
 1 

 

 

ПРОГРАМИРУЕМ КОНТРОЛЕР МС6А 
/Паспорт/ 

 

 

 
 

1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
Настоящият паспорт се отнася за изделие МС6A, което е комплект от технически и програмни средства 

за осъществяване функциите на универсален програмируем контролер.  

MC6 е микропроцесорно устройство, предназначено за управление на агрегатни машини, складови 

механизми, технологични процеси и др. 

MC6 e програмируемо устройство, реализирано на базата на 16-разряден микроконтролер и е изградено 

на модулно-компактен принцип. MC6 притежава мощен програмен потенциал, с възможност за създаване и 

съхранение на потребителски програми. Освен стандартните функции МС6 има богат набор от специализирани 

функции за работа с регулатори (32 броя вградени ПИД регулатори), сервоуправления, стъпкови двигатели, 

свързване със сензорни (touchscreen) дисплеи и др.. 

MC6 притежава огромна гъвкавост, която се обуславя от големия и постоянно разширяващ се набор 

периферни модули. Същите могат да се набират в различни конфигурации за удовлетворяване на разнообразни 

нужди. Максималния брой на входно-изходните сигнали, които могат да се свържат към МС6 е 256 бр. 

MC6 има богато развити мрежови функции, което му позволява да работи както самостоятелно така и в 

състава на сложни йерархични системи за управление. 

Наличието на универсален и сравнително лесен за усвояване език за създаване на потребителски 

програми прави МС6 гъвкаво и мощно средство за приложения с голям обхват.       
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2. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

 

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 

 

Захранващо напрежение  От 18VDC до 32 VDC  
Консумирана мощност < 10 W 
Работен температурен обхват  0  50С 

Температура на съхранение -10  60С 
Габаритни размери на лицевия панел 144 х 144mm 
Дълбочина на кутията Минимален - 40 mm;  Максимален – 85 mm.  
Закрепване Щитов монтаж 

На DIN шина 
Клас на защита на лицевия панел IP 65 
Максимален брой модули 5 броя (включва и системния модул)  
 

СИСТЕМЕН МОДУЛ 

 

Индикация 

Тип 

Размер на символите 

Брой символи 

Функционални светодиоди 

 

LED 

Широчина – 8 mm; Височина –10мм. 

12броя (2 реда по 6 символа) 

6 броя  3 mm 
Клавиатура 

Цифрови бутони 

Функционални бутони 

Покритие 

 

12 броя (от 0 до 9, -, .) 

8 броя 

PVC 
Цифрови входове 

Брой 

Тип 

Групиране  

Максимално входно напрежениe 

Максимален входен ток 

Минимално входно напрежение  (“лог. 0”) 

Максимално входно напрежение (“лог. 0”) 

Минимално входно напрежение  (“лог. 1”) 

Максимално входно напрежение  (“лог. 1”) 

Максимална честота на входното напрежение 

Галванично разделяне 

 

24 броя 

Общ минус (PNP) 

По 8-ци с отделни “минуси”(-24Vdc) 

32 Vdc 

25 mA 

0 Vdc 

8 Vdc 

18 Vdc 

32 Vdc 

10 kHz 

Оптрони (1500V) 
Цифрови изходи 

Брой 

Комутиращ елемент 

Тип 

Групиране  

Максимално комутируемо напрежениe 

Максимален комутируем ток  

Максимална честота на комутиране 

Максимално-токова защита 

Термична защита 

Пренапреженова защита 

Захранващо напрежение на управляващата част 

Галванично разделяне 

 

16 броя 

Транзистор OMNIFET 

“Общ плюс” за товарите (NPN) 

По 4-ки с отделни захранвания 

36 Vdc филтрирано 

1,5 A 

3,5 kHz 

2,5 А 

120 °C (на корпуса на транзистора) 

Vclamp = 60V 

Минимално 18 Vdc; Максимално 32 Vdc. 

Оптрони (1500V) 
  



 3 

Аналогови входове 

Брой 

Обхват на входния сигнал 

Максимална грешка  

Време за преобразуване 

Входно съпротивление 

Галванично разделяне 

 

8 броя 

от 0 до 20 mA

 0,3 % 

Настройваемо (минимално – 5 ms) 

250  

Няма 
Комуникациoнни канали 
RS232(5V) 

RS485 

Протоколи 

 

1 брой 

3 броя 

Modbus, ICbus 

Часовник за реално време Опционално 

 

 
3. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
  3.1. УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ. 

Контролерът МС6 е предназначен за щитов монтаж. Монтира се вертикално в предварително изрязан 

квадратен отвор на лицевата стена на табло или щит за управление. Квадратният отвор трябва да е с размери 

138 +1 mm на страната.  Дебелината на стената не трябва да е по-голяма от 3 mm. МС6 може да бъде монтиран 

и на DIN шина, ако на задния капак се монтират захващащи скоби за DIN шина. 

Да се предвиди възможност за циркулация на окръжаващия въздух. В близост до контролера да няма 

излъчвания на силни електромагнитни полета. Да няма преки течове на вода и други флуиди, да липсва 

възможност за въздействие на агресивни в-ва. 

 

3.2. СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ НА СИСТЕМНИЯ МОДУЛ. 
Контролерът МС6 може да съдържа един системен модул и до 4 допълнителни модули. Минималната 

конфигурация на MC6А, съдържаща само системния модул, погледнат отзад, изглежда така:  
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      фиг.2 

 

ЛЕГЕНДА: 

XP1 - съединител за захранване на контролера с 24VDC (намира се под съединителя XT5) 

XD1 - съединител за свързване на първата осмица цифрови входове (DI1 до DI8) 

XD2 - съединител за свързване на втората осмица цифрови входове (DI9 до DI16) 

XD3 - съединител за свързване на третата осмица цифрови входове (DI17 до DI24) 

XA1 - съединител за свързване на аналоговите входове (AI1 до AI8) 

XT1 - съединител за свързване на първа четворка транзисторните изходи (TO1 до TO4)  

XT2 - съединител за свързване на първа четворка транзисторните изходи (TO5 до TO8)  

XT3 - съединител за свързване на първа четворка транзисторните изходи (TO9 до TO12)  

XT5 - съединител за свързване на първа четворка транзисторните изходи (TO33 до TO36) 

XRT1 - съединител за свързване към 1-ви комуникационен порт на МС6. Това е сериен комуникационен канал 

по стандарта RS232 но сигналите са с TTL нива.   

XRS1 - съединител за свързване към 1-ви комуникационен порт на МС6. Това е сериен комуникационен канал 

по стандарта RS485.   

XRS2 - съединител за свързване към 2-ри комуникационен порт на МС6. Това е сериен комуникационен 

канал по стандарта RS485.   

XRS3 - съединител за свързване към 3-ти комуникационен порт на МС6. Това е сериен комуникационен канал 

по стандарта RS485.   

SK1, SK2 – скоби за закрепване 

KO – кабелна обувка за свързване към заземителен проводник  

G – 4 броя гайки за закрепване на задния капак 

 

3.2.1.  Свързване на контролера към захранващ източник.  
Контролерът се захранва от изправено и филтрирано напрежение от 18 до 32Vdc  съгласно фиг.3. 

       
  Препоръки: 

  1) Да се използва отделен за контролера   автоматичен прекъсвач 1A;  

2)  Захранването    да      е    отделено      от  захранването     
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на    смущаващи   консуматори: мощни   контактори,   

вентили,    инвертори, ел.  двигатели и др; 

3) При нужда да се използват разделителни 

трансформатори и мрежови филтри; 

4) Съединителят за захранването е разглобяем,  

фиг.3                тип MC1,5/2-ST-3, с максимален диаметър на  

                проводника 1,5мм
2
 

Желателно е използването на кабелни накрайници с диаметър, съответстващ на сечението на 

проводника; 

 5) Задължително се прилага заземяване  (защитно зануляване) нa задния капак на контролера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Празните полета попълнете съобразно Вашата схема на свързване. 
 

