kiểm tra cuối khóa

Tổng cộng 6 phần (6 câu hỏi) Điểm đạt: 60% trở lên.Tổng cộng 6 phần (6 câu hỏi) Điểm đạt: 60% trở lên.



Giới thiệuGiới thiệu Làm thế nào sử dụng Công cụ Khóa học Trực tuyếnLàm thế nào sử dụng Công cụ Khóa học Trực tuyến

Đến trang tiếp theoĐến trang tiếp theo Đến trang tiếp theo.Đến trang tiếp theo.

Trở về trang trướcTrở về trang trước Trở về trang trước.Trở về trang trước.

Chuyển đến trang mong muốnChuyển đến trang mong muốn "Bảng nội dung" sẽ được hiển thị, cho phép bạn tìm ra vị trí trang mong muốn."Bảng nội dung" sẽ được hiển thị, cho phép bạn tìm ra vị trí trang mong muốn.

Thoát khỏi bài họcThoát khỏi bài học Thoát khỏi bài học.Thoát khỏi bài học.



Giới thiệuGiới thiệu Lưu ý khi sử dụngLưu ý khi sử dụng

Phòng ngừa an toànPhòng ngừa an toàn

Khi bạn học bằng cách sử dụng sản phẩm thật, hãy đọc kỹ phần phòng ngừa an toàn trong các hướng dẫn tương ứng.Khi bạn học bằng cách sử dụng sản phẩm thật, hãy đọc kỹ phần phòng ngừa an toàn trong các hướng dẫn tương ứng.

Phòng ngừa trong khóa học nàyPhòng ngừa trong khóa học này

- Màn hình hiển thị của phiên bản phần mềm bạn dùng có thể khác với màn hình trong khóa học này.- Màn hình hiển thị của phiên bản phần mềm bạn dùng có thể khác với màn hình trong khóa học này.  
Khóa học này dành cho phiên bản phần mềm sau:Khóa học này dành cho phiên bản phần mềm sau:

  - Setting and Monitoring Tool dành cho bộ điều khiển an toàn Phiên bản 1.3.0.245- Setting and Monitoring Tool dành cho bộ điều khiển an toàn Phiên bản 1.3.0.245



Chương 1Chương 1 Bộ điều khiển an toànBộ điều khiển an toàn

Chương này cung cấp tổng quan về bộ điều khiển an toàn.Chương này cung cấp tổng quan về bộ điều khiển an toàn.

1.1 Bộ điều khiển an toàn1.1 Bộ điều khiển an toàn

1.2 Tính năng của Bộ điều khiển an toàn1.2 Tính năng của Bộ điều khiển an toàn

1.3 Cấu hình cơ bản của Bộ điều khiển an toàn1.3 Cấu hình cơ bản của Bộ điều khiển an toàn

1.4 Có thể dễ dàng thêm Giám sát an toàn vào Bộ điều khiển có thể lập trình MELSEC hiện có 1.4 Có thể dễ dàng thêm Giám sát an toàn vào Bộ điều khiển có thể lập trình MELSEC hiện có   
(CC-Link/Ethernet)(CC-Link/Ethernet)

1.5 Tóm tắt chương1.5 Tóm tắt chương



1.11.1 Bộ điều khiển an toànBộ điều khiển an toàn

Bộ điều khiển an toàn là một thiết bị điều khiển để giám sát an toàn tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Khi được kết nốiBộ điều khiển an toàn là một thiết bị điều khiển để giám sát an toàn tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Khi được kết nối
với một thiết bị an toàn chẳng hạn như công tắc dừng khẩn cấp hay màn sáng, bộ điều khiển có thể lập trình này thực hiệnvới một thiết bị an toàn chẳng hạn như công tắc dừng khẩn cấp hay màn sáng, bộ điều khiển có thể lập trình này thực hiện
giám sát an toàn bằng cách TẮT điện lượng an toàn thông qua một chương trình do người dùng tạo để dừng nguồn điện tớigiám sát an toàn bằng cách TẮT điện lượng an toàn thông qua một chương trình do người dùng tạo để dừng nguồn điện tới
nguồn gây nguy hiểm ví dụ như robot. Việc điều khiển máy của robot và băng tải, v.v. được thực hiện nhờ các bộ điều khiển cónguồn gây nguy hiểm ví dụ như robot. Việc điều khiển máy của robot và băng tải, v.v. được thực hiện nhờ các bộ điều khiển có
thể lập trình tiêu chuẩn theo cách thông thường.thể lập trình tiêu chuẩn theo cách thông thường.



1.21.2 Tính năng của Bộ điều khiển an toànTính năng của Bộ điều khiển an toàn

Bộ điều khiển an toàn là một bộ điều khiển nhỏ gọn song có thể mở rộng được phù hợp để điều khiển an toàn cho các thiết bịBộ điều khiển an toàn là một bộ điều khiển nhỏ gọn song có thể mở rộng được phù hợp để điều khiển an toàn cho các thiết bị
và hệ thống từ cỡ nhỏ tới cỡ vừa.và hệ thống từ cỡ nhỏ tới cỡ vừa.  
Có thể kết nối tới 12 mô-đun Đầu vào/Đầu ra và 2 mô-đun giao diện mạng.Có thể kết nối tới 12 mô-đun Đầu vào/Đầu ra và 2 mô-đun giao diện mạng.  
Có thể mở rộng lên tới 144 điểm Đầu vào/Đầu ra an toàn (đầu vào: 96 điểm, đầu ra: 48 điểm).Có thể mở rộng lên tới 144 điểm Đầu vào/Đầu ra an toàn (đầu vào: 96 điểm, đầu ra: 48 điểm).  
"Setting and Monitoring Tool" chuyên dụng gồm có khóa chức năng cho cảm biến an toàn, chuyển kết nối và cả khóa chức"Setting and Monitoring Tool" chuyên dụng gồm có khóa chức năng cho cảm biến an toàn, chuyển kết nối và cả khóa chức
năng dành riêng cho an toàn giúp dễ dàng xây dựng hệ thống an toàn.năng dành riêng cho an toàn giúp dễ dàng xây dựng hệ thống an toàn.  
Có thể tải về "Setting and Monitoring Tool" từ trang web Mitsubishi Electric FA.Có thể tải về "Setting and Monitoring Tool" từ trang web Mitsubishi Electric FA.  

Bộ điều khiển an toàn tuân thủ tiêu chuẩn an toàn ISO 13849-1 PLe và IEC 61508 SIL3.Bộ điều khiển an toàn tuân thủ tiêu chuẩn an toàn ISO 13849-1 PLe và IEC 61508 SIL3.

■ "Setting and Monitoring Tool" chuyên biệt■ "Setting and Monitoring Tool" chuyên biệt



1.31.3 Cấu hình cơ bản của Bộ điều khiển an toànCấu hình cơ bản của Bộ điều khiển an toàn



1.31.3 Cấu hình cơ bản của Bộ điều khiển an toànCấu hình cơ bản của Bộ điều khiển an toàn

■ Bộ điều khiển an toàn nhỏ gọn có khả năng mở rộng linh hoạt■ Bộ điều khiển an toàn nhỏ gọn có khả năng mở rộng linh hoạt

Có thể thêm tối đa 12 mô-đun đầu vào và mô-đun đầu vào/đầu ra an toàn, 4 mô-đun đầu ra rơ-le an toàn và 2 mô-đunCó thể thêm tối đa 12 mô-đun đầu vào và mô-đun đầu vào/đầu ra an toàn, 4 mô-đun đầu ra rơ-le an toàn và 2 mô-đun
mạng.mạng.

