راهنمای تاریخ و
ساعت) (RTCدر
راهنمای اتصال
FATEK
HMI
اینورتر  hapnبا
سری  FKبه
سری P

FATEK HMI

پروتکل Modbus

کد مدرک

A023

تهیه کننده

بخش خدمات پس از فروش شرکت درنا صنعت مهر

نسخه

1

تاریخ تنظیم

96-7-5

موبایل پشتیبانی

09366767516

برای نمایش ساعت و تقویم بر روی نمایشگر کافی است از کادر " "Toolboxکه معموالً سمت راست برنامه  FvDesignerقرار
دارد از بخش " "Displayشیء " "Data/Time Displayرا انتخاب کرده و آن را در صفحه خود قرار دهید:

با دابل کلیک یا راست کلیک و انتخاب گزینهای  Propertiesمیتوانید وارد تنظیمات آن بشوید که فرمت نمایش و حدود زمانی
مورد نمایش را میتوانید انتخاب کنید.
در تب  Settingحدود نمایش تاریخ و ساعت قابل انتخاب است که در تصاویر زیر قابلمشاهده است:

انتخاب شکل و حدود نمایش تاریخ
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انتخاب شکل و حدود نمایش ساعت
درصورتیکه قصد تنظیم یا نمایش هر تکه از تقویم منجمله ثانیه ،دقیقه و  ...و همچنین برای تنظیم تاریخ و ساعت میتوانید از
ریجسترهای سیستمی استفاده کنید هرکدام از این ریجسترها به یک ریجستر  Vمتصل است که در جدول زیر قابلمشاهده است:
الزم به ذکر است که با تغیر مقدار هرکدام میتوانید ساعت و تقویم  HMIرا تغییر دهید.
توضیحات

آدرس ()U:V$

نام ریجستر سیستمی ()$S:

وقت روز ،صبح / 0 :ظهر1 :

251102

TIME_SYSTEM_AMPM

ساعت داخلی  12ساعته

251103

TIME_LOCAL_HOUR12

ثانیه شمار تقویم

251104

TIME_LOCAL_SECOND

دقیقه شمار تقویم

251105

TIME_LOCAL_MINUTE

ساعت شمار تقویم

251106

TIME_LOCAL_HOUR

روز شمار تقویم

251107

TIME_LOCAL_DAY

ماه شمار تقویم

251108

TIME_LOCAL_MONT

سال شمار تقویم

251109

TIME_LOCAL_YEAR

251110

TIME_LOCAL_WEEK

روز هفته تقویم (روز اول هفته دوشنبه
است)

برای تخصیص هرکدام از قسمتهای تقویم میتوانید یکی از ریجستریهای سیستمی فوق را انتخاب کنید ،با قرار دادن یک
" "Numeric Input/Displayو رفتن به " "Propertiesو در تب " "Settingدر کادر  Displayبا زدن بر روی  ...پنجرهای
" "Input Addressبرای شما باز میشود سپس در این پنجره از سطر اول تیکه گزینه  Systemرا بزنید و از قسمت Tag ،Tag
موردنظر خود را از این لیست پیدا کنید.
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در ضمن با تغییر مقدار این ریجسترهای میتوانید تقویم را دستکاری کنید البته در مد شبیهسازی امکان تغییر مقادیر موجود نمیباشد.

با سپاس از انتخاب شما ،در صورت نیاز به آگاهی بیشتر با ما تماس بگیرید.
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