 

Номер 

на извода 

Значение Свързва се към: Сечение на проводника, цвят 

XP: 1 -24V Отрицателен полюс на 

захранващото напрежение 

  

XP: 2 +24V Положителен полюс на 

захранващото напрежение 

  

 

Заземяване (защитно 

зануляване) 
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 3.2.2. ЦИФРОВИ ВХОДОВЕ 

 Цифровите входове са логически входове, които възприемат сигнали с напрежение 0Vdc(логическа 0) и 

+24Vdc(логическа 1).  Цифровите входове са групирани по осмици, като всяка осмица е с отделена маса(-

24Vdc), т.е. отделните осмици могат да се свързват към сигнали, захранвани от отделни захранващи източници. 

Всички входове са галванически отделени от процесорната част чрез оптрони. 

 Принципната схема на един цифров вход е показана на фиг.3.  

 

 
     фиг.4 

 

3.2.2.1. Технически характеристики на цифровите входове. 
- максимален брой(само за системния модул) – 24 броя 

- оптоизолирани 

- максимално входно напрежение – 32Vdc 

- максимален входен ток(при максимално входно напрежение) – 25 mA 

- максимално напрежение на “логическа 0” – 8Vdc 

- минимално напрежение на “логическа 1” – 18Vdc 

- максимална честота на входните импулси  

1) за входове от 1(DI1) до 8(DI8) – 15 kHz 

2) за останалите входове – 200 Hz 

 

  

3.2.2.2. Електрическа схема на свързване на цифровите входове. 
На фиг.5.а, 5.б,  и 5.в е показано свързването на цифровите входове към източници на 

сигнали.                      

 
           XD1 

                         

 

 

 

 

 
фиг.5.а 

Номер на 

извода 

Значение Свързва се към: Сечение на 

проводника, цвят 
XD1: 1 +DI 1   

XD1: 2 +DI 2   

XD1: 3 +DI 3   

XD1: 4 +DI 4   

XD1: 5 +DI 5   

XD1: 6 +DI 6   

XD1: 7 +DI 7   

XD1: 8 +DI 8   

XD1: 9 - 24V   
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       XD2                

фиг.5.б. 

    

             

            XD3 

 
               

            

 
         фиг.5.в. 

 
 3.2.3. АНАЛОГОВИ ВХОДОВЕ 

 На системния модул са разположени 8 броя аналогови входа. Фабрично аналоговите входове са 

настроени за сигнали с обхват от 0(4) до 20mA(включени превключватели JAIX). Превключването от токови 

към напреженови сигнали( от 0 до 5V) става с изключването на съответния превключвател JAIX.  Аналоговите 

входове не са изолирани от процесорната част, поради което трябва да се избягва включване на силно 

зашумени сигнали. В такива случаи трябва да се използват галванични разделители на сигнали разположени в 

близост до контролера. За свързване на аналоговите входове трябва да се използват екранирани проводници.  

Принципната схема на един аналогов вход и разположението на превключвателите е показана на фиг.6.  

Номер на 

извода 

Значение Свързва се към: Сечение на 

проводника, цвят 

XD2: 1 +DI 9   

XD2: 2 +DI 10   

XD2: 3 +DI 11   

XD2: 4 +DI 12   

XD2: 5 +DI 13   

XD2: 6 +DI 14   

XD2: 7 +DI 15   

XD2: 8 +DI 16   

XD2: 9 - 24V   

  

Номер на 

извода 

Значение Свързва се към: Сечение на 

проводника, цвят 

XD3: 1 +DI 17   

XD3: 2 +DI 18   

XD3: 3 +DI 19   

XD3: 4 +DI 20   

XD3: 5 +DI 21   

XD3: 6 +DI 22   

XD3: 7 +DI 23   

XD3: 8 +DI 24   

XD3: 9 - 24V   
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            фиг.6 
 

3.2.3.1. Технически характеристики на аналоговите входове. 

- Максиманен брой(само за системния модул)  - 8 броя ;  

- Обхват на входния токов сигнал – 0(4) до 20 mA ; 

- Обхват на входния напреженов сигнал – 0 до 4 V ; 

- Максимална грешка -   0,3 % ; 

- Време за преобразуване – времето е настройваемо от потребителските програми, като 

минималната му стойност е 5 ms  

- Входно съпротивление при токов сигнал - 250  

- Входно съпротивление при напреженов сигнал > 50 000  

- Галванично разделяне – няма галванично разделяне между източника на сигнала и 

процесорната част. 

 

3.2.3.2. Електрическа схема на свързване на аналоговите входове. 
На фиг.7 е показано свързването на аналоговите входове към източници на сигнали.                     

 

 

    XA1 
 

    фиг.7. 

Препоръки: 

1) Свързващите проводници трябва да бъдат с екранираща оплетка, която да бъде занулена. При 

опроводяването е необходимо информационните кабели да се отделят в отделен сноп, далеч от източници на 

индустриални смущения (силови кабели, контактори, инвертори, двигатели и др.). 

2) Стремете се да използвате най-кратките пътища за прокарване на свързващите кабели. 

3) Предварително измерете поляритета на изводните краища на сигналите и тогава свързвайте 

съединителя. 

4) Използвайте кабелни накрайници със запресоване и изолиращи пръстенчета ; 

5) Съединителите за аналоговите входове са разглобяеми тип MC1,5/10-ST-3,81, макс. диаметър на 

проводника 1,5мм
2
, желателно е използването на кабелни накрайници с диаметър, съответстващ на сечението 

на проводника. 

Номер на 

извода 

Значение Свързва се към: Сечение на 

проводника, цвят 
XA1: 1 +AI 1   

XA1: 2 +AI 2   

XA1: 3 +AI 3   

XA1: 4 +AI 4   

XA1: 5 +AI 5   

XA1: 6 +AI 6   

XA1: 7 +AI 7   

XA1: 8 +AI 8   

XA1: 9    

XA1: 10 GNDA   
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3.2.4. ЦИФРОВИ ИЗХОДИ.  

На системния модул са разположени 16 броя цифрови изходи. Комутиращия елемент на всеки цифров 

изход е OMNIFET транзистор.  Цифровите изходи са групирани по четворки, като всяка четворка може да 

бъде захранена от отделен източник на напрежение. Всички изходи са галванически отделени от процесорната 

част чрез оптрони. 

Принципната схема на един цифров(транзисторен) изход е показана на фиг.10. 

 

  
     фиг.10. 

 

3.2.4.1. Технически характеристики на цифровите изходи. 

- комутиращ елемент - OMNIFET транзистор 3A/45V ; 

- тип - n-p-n (с общ плюс за товарите) 

- групиране - групи по 4 изхода 

- максимално комутируемо напрежениe – 36 Vdc 

- максимален комутируем ток – 1,5 A 

- максимална честота на комутиране – 3,5 kHz 

- галванично разделяне - оптрони 

- вградени защити - три вида защити: 

1) токова – при надвишаване на определена стойност на товарния ток (Ilim=3А) 

транзисторът преминава в импулсен режим, ограничавайки средния ток през товара, а 

при спадане под тази стойност – нормалната работа на транзистора се възстановява. 

2) термична – при надвишаване над определена стойност на температурата (120 °C) на 

корпуса на транзистора на корпуса на вградения в релето транзистор ключът се 

изключва до спадане на температурата. 

3) пренапреженова – пиковите пренапрежения при комутиране на индуктивни товари се 

ограничават до определена стойност (Vclamp=60V). 
 

 

3.2.4.2. Електрически схеми на свързване на транзисторните изходи  
Схемите на свързване са показани на фиг.7. 

 

 
фиг.9 

 
За захранване на управляващата част на транзисторите се използва изправено напрежение Uper, което 

се свързва към 1-ви и 2-ри извод на всяка клема за всяка 4-ка транзисторни изходи. Uper трябва да бъде 

филтрирано и в границите от 18 до 32Vdc. На фиг. 7 са показани два начина за свързване на транзисторните 

изходи: 

1) При първия начин товарите се захранват с напрежението Uper.  

2) При втория начин напрежението, с което се захранват товарите може да бъде с различна стойност 

от Uper но всички напрежения, които се използват за една четворка изходи трябва да имат общ 
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минус. 