Có thể mở rộng lên đến 144 điểm Đầu vào/Đầu ra (đầu vào đơn).Có thể mở rộng lên đến 144 điểm Đầu vào/Đầu ra (đầu vào đơn).  
Đầu vào an toàn: 96 điểm (đầu vào đơn) + đầu ra an toàn: 48 điểm (đầu ra đơn)Đầu vào an toàn: 96 điểm (đầu vào đơn) + đầu ra an toàn: 48 điểm (đầu ra đơn)



1.41.4 Có thể dễ dàng thêm Giám sát an toàn vào Bộ điều khiển có thể lập trình MELSEC hiện có (CC-Link/Ethernet)Có thể dễ dàng thêm Giám sát an toàn vào Bộ điều khiển có thể lập trình MELSEC hiện có (CC-Link/Ethernet)

Khi bộ điều khiển an toàn được kết nối tới CC-Link, bộ điều khiển có thể lập trình MELSEC-Q/L hiện có sẽ có thể tiến hànhKhi bộ điều khiển an toàn được kết nối tới CC-Link, bộ điều khiển có thể lập trình MELSEC-Q/L hiện có sẽ có thể tiến hành
điều khiển an toàn.điều khiển an toàn.  
Hơn nữa, có thể theo dõi tình trạng vận hành và tình trạng lỗi của bộ điều khiển an toàn bằng bộ điều khiển có thể lập trìnhHơn nữa, có thể theo dõi tình trạng vận hành và tình trạng lỗi của bộ điều khiển an toàn bằng bộ điều khiển có thể lập trình
MELSEC-Q/L hiện có.MELSEC-Q/L hiện có.  
Có thể tăng cường Có thể tăng cường Hình ảnh về an toànHình ảnh về an toàn, và điều này giúp cải thiện hiệu quả trong việc xác định yếu tố dừng khẩn cấp và điều, và điều này giúp cải thiện hiệu quả trong việc xác định yếu tố dừng khẩn cấp và điều
tra chỗ bị lỗi.tra chỗ bị lỗi.



1.51.5 Tóm tắtTóm tắt

Trong chương này, bạn đã học về:Trong chương này, bạn đã học về:

Bộ điều khiển an toànBộ điều khiển an toàn

Tính năng của Bộ điều khiển an toànTính năng của Bộ điều khiển an toàn

Cấu hình cơ bản của Bộ điều khiển an toànCấu hình cơ bản của Bộ điều khiển an toàn

Có thể dễ dàng thêm Giám sát an toàn vào Bộ điều khiển có thể lập trình MELSEC hiện có (CC-Link/Ethernet)Có thể dễ dàng thêm Giám sát an toàn vào Bộ điều khiển có thể lập trình MELSEC hiện có (CC-Link/Ethernet)



Chương 2Chương 2 Xây dựng hệ thốngXây dựng hệ thống

Chương này mô tả cấu hình hệ thống được xây dựng trong khóa học này.Chương này mô tả cấu hình hệ thống được xây dựng trong khóa học này.  

2.1 Hình ảnh hệ thống2.1 Hình ảnh hệ thống

2.2 Sơ đồ đi dây2.2 Sơ đồ đi dây

2.3 Tóm tắt chương2.3 Tóm tắt chương



2.12.1 Hình ảnh hệ thốngHình ảnh hệ thống

Phần này mô tả tổng quan về hệ thống an toàn được sử dụng trong khóa học này.Phần này mô tả tổng quan về hệ thống an toàn được sử dụng trong khóa học này.

■ Một phần của dây chuyền lắp ráp khung ô tô■ Một phần của dây chuyền lắp ráp khung ô tô

Đặt các điều kiện sau để dừng dây chuyền sản xuất an toàn.Đặt các điều kiện sau để dừng dây chuyền sản xuất an toàn.

Rèm đèn bị cản trở.Rèm đèn bị cản trở.

Cửa đang mở.Cửa đang mở.

Công tắc dừng khẩn cấp bị nhấn.Công tắc dừng khẩn cấp bị nhấn.



2.22.2 Sơ đồ đi dâySơ đồ đi dây

Phần này thể hiện sơ đồ đi dây của thiết bị.Phần này thể hiện sơ đồ đi dây của thiết bị.



2.32.3 Tóm tắtTóm tắt

Trong chương này, bạn đã học về:Trong chương này, bạn đã học về:

Hình ảnh hệ thốngHình ảnh hệ thống

Sơ đồ đi dâySơ đồ đi dây



Chương 3Chương 3 Kiểm tra kết nối của Bộ điều khiển an toàn với Máy tính cá nhânKiểm tra kết nối của Bộ điều khiển an toàn với Máy tính cá nhân

Chương này đề cập đến phương pháp cài đặt để kết nối bộ điều khiển an toàn với máy tính cá nhân và phương pháp kiểm tra.Chương này đề cập đến phương pháp cài đặt để kết nối bộ điều khiển an toàn với máy tính cá nhân và phương pháp kiểm tra.

3.1 Kết nối của Bộ điều khiển an toàn với Máy tính cá nhân3.1 Kết nối của Bộ điều khiển an toàn với Máy tính cá nhân

3.2 Thao tác trên Setting and Monitoring Tool3.2 Thao tác trên Setting and Monitoring Tool

3.3 Tóm tắt chương3.3 Tóm tắt chương



3.13.1 Kết nối của Bộ điều khiển an toàn với Máy tính cá nhânKết nối của Bộ điều khiển an toàn với Máy tính cá nhân

Kết nối bộ điều khiển an toàn và máy tính cá nhân theo một trong hai cách sau.Kết nối bộ điều khiển an toàn và máy tính cá nhân theo một trong hai cách sau.

■ Kết nối RS232C■ Kết nối RS232C

■ Kết nối Ethernet■ Kết nối Ethernet



3.23.2 Thao tác trên Setting and Monitoring ToolThao tác trên Setting and Monitoring Tool

(1) Khởi động Setting and Monitoring tool cho bộ điều khiển an toàn.(1) Khởi động Setting and Monitoring tool cho bộ điều khiển an toàn.

* Hướng dẫn sau là dành cho kết nối RS232C.* Hướng dẫn sau là dành cho kết nối RS232C.



3.23.2 Thao tác trên Setting and Monitoring ToolThao tác trên Setting and Monitoring Tool

(2) Đặt một hồ sơ kết nối.(2) Đặt một hồ sơ kết nối.

Phần này mô tả cách thiết lập hồ sơ kết nối bộ điều khiển an toàn và máy tính cá nhân.Phần này mô tả cách thiết lập hồ sơ kết nối bộ điều khiển an toàn và máy tính cá nhân.



3.23.2 Thao tác trên Setting and Monitoring ToolThao tác trên Setting and Monitoring Tool

(3) Kiểm tra hồ sơ kết nối.(3) Kiểm tra hồ sơ kết nối.



3.23.2 Thao tác trên Setting and Monitoring ToolThao tác trên Setting and Monitoring Tool

(4) Chỉnh sửa hồ sơ kết nối.(4) Chỉnh sửa hồ sơ kết nối.

Chọn biểu tượng "Modify Profile".Chọn biểu tượng "Modify Profile".