Съединителите са разглобяеми, тип MC1,5/6-ST-3,81, макс. диаметър на проводника 1,5мм
2
, желателно 

с кабелни накрайници с диаметър, съответстващ на сечението на проводника. 
 
         XT1 

 

  

 
     фиг.10.a. 
 

  
                     XT2  

                    

фиг.10.б. 

 

  
           XT3 

 

 

 

 

 

 
  фиг.10.в. 

 

          XT3 
       

Номер 

на извода 

Значение Свързва се към: Сечение на проводника, цвят 

XT1: 1 +24VP **  

XT1: 2 -24VP   

XT1: 3 ТО 1*   

XT1: 4 ТО 2   

XT1: 5 ТО 3   

XT1: 6 ТО 4   

  

Номер 

на извода 

Значение Свързва се към: Сечение на проводника, цвят 

XT2: 1 +24VP   

XT2: 2 -24VP   

XT2: 3 ТО 5   

XT2: 4 ТО 6   

XT2: 5 ТО 7   

XT2: 6 ТО 8   

  

Номер 

на извода 

Значение Свързва се към: Сечение на проводника, цвят 

XT3: 1 +24VP   

XT3: 2 -24VP   

XT3: 3 ТО 9   

XT3: 4 ТО 10   

XT3: 5 ТО 11   

XT3: 6 ТО 12   

  

Номер 

на извода 

Значение Свързва се към: Сечение на проводника, цвят 

XT4: 1 +24VP   

XT4: 2 -24VP   

XT4: 3 ТО 13   

XT4: 4 ТО 14   

XT4: 5 ТО 15   

XT4: 6 ТО 16   
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                 фиг.10.г. 

+24VP – плюс на захранващото напрежение за управлението на транзисторите;   

-24VP минус на захранващото напрежение за управлението на транзисторите. 

* ТО-транзисторен изход;     

** Празните полета попълнете според Вашата конкретна схема на свързване 

 

 3.2.5. КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ 

 Ситемния модул на МС6 притежава 3 комуникационни канала с интерфес RS485. Първият канал е 

дублиран и с интерфейс RS232(5V). Общия изглед на контролера с монтиран комуникационен модул е 

показана на фиг.11, където : 
 

 
       фиг.11. 

   

 XRT1 е куплунгът на комуникационен канал 1 с интерфейс RS232(5V) 

 XRS1 е куплунгът на комуникационен канал 1 с интерфейс RS485 

 XRS2 е куплунгът на комуникационен канал 2 с интерфейс RS485 

 XRS3 е куплунгът на комуникационен канал 3 с интерфейс RS485 
 

 
3.2.6.1. Технически характеристики  

1) брой на каналите – 3 

2) галванично разделяне за канали 2 и 3, канал 1 е без галванично разделяне  

3) комуникационни параметри по подразбиране  

- 38400b/s за 1-ви и 3-ти канали; 

- 9600b/s за 2-ри канал,  

- 8data, 1stop, без контрол по четност за всички канали 

4) максимална честота на комуникация - 921600 b/s 

5) поддържани протоколи - Modbus RTU, Icbus 

6) Настройка на параметрите на комуникация - Чрез модул “клавиатура и индикация” или чрез IC 

програма 

 

3.2.6.2. Електрическа схема на свързване  
 

XRS1    

    

 

 

 

  

 

 
XRS2 

 

 

 

Номер на 

извода 

Значение Свързва се към: Описание, цвят на проводника.... 

XRS2: 1 DATA+   

XRS2: 2 DATA-   

XRS2: 3 RGND   

  

Номер на 

извода 

Значение Свързва се към: Описание, цвят на проводника.... 

XRS1: 1 DATA+   

XRS1: 2 DATA-   

XRS1: 3 RGND   
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XRS3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер на 

извода 

Значение Свързва се към: Описание, цвят на проводника.... 

XRS3: 1 DATA+   

XRS3: 2 DATA-   

XRS3: 3 RGND   
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ИНДИКАЦИЯ И КЛАВИАТУРА 

 

Работа с модул клавиатура и индикация (LED). 

 
1. Предназначение. 
Модулът клавиатура и индикация е предназначен за визуализация и настройка на: 

  - потребителски параметри; 

  - статус на входовете и изходите; 

- параметрите на вградените регулатори; 

- настъпили събития; 

- конфигурация на входно-изходните модули; 

- статус на потребителските програми. 

 

2. Основни характеристики на модула: 
Модулът има следните основни характеристики: 

  - индикация: 

   - двуредова 6 разрядна седемсегментна LED индикация, на която се извежда 

цифрова и псевдобуквена информация; 

   - 6 светодиода. Тяхното състояние (свети, загаснал, мигащ) служи за 

индикация за режима, в който се намира MC6, за настъпили аварийни събития и др; 

  - клавиатура  - 20 бутонна, от които 10 цифрови и 10 функционални;  

 

3. Работа с модула. 
Данните за контролера са достъпни чрез система от йерархични менюта. Надясно в 

йерархията се минава с бутона Ent, наляво - с бутона Esc, а от ниво в ниво от йерархията- чрез 

бутоните ↓ и ↑. Предвидени са и комбинации от бутони за бързо влизане в определени менюта - 

“бързи” бутони. 

Следва кратко функционално описание на отделните менюта: 

__PAr_ - меню с подменюта за визуализация и промяна на цели, реални и логически 

променливи. 

__PAr_,__Int_ - В това меню се въвеждат и индицират цели числа (255 на брой), 

които приемат стойност  в интервала от -32768 до +32767. 

__PAr_,__rEAL - В това меню се въвеждат и индицират числа в плаваща запетая (255 

на брой) в интервала от -99999 до 999999. 

__PAr_,__FLAG - В това меню се въвеждат и индицират логически променливи (255 

на брой),  които приемат стойност On или OFF. 

 

In_out - меню с подменюта за визуализация и промяна на входовете и изходите на 

контролера. 

In_out,__AI__ - В това меню се индицират стойностите на аналоговите входове на 

контролера. Броят им зависи от конкретната конфигурация. 

In_out,__AO__ - В това меню се индицират стойностите на аналоговите изходи на 

контролера. Броят им зависи от конкретната конфигурация. 

In_out,__dI__ - В това меню се индицират стойностите (On или OFF) на цифровите 

входове на контролера. Броят им зависи от конкретната конфигурация. 

In_out,__do__ - В това меню се индицират стойностите (On или OFF) на цифровите 

изходи на контролера. Броят им зависи от конкретната конфигурация. 

In_out,__dIo_ - В това меню се показват едновременно стойностите на първите 16 

цифрови входа и първите 16 цифрови изхода. 
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_rEGUL - меню с подменюта за визуализация и промяна параметрите на вградените 

програмни регулатори. 

  __rEGUL, __dISP - В това меню се индицира състоянието на регулаторите и промяна 

на заданията. 

__rEGUL, __Set_ - В това меню се променя режима на работа на регулатора: 

изключен( OFF), ръчен (Hand_ ) и автоматичен (Auto). 

__rEGUL, __PArA - В това меню се индицират и променят параметрите за настройка 

на регулаторите. 

 

__ALr_ - В това меню се показват в хронологичен ред настъпилите аварийни събития. 

 

__ConF-  в това меню се настройват параметри на контролера свързани с работата му в 

мрежа и конфигурират някои параметри на измерваните величини (аналогови и цифрови входове). 

__ConF, __AI__ - настройка  на параметрите за измерване на аналогови входове. 

__ConF, __AO__ - настройка  на параметрите за  аналогови изходи. 

__ConF, __dI__ - настройка  на параметрите за измерване на цифрови входове. 

__ConF, __do__ - настройка  на параметрите за цифровите изходи. 

__ConF, _ArCnEt - настройка  на параметрите на комуникацията на мрежата по 

ARCNET. Настройват се номер на възела и скоростта на мрежата. 

__ConF,  ti_dt_- меню с подменюта за сверяване на астрономическия часовник и 

датата на контролера. 

__ConF, ti-dt_, _CLOC_ - В това меню се сверява астрономическия часовник 

на контролера. 

__ConF, ti-dt_, _dAtE_ - В това меню се сверява датата на контролера. 

__ConF, _C_PASS, -  промяна на паролата за достъп до определени параметрите. 

__ConF,_d_PASS, - изтриване на текущата парола и въвеждане на такава по 

подразбиране. 

__ConF,_Conf_G, -  меню с подменюта за преглед и промяна на конфигурацията за 

използваните модули в MC6. 

__ConF,_Conf_G, AdCCPU  -  меню за конфигурация на процесорния модул. 

__ConF,_Conf_G, P1  -  меню за преглед на допълнителния модул Р1. 

__ConF,_Conf_G, P2  -  меню за преглед на допълнителния модул P2. 

__ConF,_Conf_G, P3  -  меню за преглед на допълнителния модул Р3. 

   __ConF,_Conf_G, P4  -  меню за преглед на допълнителния модул Р4.  

   __ConF,_Conf_G, P5 - меню за преглед на допълнителния модул Р5 

(клавиатура и дисплей). 

 

__S_tASC ,  - визуализация заетоста на процесора и статуса на потребителската задача. 

__S_tASC  bu___ , - визуализация заетоста на процесора  в проценти. 

__S_tASC tCiCle ,  - визуализация на максималното време за изпълнение на 

потребителската задача. 

__S_tASC tSCAn,  - визуализация на времето  през което се изпълнява (сканира) 

потребителската задача. 

 

3.1. Начално състояние. 
След включване на захранването на контролера на горния ред на индикацията се изписва 

текущия час ( формат час-минута: напр.12-23). Това е началното меню на системата, наричано по-

нататък основно меню. От всяко едно меню може да се влезе в основното чрез неколкократно 

натискане на бутона Esc. 
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3.2. Меню “Параметри” ( __PAr_). 
Чрез това меню се въвеждат конфигурационни параметри, логически флагове, константи и 

др., които се използват в потребителската програма на MC6. Стойностите на тези параметри се 

запазват в енергонезависима памет.  

От основното меню в менюто “__PAr” се влиза чрез натискане на Ent, избор чрез стрелките 

↓ и ↑ на надписа __PAr_ и натискане на бутона Ent. 

Менюто има три подменюта: цели променливи (__Int_),  променливи с плаваща запетая 

(__rEAL) и логически променливи (__FLAG). 

От това меню в основното се връща чрез натискане на Esc. 

 

3.2.1. Меню “Цели променливи” (__Int_). 
В това меню се въвеждат и индицират цели числа (255 на брой), които приемат стойност  в 

интервала от -32768 до +32767. Първите 128 параметъра (с номера от 1 до 128 ) не са защитени с 

парола, а параметрите от 129 до 255 са защитени. Параметрите, защитени с парола, изискват преди 

модифицирането им да се въведе парола, след което контролерът минава в режим на програмиране. 

В това меню от менюто __PAr_  се влиза като с бутоните ↓ и ↑ се избере надписа __Int_ и се 

натисне бутона Ent. 

В това меню в горния ляв ъгъл винаги свети надписа In, в горния десен ъгъл е изобразен 

номера на параметъра, а на долния ред - неговата стойност. 

Бърз достъп до това меню става с последователното натискане на бутоните Func и след това 

INT. 

 Промяната на номера на параметъра може да се извърши по два начина: 

  - чрез бутоните ↓ и ↑ (стрелка нагоре и стрелка надолу) до достигане на желания 

номер; 

  - чрез набиране на желания номер с цифровата клавиатура (бутоните от 0 до 9) и 

натискане на бутона Ent. 

 За промяна на стойността на съответния параметър е необходимо да се извършат следните 

действия: 

- натиска се бутона Bs. Надписа In започва да мига - индикация, че се минава в режим на 

редактиране. 

- чрез цифровата клавиатура ( бутоните от 0 до 9 и бутона -) се въвежда желаното число. То 

се изписва на долния ред на индикацията. 

- чрез натискане на бутона Ent се потвърждава въведената стойност или с натискане на 

бутона Esc тя се отказва. Надписа In спира да мига.  

За промяна на параметър от 129 до 255 е необходимо въвеждането на парола. Това става по 

следния начин: 

- натиска се бутона Func - светва диода FUNC. 

- натиска се бутона CODE - на екрана на горния ред светва надписа Cod 

- въвежда се паролата и се натиска бутона Ent. При правилно въведена парола светва 

светодиода PROG,  след което параметрите се модифицират по горе описания начин. 

От това меню в менюто __PAr_ се връща чрез натискане на бутона Esc. 

 

3.2.2. Меню “Променливи с плаваща запетая”(__rEAL). 
В това меню се въвеждат и индицират променливи с плаваща запетая (255 на брой), които 

приемат стойност  в интервала от -99999 до 999999. Първите 128 параметъра (с номера от 1 до 128 

) не са защитени с парола, а параметрите от 129 до 255 са защитени. Параметрите, защитени с 

парола, изискват преди модифицирането им да се въведе парола. 

В това меню от менюто __PAr_  се влиза като с бутоните ↓ и ↑ се избере надписа __rEAL и 

се натисне бутона Ent. 

В това меню в горния ляв ъгъл винаги свети надписа rL, в горния десен ъгъл е изобразен 
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номера на параметъра, а на долния ред - неговата стойност. 

 Промяната на номера на параметъра може да се извърши по два начина:  

  - чрез бутоните ↓ и ↑ (стрелка нагоре и стрелка надолу) до достигане на желания 

номер; 

  - чрез набиране на желания номер с цифровата клавиатура (бутоните от 0 до 9) и 

натискане на бутона Ent. 

 За промяна на стойността на съответния параметър е необходимо да се извършат следните 

действия: 

- натиска се бутона Bs. Надписа rL започва да мига - индикация, че се минава в режим на 

редактиране. 

- чрез цифровата клавиатура ( бутоните от 0 до 9, бутона - и бутона .) се въвежда желаното 

число. То се изписва на долния ред на индикацията. 

- чрез натискане на бутона Ent се променя предишната стойност на величината или с 

натискане на бутона Esc тя остава същата. Надписа rL спира да мига.  

За промяна на параметър от 129 до 255 е необходимо въвеждането на парола. Това става по 

описания в т.3.2.1. начин. 

От това меню в менюто __PAr_ се връща чрез натискане на бутона Esc. 

 

3.2.3. Меню “Логически променливи”(__FLAG). 
В това меню се въвеждат и индицират логически променливи (255 на брой), които приемат 

стойност  On (включено) и OFF (изключено). Първите 128 параметъра (с номера от 1 до 128 ) не са 

защитени с парола, а параметрите от 129 до 255 са защитени. Параметрите, защитени с парола, 

изискват преди модифицирането им да се въведе парола. 

В това меню от менюто __PAr_  се влиза като с бутоните ↓ и ↑ се избере надписа __FLAG и 

се натисне бутона Ent. 

В това меню в горния ляв ъгъл винаги свети надписа FL, в горния десен ъгъл е изобразен 

номера на параметъра, а на долния ред - неговата стойност. 

 Промяната на номера на параметъра може да се извърши по два начина: 

  - чрез бутоните ↓ и ↑ (стрелка надолу и стрелка нагоре) до достигане на желания 

номер; 

  - чрез набиране на желания номер с цифровата клавиатура (бутоните от 0 до 9) и 

натискане на бутона Ent. 

 За промяна на стойността на съответния параметър е необходимо да се извършат следните 

действия: 

- натиска се бутона Bs. Надписа FL започва да мига - индикация, че се минава в режим на 

редактиране. 

- чрез натискане на бутона Ent се променя предишната стойност на логическата променлива 

или с натискане на бутона Esc тя остава същата. Надписа FL спира да мига.  

За промяна на параметър от 129 до 255 е необходимо въвеждането на парола. Това става по 

описания в т.3.2.1. начин. 

От това меню в менюто __PAr_ се връща чрез натискане на бутона Esc. 

 

3.3. Меню “Входове и изходи” ( In_out). 
Чрез това меню се визуализира състоянието на аналоговите входове, цифровите входове и 

цифровите изходи на контролера.  