3.23.2 Thao tác trên Setting and Monitoring ToolThao tác trên Setting and Monitoring Tool

(5) Thực hiện kiểm tra giao tiếp.(5) Thực hiện kiểm tra giao tiếp.



3.23.2 Thao tác trên Setting and Monitoring ToolThao tác trên Setting and Monitoring Tool

(6) Kiểm tra kết quả kiểm tra giao tiếp (thành công).(6) Kiểm tra kết quả kiểm tra giao tiếp (thành công).



3.23.2 Thao tác trên Setting and Monitoring ToolThao tác trên Setting and Monitoring Tool

(7) Kiểm tra kết quả kiểm tra giao tiếp (thất bại).(7) Kiểm tra kết quả kiểm tra giao tiếp (thất bại).



3.33.3 Tóm tắtTóm tắt

Trong chương này, bạn đã học về:Trong chương này, bạn đã học về:

Kết nối của Bộ điều khiển an toàn với Máy tính cá nhânKết nối của Bộ điều khiển an toàn với Máy tính cá nhân

Thao tác trên Setting and Monitoring Tool (Đặc điểm kỹ thuật hồ sơ kết nối)Thao tác trên Setting and Monitoring Tool (Đặc điểm kỹ thuật hồ sơ kết nối)



Chương 4Chương 4 Tạo dự án mớiTạo dự án mới

Chương này đề cập đến cách tạo dự án cho bộ điều khiển an toàn.Chương này đề cập đến cách tạo dự án cho bộ điều khiển an toàn.  
Hãy tạo dự án có mục cấu hình hệ thống như mô tả ở Chương 2.Hãy tạo dự án có mục cấu hình hệ thống như mô tả ở Chương 2.

4.1 Tạo dự án mới4.1 Tạo dự án mới

4.2 Cài đặt phần cứng4.2 Cài đặt phần cứng

4.3 Dán các thành phần và Cài đặt thông số4.3 Dán các thành phần và Cài đặt thông số

4.4 Sửa tên thẻ4.4 Sửa tên thẻ

4.5 Tạo logic4.5 Tạo logic

4.6 Mô phỏng dự án4.6 Mô phỏng dự án

4.7 Tạo báo cáo dự án4.7 Tạo báo cáo dự án

4.8 Tóm tắt chương4.8 Tóm tắt chương



4.14.1 Tạo dự án mớiTạo dự án mới

Chọn "Create new project".Chọn "Create new project".



4.24.2 Cài đặt phần cứngCài đặt phần cứng

Chọn mô-đun (CPU1, GETH và XTIO) được dùng trong cài đặt phần cứng.Chọn mô-đun (CPU1, GETH và XTIO) được dùng trong cài đặt phần cứng.  
(Nhấp vào biểu tượng của một mô-đun sẽ dán mô-đun đó vào rìa phải.)(Nhấp vào biểu tượng của một mô-đun sẽ dán mô-đun đó vào rìa phải.)

* Khi sử dụng thực tế, hãy cài đặt theo phiên bản của thiết bị cần sử dụng.* Khi sử dụng thực tế, hãy cài đặt theo phiên bản của thiết bị cần sử dụng.



4.34.3 Dán các thành phần và Cài đặt thông sốDán các thành phần và Cài đặt thông số

Đặt thành phần trên bộ điều khiển an toàn theo đường dây của thiết bị.Đặt thành phần trên bộ điều khiển an toàn theo đường dây của thiết bị.  
→ Kích hoạt thẻ "Elements".→ Kích hoạt thẻ "Elements".



4.3.14.3.1 Dán các thành phần của Màn sángDán các thành phần của Màn sáng

→ Chọn [Input types] - [ESPE], và dán [→ Chọn [Input types] - [ESPE], và dán [MiniTwin, Safety light curtainMiniTwin, Safety light curtain] vào ] vào cổng I1 và I2cổng I1 và I2..



4.3.24.3.2 Cài đặt thông số của Màn sángCài đặt thông số của Màn sáng

Nháy đúp vào thành phần của màn sáng để cài đặt thông số.Nháy đúp vào thành phần của màn sáng để cài đặt thông số.



4.3.34.3.3 Dán thành phần của Công tắc nút ấn dừng khẩn cấpDán thành phần của Công tắc nút ấn dừng khẩn cấp

Chọn [Input types] - [Control devices], và dán [Chọn [Input types] - [Control devices], và dán [E-Stop, ES21, Single channelE-Stop, ES21, Single channel] vào ] vào cổng I3cổng I3..



4.3.44.3.4 Cài đặt thông số của Công tắc nút ấn dừng khẩn cấpCài đặt thông số của Công tắc nút ấn dừng khẩn cấp

Nháy đúp vào thành phần của công tắc nút ấn dừng khẩn cấp để cài đặt thông số.Nháy đúp vào thành phần của công tắc nút ấn dừng khẩn cấp để cài đặt thông số.



4.3.54.3.5 Dán thành phần của Công tắc đặt lạiDán thành phần của Công tắc đặt lại

Chọn [Input types] - [Potential free contacts and restart], và dán [Chọn [Input types] - [Potential free contacts and restart], và dán [Reset, Single channelReset, Single channel] vào ] vào cổng I4cổng I4..



4.3.64.3.6 Cài đặt thông số của Công tắc đặt lạiCài đặt thông số của Công tắc đặt lại

Nháy đúp vào thành phần của công tắc đặt lại để cài đặt thông số.Nháy đúp vào thành phần của công tắc đặt lại để cài đặt thông số.



4.3.74.3.7 Dán thành phần của Công tắc cửa an toàn không tiếp xúcDán thành phần của Công tắc cửa an toàn không tiếp xúc

Chọn [Input types] - [Non contact switches], và dán [Chọn [Input types] - [Non contact switches], và dán [RE13/RE23/RE27, Reed switch, dual channel, equivalentRE13/RE23/RE27, Reed switch, dual channel, equivalent] vào ] vào cổng I5cổng I5
và I6và I6..



4.3.84.3.8 Cài đặt thông số của Công tắc cửa an toàn không tiếp xúcCài đặt thông số của Công tắc cửa an toàn không tiếp xúc

Nháy đúp vào thành phần của công tắc cửa an toàn không tiếp xúc để cài đặt thông số.Nháy đúp vào thành phần của công tắc cửa an toàn không tiếp xúc để cài đặt thông số.



4.3.94.3.9 Dán thành phần của Công tắc cửa an toànDán thành phần của Công tắc cửa an toàn

Cài đặt thành phần của bộ điều khiển an toàn, như thiết bị thực.Cài đặt thành phần của bộ điều khiển an toàn, như thiết bị thực.  
→ Chọn [Input types] - [Safety switches], và dán [→ Chọn [Input types] - [Safety switches], và dán [Safety switches, Dual channelSafety switches, Dual channel] vào ] vào cổng I7 và I8cổng I7 và I8..



4.3.104.3.10 Cài đặt thông số của Công tắc cửa an toànCài đặt thông số của Công tắc cửa an toàn

Nháy đúp vào thành phần của công tắc cửa an toàn để cài đặt thông số.Nháy đúp vào thành phần của công tắc cửa an toàn để cài đặt thông số.