От основното меню в менюто “Входове и изходи” се влиза чрез натискане на Ent, избор 

чрез стрелките ↓ и ↑ на надписа In_out и натискане на бутона Ent. 

Менюто има четири подменюта: аналогови входове (__An__), цифрови входове (__dI__), 

цифрови изходи (__do__) и цифрови входове и изходи(__dIo_). 

От това меню в основното се връща чрез натискане на Esc. 
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3.3.1. Меню “Аналогови входове” (__AI__). 
Менюто ”Аналогови входове” служи за визуализиране на текущите стойностите на 

аналоговите входове на контролера и е достъпно ако има конфигуриран модул аналогови входове в 

меню _Conf_G.  

В това меню от менюто In_out  се влиза като с бутоните ↓ и ↑ се избере надписа __AI__ и се 

натисне бутона Ent. 

В това меню в горния ляв ъгъл винаги свети надписа An, в горния десен ъгъл е изобразен 

номера на параметъра, а на долния ред - неговата стойност. 

 Промяната на номера на параметъра може да се извърши по два начина: 

  - чрез бутоните ↓ и ↑ (стрелка надолу и стрелка нагоре) до достигане на желания 

номер; 

  - чрез набиране на желания номер с цифровата клавиатура (бутоните от 0 до 9) и 

натискане на бутона Ent. 

От това меню в менюто In_out се връща чрез натискане на бутона Esc. 

 

3.3.2. Меню “Аналогови изходи” (__AО__). 
Менюто ”Аналогови изходи” служи за визуализиране и промяна на текущите стойностите 

на аналоговите изходи на контролера и е достъпно ако има конфигуриран модул аналогови изходи 

в меню _Conf_G.   

В това меню от менюто In_out  се влиза като с бутоните ↓ и ↑ се избере надписа __AО__ и се 

натисне бутона Ent. 

В това меню в горния ляв ъгъл винаги свети надписа Aо, в горния десен ъгъл е изобразен 

номера на параметъра, а на долния ред - неговата стойност в проценти. 

 Промяната на номера на параметъра може да се извърши по два начина: 

- чрез бутоните ↓ и ↑ (стрелка нагоре и стрелка надолу) до достигане на желания 

номер; 

- чрез набиране на желания номер с цифровата клавиатура (бутоните от 0 до 9) и 

натискане на бутона Ent. 

Промяната стойността на аналогов изход става с натискане на бутона Bs, при което надписа  

Aо  започва да мига. След това чрез бутоните от 0 до 9 се въвежда новото задание в проценти. 

Новата стойност не може да бъде по-малка от долната аврийна граница и по-голяма от 

горната аварийна граница зададени при конфигурирането на съответния аналогов изход в 

менюто _Conf_, АО. 

От това меню в менюто In_out се връща чрез натискане на бутона Esc. 

 

3.3.3. Меню “Цифрови входове” (__dI__). 
Mенюто ”Цифрови входове” служи за визуализиране на текущите стойностите на 

цифровите входове на контролера. Тяхното състояние се изобразява с надписите On(включен, 

логическа “1”) или OFF(изключен, логическа “0”). 

В това меню от менюто In_out  се влиза като с бутоните ↓ и ↑ се избере надписа __dI__ и се 

натисне бутона Ent. 

В това меню в горния ляв ъгъл винаги свети надписа dI, в горния десен ъгъл е изобразен 

номера на параметъра, а на долния ред - неговата стойност. 

 Промяната на номера на параметъра може да се извърши по два начина: 

  - чрез бутоните ↓ и ↑ (стрелка нагоре и стрелка надолу) до достигане на желания 

номер; 

  - чрез набиране на желания номер с цифровата клавиатура (бутоните от 0 до 9) и 

натискане на бутона Ent. 

От това меню в менюто In_out се връща чрез натискане на бутона Esc. 
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3.3.4. Меню “Цифрови изходи” (__do__). 
Менюто ”Цифрови изходи” служи за визуализиране на текущите стойности на цифровите 

изходи на контролера. Тяхното състояние се изобразява с надписите On(включен, логическа “1”) 

или OFF(изключен, логическа “0”). 

В това меню от менюто In_out  се влиза като с бутоните ↓ и ↑ се избере надписа __dо__ и се 

натисне бутона Ent. 

В това меню в горния ляв ъгъл винаги свети надписа dо, в горния десен ъгъл е изобразен 

номера на параметъра, а на долния ред - неговата стойност. 

 Промяната на номера на параметъра може да се извърши по два начина: 

  - чрез бутоните ↓ и ↑ (стрелка нагоре и стрелка надолу) до достигане на желания 

номер; 

- чрез набиране на желания номер с цифровата клавиатура (бутоните от 0 до 9) и 

натискане на бутона Ent. 

Промяната състоянието на изхода се извършва чрез натискане на бутона Bs. 

За промяната състоянието на изходи с номер по-голям от 128 трябва предварително да се 

въведе паролата. 

От това меню в менюто In_out се връща чрез натискане на бутона Esc. 

 

3.3.5. Меню “Цифрови входове и изходи” (__dIo__). 
Менюто ”Цифрови входове и изходи” служи за едновременно  визуализиране на текущите 

стойностите на първите 16 цифрови входа и изходи на контролера. Тяхното състояние се 

изобразява със светенето (включен, логическа “1”) или изгасянето(изключен, логическа “0”) на 

съответен сегмент на индикацията - фиг.1. В това меню от менюто In_out  се влиза като с бутоните 

↓ и ↑ се избере надписа __dIo__ и се натисне бутона Ent. 

 

фиг.1 

 

На горния ред свети надписа In, а на долния Ou. На горния ред се изобразява състоянието на 

цифровите входове, а на долния - състоянието на цифровите изходи. На фиг.1 например са 

включени цифрови входове с номера 1, 2, 5 и 12 и цифрови изходи с номера 2 и 9. 

От това меню в менюто In_out се връща чрез натискане на бутона Esc. 

 

3.4. Меню “Регулатори” ( _rEGUL). 
Чрез това меню се въвеждат конфигурационни параметри за вградените 32 регулатора и се 

наблюдава тяхната работа. Стойностите на тези параметри се запазват в енергонезависима памет.  

От основното меню в менюто “Регулатори” се влиза чрез натискане на Ent, избор чрез 

вход 1
вход 9

вход 8
вход 16

изход 1
изход 9

изход 8
изход 16
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стрелките ↓ и ↑ на надписа _rEGUL и натискане на бутона Ent. 

Менюто има три подменюта: “Наблюдение”  (__dISP), “Установяване” (__SEt_) и 

“Конфигуриране” (__PArA). Във всяко от тези три подменюта може да се влезе от произволно 

меню като се натисне и отпусне  бутона Func, а след това бутона за съответното подменю 

(бутоните DISP, SET и Par).  

От менюто _rEGUL  в основното се връща чрез натискане на Esc. 

3.4.1. Меню “Наблюдение” (__dISP). 
В това меню се индицира текущото състояние на всеки един от регулаторите. Изобразява се 

текущата стойност на регулираната величина, зададената стойност и процента на изходното 

въздействие. Промяната на  заданието на регулатора също се извършва от това меню. 

В менюто __rEGUL се влиза като с бутоните ↓ и ↑ се избере надписа __dISP и се натисне 

бутона Ent. За бързо влизане в това меню ( от всяко друго меню) се натискат последователно 

бутоните Func и DISP. 

В това меню в горния ляв ъгъл винаги e индициран номера на регулатора, в горния десен 

ъгъл е изобразенà зададената стойност на регулираната величина, в долния ляв ъгъл - процента на 

изходното въздействие, а в долния десен - текущата стойност . 

При номер на вход за обратна връзка по позиция 0 като процент на изходното въздействие 

се показва изчислената стойност от регулатора. При номер различен от 0 се показва стойността на 

този вход. Входа за обратна връзка по позиция трябва да се изменя в границата от 0 до 100.  

Промяната на заданието става с натискане на бутона Bs, при което номера на регулатора 

започва да мига. След това се въвежда новото задание. Трябва да се има в предвид, че при ръчен 

(Hand) режим на регулатора заданието е в проценти. 