4.3.114.3.11 Dán thành phần của Động cơDán thành phần của Động cơ

Cài đặt thành phần của bộ điều khiển an toàn, như thiết bị thực.Cài đặt thành phần của bộ điều khiển an toàn, như thiết bị thực.  
→ Chọn [Output types] - [Electrical symbols], và dán [→ Chọn [Output types] - [Electrical symbols], và dán [Motor contactor, Single channelMotor contactor, Single channel] vào ] vào cổng Q1cổng Q1..



4.3.124.3.12 Cài đặt thông số của Động cơCài đặt thông số của Động cơ

Nháy đúp vào thành phần của động cơ để cài đặt thông số.Nháy đúp vào thành phần của động cơ để cài đặt thông số.



4.3.134.3.13 Dán thành phần của Đèn báoDán thành phần của Đèn báo

Cài đặt thành phần của bộ điều khiển an toàn, như thiết bị thực.Cài đặt thành phần của bộ điều khiển an toàn, như thiết bị thực.  
→ Chọn [Output types] - [Electrical symbols], và dán [→ Chọn [Output types] - [Electrical symbols], và dán [Lamp, Single channelLamp, Single channel] vào ] vào cổng Q2, Q3 và Q4cổng Q2, Q3 và Q4..



4.3.144.3.14 Cài đặt thông số của Đèn báoCài đặt thông số của Đèn báo

Nháy đúp vào thành phần của đèn báo để cài đặt thông số.Nháy đúp vào thành phần của đèn báo để cài đặt thông số.



4.44.4 Sửa tên thẻSửa tên thẻ

Sửa tên thẻ nếu cần thiết.Sửa tên thẻ nếu cần thiết.



4.54.5 Tạo logicTạo logic

Lập trình trên Logic editor.Lập trình trên Logic editor.

4.5.14.5.1 Lập trình (Dán dữ liệu đầu vào)Lập trình (Dán dữ liệu đầu vào)

(1) Chuyển hiển thị thành hiển thị Logic editor. → (2) Nhấp vào thẻ "Inputs". → (3) Đăng ký dữ liệu đầu vào.(1) Chuyển hiển thị thành hiển thị Logic editor. → (2) Nhấp vào thẻ "Inputs". → (3) Đăng ký dữ liệu đầu vào.



4.5.24.5.2 Lập trình (Dán khối chức năng)Lập trình (Dán khối chức năng)

(1) Kích hoạt thẻ "Function block". → (2) Dán khối chức năng.(1) Kích hoạt thẻ "Function block". → (2) Dán khối chức năng.



4.5.34.5.3 Mô tả khối chức năng được dùngMô tả khối chức năng được dùng

Khối chức năng được dùngKhối chức năng được dùng Tổng quanTổng quan Hệ thống phân cấp đăng kýHệ thống phân cấp đăng ký

Đặt lại khối chức năngĐặt lại khối chức năng Khối chức năng để thiết lập lạiKhối chức năng để thiết lập lại [Start/Edge] - [Reset][Start/Edge] - [Reset]

Định tuyến 1:N khối chức năngĐịnh tuyến 1:N khối chức năng Định tuyến 1:Định tuyến 1:
Khối chức năng N truyền một tín hiệuKhối chức năng N truyền một tín hiệu
đầu vào từ khối chức năng trước đó đểđầu vào từ khối chức năng trước đó để
lên đến tám tín hiệu đầu ra.lên đến tám tín hiệu đầu ra.

[Logic] - [Routing 1:N][Logic] - [Routing 1:N]

KHÔNG CÓ KHỐI CHỨC NĂNGKHÔNG CÓ KHỐI CHỨC NĂNG Giá trị đầu vào được chuyển đổi áp dụng ở đầuGiá trị đầu vào được chuyển đổi áp dụng ở đầu
ra.ra.

[Logic] - [NOT][Logic] - [NOT]



4.5.44.5.4 Lập trình (Dán dữ liệu đầu ra)Lập trình (Dán dữ liệu đầu ra)

(1) Kích hoạt thẻ "Outputs". → (2) Đăng ký dữ liệu đầu ra.(1) Kích hoạt thẻ "Outputs". → (2) Đăng ký dữ liệu đầu ra.



4.5.54.5.5 Lập trình (Thay đổi số trường đầu vào của khối chức năng)Lập trình (Thay đổi số trường đầu vào của khối chức năng)

→ Tăng số trường đầu vào của khối chức năng Đặt lại.→ Tăng số trường đầu vào của khối chức năng Đặt lại.



4.5.64.5.6 Lập trình (Thay đổi số trường đầu ra của khối chức năng)Lập trình (Thay đổi số trường đầu ra của khối chức năng)

→ Tăng số trường đầu ra của khối chức năng Định tuyến.→ Tăng số trường đầu ra của khối chức năng Định tuyến.



4.5.74.5.7 Lập trình (Kết nối Đầu vào, khối chức năng và Đầu ra)Lập trình (Kết nối Đầu vào, khối chức năng và Đầu ra)

→ Kết nối → Kết nối inputsinputs, , function blocksfunction blocks và  và outputsoutputs như được thể hiện trong hình sau. như được thể hiện trong hình sau.



4.64.6 Mô phỏng dự ánMô phỏng dự án



4.74.7 Tạo báo cáo dự ánTạo báo cáo dự án

■ Quy trình tạo báo cáo dự án■ Quy trình tạo báo cáo dự án

((11) ) Nhấp vào nút Báo cáo để mở hiển thị Báo cáo.Nhấp vào nút Báo cáo để mở hiển thị Báo cáo.

((22) ) Kích hoạt và hủy kích hoạt hộp kiểm cho các bộ phận sẽ đượcKích hoạt và hủy kích hoạt hộp kiểm cho các bộ phận sẽ được
đưa vào báo cáo trong danh sách chọn ở phía bên trái.đưa vào báo cáo trong danh sách chọn ở phía bên trái.

((33) ) Sau khi bạn hoàn thành lựa chọn, nhấp vào Làm mới báo cáo.Sau khi bạn hoàn thành lựa chọn, nhấp vào Làm mới báo cáo.  
Báo cáo hiện đang được tập hợp và hiển thị trong phần cửaBáo cáo hiện đang được tập hợp và hiển thị trong phần cửa
sổ phía bên phải.sổ phía bên phải.

■ Cách lưu hoặc in báo cáo■ Cách lưu hoặc in báo cáo

Có thể in hoặc lưu báo cáo dưới dạng PDF.Có thể in hoặc lưu báo cáo dưới dạng PDF.

Để lưu báo cáo dưới dạng PDF, nhấp vào nút Lưu.Để lưu báo cáo dưới dạng PDF, nhấp vào nút Lưu.

Để in báo cáo, nhấp vào nút In.Để in báo cáo, nhấp vào nút In.  
Xem trước định dạng PDF của báo cáo sẽ được tạo ra, vàXem trước định dạng PDF của báo cáo sẽ được tạo ra, và
sau đó bạn có thể in.sau đó bạn có thể in.



4.84.8 Tóm tắtTóm tắt

Trong chương này, bạn đã học về:Trong chương này, bạn đã học về:

Tạo dự án mớiTạo dự án mới

Cài đặt phần cứngCài đặt phần cứng

Dán các thành phần và Cài đặt thông sốDán các thành phần và Cài đặt thông số

Sửa tên thẻSửa tên thẻ

Tạo logicTạo logic

Mô phỏng dự ánMô phỏng dự án

Tạo báo cáo dự ánTạo báo cáo dự án



Chương 5Chương 5 Tải về dự ánTải về dự án

Chương này đề cập đến cách tải dự án về bộ điều khiển an toàn và xác minh dự án.Chương này đề cập đến cách tải dự án về bộ điều khiển an toàn và xác minh dự án.