 Промяната на номера на канала става с натискане на бутоните  и .  

Ако някой от каналите не е инициализиран ( чрез менюто __PArA, описано по долу), то за 

него се извежда само номера на регулатора. 

Автоматичната промяна номера на регулатора (сканиране) може да се стартира с натискане 

на бутона ↑, при което започва циклично редуване сътоянието на всички регулатори, които не са 

изключени (виж меню “Установяване” (__SEt_)). При активиране на този режим на работа засветва 

индикатора USER (за LED-клавиатури) и регулаторите се сканират през около 2 секунди. 

Спирането на режима на автоматична промяна става чрез натискане на бутона ↓, при което 

изгасва индикаторът USER (за LED-клавиатури). 

От това меню в менюто _rEGUL се връща чрез натискане на бутона Esc. 

 

3.4.2. Меню “Установяване” (__SEt_). 
В това меню се променя и индицира режима  за всеки един от регулаторите. В това меню от 

менюто __rEGUL се влиза като с бутоните ↓ и ↑ се избере надписа __SEt_ и се натисне бутона Ent. 

За бързо влизане в това меню ( от всяко друго меню) се натискат последователно бутоните Func и 

SET. 

В това меню в горния ляв ъгъл винаги e индициран номера на регулатора, в долния десен 

ъгъл е изобразен режима на регулатора: OFF - изключен, HAnd_ - ръчен или Autо- автоматичен. 

Промяната на режима на работа става по следния начин: 

  - с бутоните ↓ и ↑ се избира желания режим. 

  - натиска се бутона Bs, при което надписа в горния ляв ъгъл започва да мига. 

  - в ръчен режим се задава желаното изходно въздействие (0-100%), а в автоматичен - 

заданието за регулираната величина. 

  - с натискане на бутона Ent промяната се потвърждава или с натискане на Esc се 

отказва. Надписът с номера на регулатора спира да мига.  

 Промяната на номера на канала става с натискане на бутоните  и . 

От това меню в менюто __rEGUL се връща чрез натискане на бутона Esc. 

 



 20 

3.4.3. Меню “Конфигуриране” (__PArA). 
В това меню се конфигурират параметрите (18 на брой) на всеки един от 32

те
 регулатора. 

В това меню от менюто _rEGUL  се влиза като с бутоните ↓ и ↑ се избере надписа __PArA и 

се натисне бутона Ent. За бързо влизане в това меню ( от всяко друго меню) се натискат 

последователно бутоните Func и PAR. 

В това меню в горния ляв ъгъл винаги e индициран номера на регулатора, следван от 

буквата c (напр.1c), в горния десен ъгъл е изобразен номера на параметъра (от 1 до 18), а на долния 

ред е изобразена неговата стойност. 

 Промяната на номера на параметъра може да се извърши по два начина: 

  - чрез бутоните ↓ и ↑ (стрелка надолу и стрелка нагоре) до достигане на желания 

номер; 

  - чрез набиране на желания номер с цифровата клавиатура (бутоните от 0 до 9) и 

натискане на бутона Ent. 

 За промяна на стойността на съответния параметър е необходимо да се извършат следните 

действия: 

- да се въведе парола по описания в т.3.2.1. начин. 

- натиска се бутона Bs. Номерът  на регулатора започва да мига - индикация, че се минава в 

режим на редактиране. 

- чрез цифровата клавиатура ( бутоните от 0 до 9 и бутона -) се въвежда желаното число. То 

се изписва на долния ред на индикацията. 

- чрез натискане на бутона Ent се потвърждава въведената стойност или с натискане на 

бутона Esc тя се отказва. Надписът в горния ляв ъгъл спира да мига.  

Значението и допустимите стойности за отделни параметри са дадени в табл.1. 

 Промяната на номера на канала става с натискане на бутоните  и . 

От това меню в менюто _rEGUL се връща чрез натискане на бутона Esc. 

 

                                                          табл.1 

Номер  

на параметър 

 

ЗНАЧЕНИЕ 

 

СТОЙНОСТ 
1 Тип на регулатора 0 – Не регулира 

1 – Релеен 

2 – ПИД(позиционен) 

3 – ПИД(скоростен 
2 Време за сканиране в секунди 0-255 
3 Номер на аналогов вход за обратна връзка 1..брой аналогови 

входове 
4 Номер на цифров изход за загряване  1..брой цифрови изходи 
5 Номер на цифров изход за охлаждане 1..брой цифрови изходи 
6 Номер на аналогов вход за обратна връзка по 

позиция. 

1...брой аналогови входове 

0 – няма вход за обратна връзка по 

позиция. 
7 Изменение на обратната връзка по позиция 0 – от 0 до 100%,  

1 – от 100% до 0% 
8 Максимално допустимо изходно въздеиствие. 0 – 100 % 
9 Предупредителни граници  1 – 100% от заданието 
10 Номер на цифров изход при нарушена долна 

предупредителна граница 

0..брой цифрови изходи 

 (0- не се обслужва изход) 
11 Номер на цифров изход при нарушена горна 

предупредителна граница 

0..брой цифрови изходи 

 (0- не се обслужва изход) 
12 Долна аварийна граница Реално число 
13 Горна аварийна граница Реално число 

14 Коефициент на усилване (Кp) Реално число 
15 Коефициент(време) на интегриране (Tin) Реално число 



 21 

16 Коефициент(време) на диференциране  (Tdif) Реално число 
17 Зона на нечувствителност Реално число 
18 Коефициент на усилване за П-регулатора на 

канала за охлаждане (KP_CL) 

Реално число –  

от 1 до 100% 

При стойност 0, П-регулатора е 

изключен. 
  

По подробно параметрите на регулатора са описани в приложение 3 

 

3.5. Меню “Събития” ( __ALr_ ). 
Чрез това меню се визуализират в хронологичен ред настъпилите събития по време на 

работа на контролера. За всяко събитие се извежда следната информация: номер събитие, ден, час, 

минута, секунда на настъпване, номер и тип на параметъра, за което е генерирано събитие.  

От основното меню в менюто “Събития” се влиза чрез натискане на Ent, избор чрез 

стрелките ↓ и ↑  на надписа __ALr_ и натискане на бутона Ent. За бързо влизане в това меню ( от 

всяко                                                                                     друго меню) се натискат последователно 

бутоните Func, ALARM. 

В това меню в горния ляв ъгъл винаги свети надписа AL, в горния десен ъгъл е изобразен 

хронологичния номер на настъпилото събитие, като по-рано настъпилото събитие има по-малък 

номер.Информацията на долния ред се променя със натискане на бутоните  и , като 

последователно се извеждат: 

 - номер на събитието - от 1 до 15. 

- ден от месеца на настъпване на събитието - в долния ляв ъгъл е изобразен надписа dt, а в 

долния десен - деня от месеца ( число от 1 до 31). 

- час, минута и секунда на настъпване на събитието във формат чч.мм.сс. 

- тип и номер на параметъра, предизвикал събитието. Типа на събитието се визуализира в 

долния ляв ъгъл и се кодира по следния начин: SL-служебно, An-от аналогов вход, dI - от цифров 

вход, Cn - от брояч, Ti - от таймер, do - от цифров изход. 

В долния десен ъгъл се означава номерът на съответния параметър. 

 Събитията се преглеждат с натискане на бутоните ↓ и ↑ и се квитират (изтриват) с натискане 

на бутона Bs. 

При липса на настъпило събитие на долния ред има изобразени шест -. 

От това меню в основното се връща чрез натискане на Esc. 

 

3.6. Меню “Конфигурация” ( __COnF). 
Чрез това меню се въвеждат конфигурационни параметри за режима на работа на 

контролера в мрежа, начина на измерване на входните величини и тяхното конфигуриране. 

Стойностите на тези параметри се запазват в енергонезависима памет.  

От основното меню в менюто “Конфигурация” се влиза чрез натискане на Ent, избор чрез 

стрелките ↓ и ↑ на надписа __COnF и натискане на бутона Ent. 