5.1 Kết nối với Bộ điều khiển an toàn5.1 Kết nối với Bộ điều khiển an toàn

5.2 Tải về dự án5.2 Tải về dự án

5.3 Xác minh dự án5.3 Xác minh dự án

5.4 So sánh dự án giữa Bộ điều khiển an toàn và Công cụ5.4 So sánh dự án giữa Bộ điều khiển an toàn và Công cụ

5.5 Tóm tắt chương5.5 Tóm tắt chương



5.15.1 Kết nối với Bộ điều khiển an toànKết nối với Bộ điều khiển an toàn



5.25.2 Tải về dự ánTải về dự án



5.25.2 Tải về dự ánTải về dự án



5.35.3 Xác minh dự ánXác minh dự án

* Nếu quá trình xử lý xác minh chưa được hoàn thành, mô-đun CPU vẫn ở trạng thái DỪNG khi bật nguồn lần tiếp theo.* Nếu quá trình xử lý xác minh chưa được hoàn thành, mô-đun CPU vẫn ở trạng thái DỪNG khi bật nguồn lần tiếp theo.  
Để vận hành mô-đun CPU ở lần bật nguồn tiếp theo, bắt buộc hoàn thành xử lý xác minh.Để vận hành mô-đun CPU ở lần bật nguồn tiếp theo, bắt buộc hoàn thành xử lý xác minh.



5.45.4 So sánh dự án giữa Bộ điều khiển an toàn và Công cụSo sánh dự án giữa Bộ điều khiển an toàn và Công cụ

■ Không khớp■ Không khớp ■ Khớp hoặc đã xác minh■ Khớp hoặc đã xác minh

Nếu một dự án đã được xác minh được tải về, trạng thái đã hoàn thành xác minh được giữ. Không cầnNếu một dự án đã được xác minh được tải về, trạng thái đã hoàn thành xác minh được giữ. Không cần
thiết phải xác minh dự án thêm lần nữa.thiết phải xác minh dự án thêm lần nữa.

Nếu một dự án chưa được xác minh được tải về, bắt buộc phải xác minh.Nếu một dự án chưa được xác minh được tải về, bắt buộc phải xác minh.



5.55.5 Tóm tắtTóm tắt

Trong chương này, bạn đã học về:Trong chương này, bạn đã học về:

Kết nối với Bộ điều khiển an toànKết nối với Bộ điều khiển an toàn

Tải về dự ánTải về dự án

Xác minh dự ánXác minh dự án

So sánh dự án giữa Bộ điều khiển an toàn và Công cụSo sánh dự án giữa Bộ điều khiển an toàn và Công cụ



Chương 6Chương 6 Kết nối/Ngắt kết nối Bộ điều khiển an toànKết nối/Ngắt kết nối Bộ điều khiển an toàn

Chương này đề cập đến cách kết nối và ngắt kết nối bộ điều khiển an toàn.Chương này đề cập đến cách kết nối và ngắt kết nối bộ điều khiển an toàn.

6.1 Kết nối với Bộ điều khiển an toàn6.1 Kết nối với Bộ điều khiển an toàn

6.2 Ngắt kết nối6.2 Ngắt kết nối

6.3 Kết nối lại6.3 Kết nối lại

6.4 Tóm tắt chương6.4 Tóm tắt chương



6.16.1 Kết nối với Bộ điều khiển an toànKết nối với Bộ điều khiển an toàn

Kết nối bộ điều khiển an toàn và máy tính cá nhân bằng RS-232, và bật nguồn bộ điều khiển an toàn.Kết nối bộ điều khiển an toàn và máy tính cá nhân bằng RS-232, và bật nguồn bộ điều khiển an toàn.  
Sau đó, khởi động Setting and Monitoring Tool, rồi chọn "Connect to physical device" sau.Sau đó, khởi động Setting and Monitoring Tool, rồi chọn "Connect to physical device" sau.

(1) Chọn Connect to physical device.(1) Chọn Connect to physical device.



6.16.1 Kết nối với Bộ điều khiển an toànKết nối với Bộ điều khiển an toàn

(2) Tải cài đặt lên.(2) Tải cài đặt lên.



6.26.2 Ngắt kết nốiNgắt kết nối

Để thay đổi cài đặt, kích hoạt chế độ ngoại tuyến bằng cách nhấp vào Disconnect.Để thay đổi cài đặt, kích hoạt chế độ ngoại tuyến bằng cách nhấp vào Disconnect.



6.36.3 Kết nối lạiKết nối lại

* Có thể chọn "Connect" khi công cụ không được kết nối với bộ điều khiển.* Có thể chọn "Connect" khi công cụ không được kết nối với bộ điều khiển.



6.46.4 Tóm tắtTóm tắt

Trong chương này, bạn đã học về:Trong chương này, bạn đã học về:

Kết nối với Bộ điều khiển an toànKết nối với Bộ điều khiển an toàn

Ngắt kết nốiNgắt kết nối

Kết nối lạiKết nối lại



Chương 7Chương 7 Kiểm tra vận hành hệ thốngKiểm tra vận hành hệ thống

Chương này đề cập đến cách kiểm tra vận hành của bộ điều khiển an toàn.Chương này đề cập đến cách kiểm tra vận hành của bộ điều khiển an toàn.

7.1 Kiểm tra vận hành hệ thống7.1 Kiểm tra vận hành hệ thống

7.2 Mô tả chương trình7.2 Mô tả chương trình

7.3 Vận hành thiết bị đầu vào an toàn7.3 Vận hành thiết bị đầu vào an toàn

7.4 Chuyển tiếp trạng thái vận hành hệ thống7.4 Chuyển tiếp trạng thái vận hành hệ thống

7.5 Mô tả chương trình7.5 Mô tả chương trình

7.6 Chẩn đoán lỗi7.6 Chẩn đoán lỗi

7.7 Tóm tắt chương7.7 Tóm tắt chương



7.17.1 Kiểm tra vận hành hệ thốngKiểm tra vận hành hệ thống



7.27.2 Mô tả chương trìnhMô tả chương trình

Nếu không có thiết bị đầu vào an toàn nào đang hoạt động và gặp sự cố sau khi bật nguồn bộ điều khiển an toàn, Nếu không có thiết bị đầu vào an toàn nào đang hoạt động và gặp sự cố sau khi bật nguồn bộ điều khiển an toàn,   
các bộ phận rơi vào trạng thái sau.các bộ phận rơi vào trạng thái sau.

Đèn báo HOẠT ĐỘNG Đèn báo HOẠT ĐỘNG   
(= đèn màu xanh lục)(= đèn màu xanh lục)

TẮTTẮT

Đèn báo DỪNG Đèn báo DỪNG   
(= đèn màu đỏ)(= đèn màu đỏ)

BẬTBẬT

Động cơĐộng cơ DừngDừng

Đặt lại đèn báoĐặt lại đèn báo BẬT nhấp nháyBẬT nhấp nháy



7.37.3 Vận hành thiết bị đầu vào an toànVận hành thiết bị đầu vào an toàn

■ Vận hành công tắc dừng khẩn cấp■ Vận hành công tắc dừng khẩn cấp

Giữ công tắc dừng khẩn cấp sẽ kích hoạt tín hiệu sự cố.Giữ công tắc dừng khẩn cấp sẽ kích hoạt tín hiệu sự cố.  
→ Nhấn công tắc dừng khẩn cấp.→ Nhấn công tắc dừng khẩn cấp.