Менюто има следните подменюта: “Конф. на аналогови входове” (__АI_), “Конф. на 

цифрови входове” (__dI__),  “Конф. на цифрови изходи” (__dO__),  “Koнф. на мрежата ARCNET” 

(ArcnEt),  “Промяна на паролата” (C_PASS),  “Изтриване на паролата” (d_PASS)  и “Koнфигурация. 

на модулите в контролера ” (Conf_G)  . 

От това меню в основното се връща чрез натискане на Esc. 

 

3.6.1. Меню “Конф. на Анал. Входове” ( __АI__). 

Това меню се избира като от “_Conf” се натисне Ent и след това с ↓ и ↑ се избере “__АI__”.  

Чрез това меню се въвеждат конфигурационни параметри за измерването на аналоговите 

величини на контролера. 

При влизане в това меню в горния ляв ъгъл се появява надпис “AXX”, където “XX” е номера 
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на аналоговия вход, който се конфигурира. Превключването между отделните аналогови входове 

става с бутоните  и . 

Възможните параметри за настройка на дадена аналогова величина са 6 и се избират или с 

бутоните ↓ и ↑ или с набиране на желания номер и последващо натискане на бутона Ent. 

Промяната на параметър става  по следния начин: 

  - натиска се бутона Bs, при което надписа в горния ляв ъгъл започва да мига. 

 - чрез бутоните на цифровата клавиатура се задава новата стойност на определен 

параметър. 

  - с натискане на бутона Ent промяната се потвърждава или с натискане на Esc се 

отказва. Надписът с номера на аналоговия вход спира да мига.  

 

 Значението на отделните параметри е следното: 

 
Номер на 

параметър 

Значение Стойност 

1 Тип на измерваната аналогова величина 

(дадени са в Приложение 2) 

0-40 

2 Горна скала число в плаваща запетая 
3 Долна скала число в плаваща запетая 
4 Отместване число в плаваща запетая 
5 Коефициент на филтрация 0.1  до  1 
6 Максимална промяна Положително число в плаваща запетая от 0 до 

Горна скала 

 

Горната и долна скала са съответно най-високата и най-ниската стойности на измерваната 

величина, при които е настроен първичният преобразувател. 

Отместването е число, което събрано с показанието дава истинската стойност на 

величината, т.е. това е грешката с обратен знак на аналоговия тракт(датчик, пребразувател, 

аналогов вход). 

Коефициента на филтрация Кф участвува при получаване на действителната стойност на 

измерваната величина по следния начин: 

Вд = Вст + Кф ( Вн – Вст) където, 

Вд е действителната стойност на измерваната величина, 

Вн е новата стойност, получена при последното преобразуване от АЦП, 

Вст е предишната действителна стойност на измерваната величина. 

Делта е максималното допустимо изменение на измерваната величина в съответната посока. 

От това меню в “Конфигурация” се преминава с бутона Esc. 

 

3.6.2. Меню “Конф. на Анал. Изходи” ( __АО__). 

Това меню се избира като от “_Conf” се натисне Ent и след това с ↓ и ↑ се избере “__АО__”.  

Чрез това меню се въвеждат конфигурационни параметри за аналоговите изходи на 

контролера. 

При влизане в това меню в горния ляв ъгъл се появява надпис “ЕXX”, където “XX” е номера 

на аналоговия изход, който се конфигурира. Превключването между отделните аналогови изходи 

става с бутоните  и . 

Възможните параметри за настройка на даден аналогов изход са 6 и се избират или с 

бутоните ↓ и ↑ или с набиране на желания номер и последващо натискане на бутона “Ent”. 

Промяната на параметър става  по следния начин: 

  - натиска се бутона Bs, при което надписа в горния ляв ъгъл започва да мига. 

 - чрез бутоните на цифровата клавиатура се задава новата стойност на определен 

параметър. 
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  - с натискане на бутона Ent промяната се потвърждава или с натискане на Esc се 

отказва. Надписът с номера на аналоговия изход спира да мига.  

Значението на отделните параметри е следното: 

 

 
Номер на 

параметър 

Значение Стойност 

1 Долна аварийна граница 0-98 % 
2 Горна аварийна граница  2-100 % 
3 Номер на цифров вход за намаляване  стойността на 

аналоговия изход при ръчно управление  

От 1 до макс. брой  цифрови входове 

4 Номер на цифров вход за увеличаване стойността на 

аналоговия изход при ръчно управление 

От 1 до макс. брой  цифрови входове 

5 Скорост на изменение на изхода при ръчно 

управление 

0, 1, 2 

6 Номер на аналогов изход при местно управление  От 1 до макс. брой  аналогови входове 

 

Горната и долна скала са съответно най-високата и най-ниската стойности в проценти на 

аналоговия изход, които могат да се зададат. Цифровите входове за увеличение и намаляване се 

използват при ръчно управление на аналоговите изходи. При включен цифров вход  ( On ) 

аналоговият изход започва да изменя своята стойност в съответната посока. Това продължава 

докато цифровия вход не промени своето състояние ( Off ) или стойността на аналоговия изход не 

достигне някоя от аварийните граници. Скоростта на изменение на аналоговия изход при ръчно 

управление (посредством цифрови входове)  може да приема три стойности:  

- 0 – скоростта на изменение е 0,4% за 100ms ; 

- 1 – скоростта на изменение е 1,2% за 100ms ; 

- 2 – аналоговия изход може да приеме само две стойности (аварийните граници) в 

зависимост от посоката на изменение. 

В тази версия на програмното осигуряване аналогов вход не се използва за управление на 

аналогов изход. 

От това меню в “Конфигурация” се преминава с бутона Esc. 

3.6.3. Меню “Конф. на Цифр. Входове” ( __dI__). 

Това меню се избира като от “Конфигурация” се натисне Ent и след това с ↓ и ↑ се избере 

“__dI__”.  

Чрез това меню се въвеждат конфигурационни параметри за отчитането състоянието на 

цифр. входове. По точно се настройва филтъра на цифров вход. От менюто “__dI__ “ с бутона Ent 

се влиза в меню, в което в горния ляв ъгъл   са изобразени символите Ft – филтър. В дясно горе се 

показва номера на съответния цифров вход. Вдясно долу се показава стойността на филтъра в 

едниници от по 5 ms. Въвеждането на нова стойност става по начина описан за въвеждане на INT 

параметри. При потвърждаване на новата стойност след около 5 sec  засветва диода “STOP”, което 

показва че съответния параметър е записан в енергонезависима памет.  

От това меню в “Конфигурация” се преминава с бутона Esc. 

 

3.6.4. Меню “Конф. на цифрови изходи” ( __dO__). 
Менюто ”Конф. на цифрови изходи” служи за инициализиране на конкретния цифров вход 

и като брояч. Инициализацията се изобразява с надписите On(инициализиран като брояч, 

логическа “1”) или OFF(изключен като брояч, логическа “0”). 

В това меню от менюто _Conf  се влиза като с бутоните ↓ и ↑ се избере надписа _Cntdi и се 

натисне бутона Ent. 

В това меню в горния ляв ъгъл винаги свети надписа _Cdi, в горния десен ъгъл е изобразен 

номера на параметъра, а на долния ред - неговата стойност. 
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 Промяната на номера на параметъра може да се извърши по два начина: 

  - чрез бутоните ↓ и ↑ (стрелка надолу и стрелка нагоре) до достигане на желания 

номер; 

- чрез набиране на желания номер с цифровата клавиатура (бутоните от 0 до 9) и 

натискане на бутона Ent. 

 Промяната инициализацията на параметъра се извършва с натискане на бутона Bs, при 

което надписа _Cdi започва да мига, след което се натиска бутона Ent.  

От това меню в менюто _Conf се връща чрез натискане на бутона Esc. 

 

3.6.5. Меню “Конф. на мрежа ARCNET” ( ArcnEt). 

Това меню се избира като от “Конфигурация” се натисне Ent и след това с ↓ и ↑ се избере 

“ArcnEt”. 

В това меню се настройват параметрите на контролера за работа в ARCNET  мрежа. Тези 

параметри са: 

- nodE -  възможните номера са от 1-250. При задаването на нов номер контролера трябва 

да се рестартира за да се инициализира комуникационния чип отново с новия номер. 