Sau khi khôi phục lại công tắc dừng khẩn cấp, nhấn đặt lại đèn báo hoặc côngSau khi khôi phục lại công tắc dừng khẩn cấp, nhấn đặt lại đèn báo hoặc công
tắc sẽ xóa tín hiệu sự cố.tắc sẽ xóa tín hiệu sự cố.  
→ Khôi phục lại công tắc dừng khẩn cấp.→ Khôi phục lại công tắc dừng khẩn cấp.

Ứng dụng: Để dừng hoạt động của nguồn gây nguy hiểm khi nhấn công tắcỨng dụng: Để dừng hoạt động của nguồn gây nguy hiểm khi nhấn công tắc
dừng khẩn cấp bởi phát hiện thấy có nguy hiểmdừng khẩn cấp bởi phát hiện thấy có nguy hiểm

■ Vận hành công tắc an toàn không tiếp xúc■ Vận hành công tắc an toàn không tiếp xúc

Tách biệt các phần của công tắc không tiếp xúc sẽ kích hoạt tín hiệu sự cố.Tách biệt các phần của công tắc không tiếp xúc sẽ kích hoạt tín hiệu sự cố.

Sau khi các phần của công tắc không tiếp xúc được ghép lại với nhau, nhấnSau khi các phần của công tắc không tiếp xúc được ghép lại với nhau, nhấn
đặt lại đèn báo hoặc công tắc sẽ xóa tín hiệu sự cố.đặt lại đèn báo hoặc công tắc sẽ xóa tín hiệu sự cố.

Ứng dụng: Để dừng hoạt động của nguồn gây nguy hiểm khi nhấn cửa sổỨng dụng: Để dừng hoạt động của nguồn gây nguy hiểm khi nhấn cửa sổ
được lắp vào hàng rào an toàn bị mở rađược lắp vào hàng rào an toàn bị mở ra



7.37.3 Vận hành thiết bị đầu vào an toànVận hành thiết bị đầu vào an toàn

■ Vận hành công tắc an toàn■ Vận hành công tắc an toàn

Kéo công tắc an toàn sẽ kích hoạt tín hiệu sự cố.Kéo công tắc an toàn sẽ kích hoạt tín hiệu sự cố.  
→ Kéo bộ khởi động ra khỏi công tắc cửa an toàn.→ Kéo bộ khởi động ra khỏi công tắc cửa an toàn.

Sau khi lắp lại công tắc an toàn, nhấn đặt lại đèn báo hoặc công tắc sẽ xóa tínSau khi lắp lại công tắc an toàn, nhấn đặt lại đèn báo hoặc công tắc sẽ xóa tín
hiệu sự cố.hiệu sự cố.  
→ Trả lại bộ khởi động đã kéo ra.→ Trả lại bộ khởi động đã kéo ra.

Ứng dụng: Để dừng hoạt động của nguồn gây nguy hiểm khi nhấn cửa sổỨng dụng: Để dừng hoạt động của nguồn gây nguy hiểm khi nhấn cửa sổ
được lắp vào hàng rào an toàn bị mở rađược lắp vào hàng rào an toàn bị mở ra

■ Vận hành màn sáng■ Vận hành màn sáng

Đặt một đồ vật để chặn chùm sáng của màn sáng sẽ kích hoạt tín hiệu sự cố.Đặt một đồ vật để chặn chùm sáng của màn sáng sẽ kích hoạt tín hiệu sự cố.  
→ Chặn chùm sáng của màn sáng.→ Chặn chùm sáng của màn sáng.

Sau khi loại bỏ đồ vật chặn chùm sáng của màn sáng, nhấn đặt lại đèn báoSau khi loại bỏ đồ vật chặn chùm sáng của màn sáng, nhấn đặt lại đèn báo
hoặc công tắc sẽ xóa tín hiệu sự cố.hoặc công tắc sẽ xóa tín hiệu sự cố.  
→ Loại bỏ đồ vật chặn chùm sáng của màn sáng.→ Loại bỏ đồ vật chặn chùm sáng của màn sáng.

Ứng dụng: Để dừng hoạt động của nguồn gây nguy hiểm khi phát hiệnỨng dụng: Để dừng hoạt động của nguồn gây nguy hiểm khi phát hiện
người vận hành đi vào từ một lối hởngười vận hành đi vào từ một lối hở



7.47.4 Chuyển tiếp trạng thái vận hành hệ thốngChuyển tiếp trạng thái vận hành hệ thống



7.57.5 Mô tả chương trìnhMô tả chương trình

7.5.17.5.1 Ngay sau khi bật nguồn (không có thiết bị nào hoạt động)Ngay sau khi bật nguồn (không có thiết bị nào hoạt động)

Nếu không có thiết bị đầu vào an toàn nào đang hoạt động và gặp sự cố sau khi bật nguồn bộ điều khiển an toàn, Nếu không có thiết bị đầu vào an toàn nào đang hoạt động và gặp sự cố sau khi bật nguồn bộ điều khiển an toàn,   
các bộ phận rơi vào trạng thái sau.các bộ phận rơi vào trạng thái sau.

Đèn báo HOẠT ĐỘNG Đèn báo HOẠT ĐỘNG   
(= đèn màu xanh lục)(= đèn màu xanh lục)

TẮTTẮT

Đèn báo DỪNG Đèn báo DỪNG   
(= đèn màu đỏ)(= đèn màu đỏ)

BẬTBẬT

Động cơĐộng cơ DừngDừng

Đặt lại đèn báoĐặt lại đèn báo BẬT nhấp nháyBẬT nhấp nháy



7.5.27.5.2 Đặt lại trạng thái (trong khi vận hành: quay động cơ)Đặt lại trạng thái (trong khi vận hành: quay động cơ)

Nếu không có thiết bị đầu vào an toàn nào hoạt động và gặp trục trặc, các bộ phận sau rơi vào trạng thái sau khi công tắc đặtNếu không có thiết bị đầu vào an toàn nào hoạt động và gặp trục trặc, các bộ phận sau rơi vào trạng thái sau khi công tắc đặt
lại được kích hoạt.lại được kích hoạt.

Đèn báo HOẠT ĐỘNG Đèn báo HOẠT ĐỘNG   
(= đèn màu xanh lục)(= đèn màu xanh lục)

TẮT TẮT → BẬT→ BẬT

Đèn báo DỪNG Đèn báo DỪNG   
(= đèn màu đỏ)(= đèn màu đỏ)

BẬT BẬT → TẮT→ TẮT

Động cơĐộng cơ Dừng Dừng → Quay→ Quay

Đặt lại đèn báoĐặt lại đèn báo BẬT nhấp nháy BẬT nhấp nháy → TẮT→ TẮT



7.5.37.5.3 Sau khi thiết bị đầu vào an toàn hoạt độngSau khi thiết bị đầu vào an toàn hoạt động

■ Sau khi vận hành công tắc dừng khẩn cấp■ Sau khi vận hành công tắc dừng khẩn cấp

Nếu nhấn công tắc dừng khẩn cấp trong khi vận hành, các thành phần sau rơi vào trạng thái sau đây.Nếu nhấn công tắc dừng khẩn cấp trong khi vận hành, các thành phần sau rơi vào trạng thái sau đây.

Đèn báo HOẠT ĐỘNG Đèn báo HOẠT ĐỘNG   
(= đèn màu xanh lục)(= đèn màu xanh lục)

BẬT BẬT → TẮT→ TẮT

Đèn báo DỪNG Đèn báo DỪNG   
(= đèn màu đỏ)(= đèn màu đỏ)

TẮT TẮT → BẬT→ BẬT

Động cơĐộng cơ Quay Quay → Dừng→ Dừng

Đặt lại đèn báoĐặt lại đèn báo TẮTTẮT



7.5.37.5.3 Sau khi thiết bị đầu vào an toàn hoạt độngSau khi thiết bị đầu vào an toàn hoạt động

■ Sau khi vận hành công tắc an toàn■ Sau khi vận hành công tắc an toàn

Nếu kéo bộ khởi động của công tắc an toàn ra trong khi vận hành, các thành phần sau rơi vào trạng thái sau đây.Nếu kéo bộ khởi động của công tắc an toàn ra trong khi vận hành, các thành phần sau rơi vào trạng thái sau đây.

Đèn báo HOẠT ĐỘNG Đèn báo HOẠT ĐỘNG   
(= đèn màu xanh lục)(= đèn màu xanh lục)

BẬT BẬT → TẮT→ TẮT

Đèn báo DỪNG Đèn báo DỪNG   
(= đèn màu đỏ)(= đèn màu đỏ)

TẮT TẮT → BẬT→ BẬT

Động cơĐộng cơ Quay Quay → Dừng→ Dừng

Đặt lại đèn báoĐặt lại đèn báo TẮTTẮT



7.5.37.5.3 Sau khi thiết bị đầu vào an toàn hoạt độngSau khi thiết bị đầu vào an toàn hoạt động

■ Sau khi vận hành công tắc an toàn không tiếp xúc■ Sau khi vận hành công tắc an toàn không tiếp xúc

Nếu các thành phần của công tắc an toàn không tiếp xúc bị tách ra trong khi vận hành, các thành phần sau rơi vào trạng tháiNếu các thành phần của công tắc an toàn không tiếp xúc bị tách ra trong khi vận hành, các thành phần sau rơi vào trạng thái
sau đây.sau đây.

Đèn báo HOẠT ĐỘNG Đèn báo HOẠT ĐỘNG   
(= đèn màu xanh lục)(= đèn màu xanh lục)

BẬT BẬT → TẮT→ TẮT

Đèn báo DỪNG Đèn báo DỪNG   
(= đèn màu đỏ)(= đèn màu đỏ)

TẮT TẮT → BẬT→ BẬT

Động cơĐộng cơ Quay Quay → Dừng→ Dừng

Đặt lại đèn báoĐặt lại đèn báo TẮTTẮT



7.5.37.5.3 Sau khi thiết bị đầu vào an toàn hoạt độngSau khi thiết bị đầu vào an toàn hoạt động

■ Sau khi vận hành màn sáng■ Sau khi vận hành màn sáng

Nếu chùm sáng của màn sáng bị cản trở trong khi vận hành, các thành phần sau rơi vào trạng thái sau đây.Nếu chùm sáng của màn sáng bị cản trở trong khi vận hành, các thành phần sau rơi vào trạng thái sau đây.

Đèn báo HOẠT ĐỘNG Đèn báo HOẠT ĐỘNG   
(= đèn màu xanh lục)(= đèn màu xanh lục)

BẬT BẬT → TẮT→ TẮT

Đèn báo DỪNG Đèn báo DỪNG   
(= đèn màu đỏ)(= đèn màu đỏ)

TẮT TẮT → BẬT→ BẬT

Động cơĐộng cơ Quay Quay → Dừng→ Dừng

Đặt lại đèn báoĐặt lại đèn báo TẮTTẮT



7.5.47.5.4 Sau khi dọn dẹp vận hành của thiết bị đầu vào an toànSau khi dọn dẹp vận hành của thiết bị đầu vào an toàn

Nếu thiết bị đầu vào an toàn đang hoạt động, sau đó vận hành bị xóa, các bộ phận rơi vào trạng thái sau.Nếu thiết bị đầu vào an toàn đang hoạt động, sau đó vận hành bị xóa, các bộ phận rơi vào trạng thái sau.

Đèn báo HOẠT ĐỘNG Đèn báo HOẠT ĐỘNG   
(= đèn màu xanh lục)(= đèn màu xanh lục)

TẮTTẮT

Đèn báo DỪNG Đèn báo DỪNG   
(= đèn màu đỏ)(= đèn màu đỏ)

BẬTBẬT

Động cơĐộng cơ DừngDừng

Đặt lại đèn báoĐặt lại đèn báo TẮTTẮT → BẬT nhấp nháy → BẬT nhấp nháy



7.67.6 Chẩn đoán lỗiChẩn đoán lỗi

Có thể xem kết quả chẩn đoán và vận hành bộ điều khiển an toàn trên Setting and Monitoring Tool.Có thể xem kết quả chẩn đoán và vận hành bộ điều khiển an toàn trên Setting and Monitoring Tool.



7.77.7 Tóm tắtTóm tắt

Trong chương này, bạn đã học về:Trong chương này, bạn đã học về:

Kiểm tra vận hành hệ thốngKiểm tra vận hành hệ thống

Mô tả chương trìnhMô tả chương trình

Vận hành thiết bị đầu vào an toànVận hành thiết bị đầu vào an toàn

Chuyển tiếp trạng thái vận hành hệ thốngChuyển tiếp trạng thái vận hành hệ thống

Mô tả chương trìnhMô tả chương trình

Chẩn đoán lỗiChẩn đoán lỗi



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóaBài kiểm tra cuối khóa

Hiện tại bạn đã hoàn thành tất cả các bài học trong khóa học Hiện tại bạn đã hoàn thành tất cả các bài học trong khóa học KHÓA HỌC CƠ BẢN VỀ BỘ ĐIỀU KHIỂN AN TOÀNKHÓA HỌC CƠ BẢN VỀ BỘ ĐIỀU KHIỂN AN TOÀN, bạn đã, bạn đã
sẳn sàng làm bài kiểm tra cuối khóa. Nếu có chủ đề nào chưa rõ ràng, vui lòng nhân cơ hội này để ôn lại những chủ đề đó.sẳn sàng làm bài kiểm tra cuối khóa. Nếu có chủ đề nào chưa rõ ràng, vui lòng nhân cơ hội này để ôn lại những chủ đề đó.

Có tất cả 6 câu hỏi (6 mục) trong bài kiểm tra cuối khóa.Có tất cả 6 câu hỏi (6 mục) trong bài kiểm tra cuối khóa.

Bạn có thể làm bài kiềm tra cuối khóa bao nhiêu lần tùy ý thích của mình.Bạn có thể làm bài kiềm tra cuối khóa bao nhiêu lần tùy ý thích của mình.

Kết quả điểmKết quả điểm

Số câu trả lời đúng, số câu hỏi, phần trăm câu trả lời đúng và kết quả đậu/ rớt sẽ trình bày trong phiếu điểm.Số câu trả lời đúng, số câu hỏi, phần trăm câu trả lời đúng và kết quả đậu/ rớt sẽ trình bày trong phiếu điểm.



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 1Bài kiểm tra cuối khóa 1

Trong một bộ điều khiển an toàn (MELSEC-WS), có thể kết nối "lên đến 10" mô-đun Đầu vào/Đầu ra an toàn đến một mô-đun CPU.Trong một bộ điều khiển an toàn (MELSEC-WS), có thể kết nối "lên đến 10" mô-đun Đầu vào/Đầu ra an toàn đến một mô-đun CPU.

Q1Q1

  

○○

××



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 2Bài kiểm tra cuối khóa 2

Setting and Monitoring Tool, một công cụ lập trình dành cho bộ điều khiển an toàn được cung cấp miễn phí.Setting and Monitoring Tool, một công cụ lập trình dành cho bộ điều khiển an toàn được cung cấp miễn phí.

Q1Q1

  

○○

××



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 3Bài kiểm tra cuối khóa 3

Ngôn ngữ lập trình của Setting and Monitoring Tool dành cho bộ điều khiển an toàn là "FBD".Ngôn ngữ lập trình của Setting and Monitoring Tool dành cho bộ điều khiển an toàn là "FBD".

Q1Q1

  

○○

××



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 4Bài kiểm tra cuối khóa 4

Chức năng tạo báo cáo của Setting and Monitoring Tool dành cho bộ điều khiển an toàn có thể xuất cấu hình phần cứng và lịch sửChức năng tạo báo cáo của Setting and Monitoring Tool dành cho bộ điều khiển an toàn có thể xuất cấu hình phần cứng và lịch sử
lỗi thành các tệp tin PDF.lỗi thành các tệp tin PDF.

Q1Q1

  

○○

××



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 5Bài kiểm tra cuối khóa 5

Mật khẩu mặc định cho người dùng cấp độ "Quản trị viên", vốn là bắt buộc để tải về các dự án vào bộ điều khiển an toàn, làMật khẩu mặc định cho người dùng cấp độ "Quản trị viên", vốn là bắt buộc để tải về các dự án vào bộ điều khiển an toàn, là
"MELSECWS"."MELSECWS".

Q1Q1

  

○○

××



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 6Bài kiểm tra cuối khóa 6

Không thể kết nối bộ điều khiển an toàn với bộ điều khiển có thể lập trình sêri MELSEC-Q thông qua mạng và không thể giám sátKhông thể kết nối bộ điều khiển an toàn với bộ điều khiển có thể lập trình sêri MELSEC-Q thông qua mạng và không thể giám sát
tình trạng vận hành của bộ điều khiển có thể lập trình.tình trạng vận hành của bộ điều khiển có thể lập trình.

Q1Q1

  

○○

××



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 1Bài kiểm tra cuối khóa 1

Trong một bộ điều khiển an toàn (MELSEC-WS), có thể kết nối "lên đến 10" mô-đun Đầu vào/Đầu ra an toàn đến một mô-đun CPU.Trong một bộ điều khiển an toàn (MELSEC-WS), có thể kết nối "lên đến 10" mô-đun Đầu vào/Đầu ra an toàn đến một mô-đun CPU.

Q1Q1

  

○○

××



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 2Bài kiểm tra cuối khóa 2

Setting and Monitoring Tool, một công cụ lập trình dành cho bộ điều khiển an toàn được cung cấp miễn phí.Setting and Monitoring Tool, một công cụ lập trình dành cho bộ điều khiển an toàn được cung cấp miễn phí.

Q1Q1

  

○○

××



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 3Bài kiểm tra cuối khóa 3

Ngôn ngữ lập trình của Setting and Monitoring Tool dành cho bộ điều khiển an toàn là "FBD".Ngôn ngữ lập trình của Setting and Monitoring Tool dành cho bộ điều khiển an toàn là "FBD".

Q1Q1

  

○○

××



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 4Bài kiểm tra cuối khóa 4

Chức năng tạo báo cáo của Setting and Monitoring Tool dành cho bộ điều khiển an toàn có thể xuất cấu hình phần cứng và lịch sửChức năng tạo báo cáo của Setting and Monitoring Tool dành cho bộ điều khiển an toàn có thể xuất cấu hình phần cứng và lịch sử
lỗi thành các tệp tin PDF.lỗi thành các tệp tin PDF.

Q1Q1

  

○○

××



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 5Bài kiểm tra cuối khóa 5

Mật khẩu mặc định cho người dùng cấp độ "Quản trị viên", vốn là bắt buộc để tải về các dự án vào bộ điều khiển an toàn, làMật khẩu mặc định cho người dùng cấp độ "Quản trị viên", vốn là bắt buộc để tải về các dự án vào bộ điều khiển an toàn, là
"MELSECWS"."MELSECWS".

Q1Q1

  

○○

××



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 6Bài kiểm tra cuối khóa 6

Không thể kết nối bộ điều khiển an toàn với bộ điều khiển có thể lập trình sêri MELSEC-Q thông qua mạng và không thể giám sátKhông thể kết nối bộ điều khiển an toàn với bộ điều khiển có thể lập trình sêri MELSEC-Q thông qua mạng và không thể giám sát
tình trạng vận hành của bộ điều khiển có thể lập trình.tình trạng vận hành của bộ điều khiển có thể lập trình.

Q1Q1

  

○○

××



Kiểm traKiểm tra Điểm số kiểm traĐiểm số kiểm tra

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010
Bài kiểm tra cuối khóa 1Bài kiểm tra cuối khóa 1
Bài kiểm tra cuối khóa 2Bài kiểm tra cuối khóa 2
Bài kiểm tra cuối khóa 3Bài kiểm tra cuối khóa 3
Bài kiểm tra cuối khóa 4Bài kiểm tra cuối khóa 4
Bài kiểm tra cuối khóa 5Bài kiểm tra cuối khóa 5
Bài kiểm tra cuối khóa 6Bài kiểm tra cuối khóa 6

Tổng số câu hỏi:Tổng số câu hỏi: 66
Câu trả lời đúng:Câu trả lời đúng: 66
Tỷ lệ phần tr:Tỷ lệ phần tr: 100100 %%

Bạn đã hoàn thành Bài kiểm tra cuối khóa. Kết quả của bạn như sau.Bạn đã hoàn thành Bài kiểm tra cuối khóa. Kết quả của bạn như sau.  
Để kết thúc Bài kiểm tra cuối khóa, hãy tiếp tục tới trang tiếp theo.Để kết thúc Bài kiểm tra cuối khóa, hãy tiếp tục tới trang tiếp theo.

XóaXóa



Bạn đã hoàn thành Khóa học Bạn đã hoàn thành Khóa học CƠ BẢN VỀ BỘ ĐIỀU KHIỂN ANCƠ BẢN VỀ BỘ ĐIỀU KHIỂN AN
TOÀNTOÀN..

Cảm ơn bạn đã tham gia khóa học.Cảm ơn bạn đã tham gia khóa học.

Chúng tôi mong rằng bạn sẽ thích thú với các bài học và thông tin bạn thu nhận được từ khóa học này sẽChúng tôi mong rằng bạn sẽ thích thú với các bài học và thông tin bạn thu nhận được từ khóa học này sẽ
giúp ích trong tương lai.giúp ích trong tương lai.

Bạn có thể xem lại khóa học bao nhiêu lần tùy ý.Bạn có thể xem lại khóa học bao nhiêu lần tùy ý.

Xem lạiXem lại

ĐóngĐóng
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