- SPEED – задава скоростта на работа в ARCNET – възможните стойности са 1-4. Като 

скорост 1=125 кBits/s, 2=250 кBits/s, 3=500 кBits/s, 4= 1 MBits/s.  

 Промяната на тези два параметъра е заключена с парола, така че при нужда от смяна 

стойността им трябва да се въведе Code по описания начин. 

Другото меню което може да се наблюдава в този режим е състояние на мрежата. Това става с 

избора на менюто “STATUS”. На долния  ред вдясно се изписват три символа “trE”. При засветване 

на “t” означава изпратен пакет от този възел по мрежата. Засветването на “r” означава приет пакет 

от този възел. А светенето на “Е” е свързано с възникване на грешки по мрежата (реконфигурация, 

лоша връзка и др.). 

Избора на едно от трите менюта става с бутоните “ и ”. 

От това меню в “Конфигурация” се преминава с бутона Esc. 

 

 

 

3.6.6. Меню “Часовник” ( __CL__). 
Чрез това меню се въвеждат и визуализира деня и часа на астрономическия часовник на 

контролера.  

От основното меню в менюто “Часовник” се влиза чрез натискане на Ent, избор чрез 

стрелките ↓ и ↑ на надписа __CL__ и натискане на бутона Ent. За бързо влизане в това меню ( от 

всяко друго меню) се натискат последователно бутоните Func, TIME. 

Менюто има две подменюта: “Час” (__CLOC) и “Дата” (__dAtE). 

От това меню в основното се връща чрез натискане на Esc. 

3.6.6.1. Меню “Час” (__CLOC). 
В това меню се въвеждат и индицират текущия час във формат чч.мм.сс . 

В това меню от менюто __CL__  се влиза като с бутоните ↓ и ↑ се избере надписа __CLOC и 

се натисне бутона Ent. 

В това меню в горния ляв ъгъл винаги свети надписа CL, а на долния ред е изобразен 

текущия час. 

 За промяна часа е необходимо да се извършат следните действия: 

- натиска се бутона Bs. Изгася показанието за текущия час. 

- чрез цифровата клавиатура ( бутоните от 0 до 9 ) се въвежда желаното число.  

- натиска се бутона Bs. Изгася показанието за текущата минута. 

- чрез цифровата клавиатура ( бутоните от 0 до 9 ) се въвежда желаното число.  

- натиска се бутона Bs. Изгася показанието за текущата секунда. 
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- чрез цифровата клавиатура ( бутоните от 0 до 9 ) се въвежда желаното число.  

-натиска се бутона Bs. 

От това меню в менюто __CL__ се връща чрез натискане на бутона Esc. 

 

3.6.6.2. Меню “Дата” (__dAtE). 
В това меню се въвежда и индицира текущата дата във формат дд.мм.гг . 

В това меню от менюто __CL__  се влиза като с бутоните ↓ и ↑ се избере надписа __dAtE и 

се натисне бутона Ent. 

В това меню в горния ляв ъгъл винаги свети надписа dt, а на долния ред е изобразена 

текущата дата. 

 За промяна часа е необходимо да се извършат следните действия: 

- натиска се бутона Bs. Изгася показанието за текущия ден. 

- чрез цифровата клавиатура ( бутоните от 0 до 9 ) се въвежда желаното число.  

- натиска се бутона Bs. Изгася показанието за текущия месец. 

- чрез цифровата клавиатура ( бутоните от 0 до 9 ) се въвежда желаното число.  

- натиска се бутона Bs. Изгася показанието за текущата година. 

- чрез цифровата клавиатура ( бутоните от 0 до 9 ) се въвежда желаното число.  

-натиска се бутона Bs. 

От това меню в менюто __CL__ се връща чрез натискане на бутона Esc. 

 

3.6.7. Меню “Промяна на парола” ( C_PASS). 
Чрез това меню се променя паролата, с която са защитени някои от параметрите на 

контролера. Паролата представлява число от 1 до 6 цифри. Паролата по подразбиране е 000000.  

От менюто “Конфигурация” в менюто “Парола” се влиза чрез натискане на Ent, избор чрез 

стрелките ↓ и ↑ на надписа __PASS и натискане на бутона Ent. 

След влизане в менюто в горния ляв ъгъл светва надписа Old. Въвежда се старата парола и 

се натиска бутона Ent. При правилно въведена парола в горния ляв ъгъл светва надписа Ent и 

контролера очаква въвеждане на парола. Въвежда се от цифровата клавиатура нова парола и се 

натиска бутона Ent. На горния ред се появява надписа rE_Ent при което новата парола трябва да се 

въведе още веднъж с цел избягване на грешки. Ако и двата пъти е въведена една и съща парола, то 

тя се запомня. В противен случай на горния ред отново се появява надписа Ent и контролера очаква 

ново въвеждане на паролата. 

От това меню в “Конфигурация” се връща чрез натискане на Esc. 

 

3.6.8. Меню “Изтриване на парола” ( d_PASS). 
Чрез това меню се изтива текущата паролата и се въвежда автоматично паролата по 

подразбиране 000000  

От менюто “Конфигурация” в менюто “Изтриване на парола” се влиза чрез натискане на 

Ent, избор чрез стрелките ↓ и ↑ на надписа d_PASS и натискане на бутона Ent. 

След влизане в менюто в горния ляв ъгъл светва надписа Old. Въвежда се старата парола и 

се натиска бутона Ent. При правилно въведена парола в горния ляв ъгъл светва надписа Ent и 

контролера очаква въвеждане на парола. Въвежда се от цифровата клавиатура нова парола и се 

натиска бутона Ent. На горния ред се появява надписа rE_Ent при което новата парола трябва да се 

въведе още веднъж с цел избягване на грешки. Ако и двата пъти е въведена една и съща парола, то 

тя се запомня. В противен случай на горния ред отново се появява надписа Ent и контролера очаква 

ново въвеждане на паролата. 

От това меню в “Конфигурация” се връща чрез натискане на Esc. 

 

3.6.9. Меню “Конфигурация на модулите в контролера” ( Conf_G). 

Това меню се избира като от “Конфигурация” се натисне Ent и след това с ↓ и ↑ се избере 
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“Conf_G”.  

В това меню се конфигурират модулите, които се използват в конкретната конфигурация на 

контролера. Максималният брой на модулите в контролера е 6 модула, като в това число е включен 

и процесорният модул. Минималната конфигурация на контролера включва само процесорният 

модул, на който са разположени 24 цифрови входа, 16 транзисторни изхода и 8 стандартни 

аналогови входа.  

 

Промяната на типовите модули е заключена с парола, така че при нужда от промяната 

им  трябва да се въведе Code по описания начин. 

След приключване на конфигурацията изчаква се 30сек,след което  трябва да се рестртира 

(изключване от захранването) контролерът. 

В контролерът могат да се монтират следните модули: 

3.6.9.1. Модул клавиатура и индикация. Този модул се предлага в два варианта на 

изпълнение. Първият вариант е  двуредова 6 разрядна седемсегментна LED индикация, за 

който се отнася и това описание. Вторият вариант е четиредов с по 20 символа на ред LCD 

индикатор. Инструкция за работата с LCD индикатора е   описана в друг документ. 

Разрешението за използване на тези модули става чрез укъсяването на първия от ляво  

(контролера се гледа отзад) от четерите джъмпери разположени върху захранващия модул.  

3.6.9.2. Процесорен модул. Този модул е задължителен и не се използва “джъмпер” 

за рзрешение. Този модул съдържа 24 цифрови входа, 16 цифрови изходи и 8 броя 

стандартни аналогови входа. Използването на аналоговите входове се разрешава или 

забранява от менюто P2.  Това меню се избира като от “Conf_G”  се натисне Ent и след това 

с ↓ и ↑ се избере “P2  On”, при което на първия ред е изписан надписът “P2  On” а в десния 

край на втория ред 0 или 1. Числото 0 означава че аналоговите входове на този модул няма 

да се обслужват а 1 – че ще бъдат обслужвани. Промяната става чрез натискане на бутона 

Bs, при което надписът  P2 за почва да мига, след което се въвежда необходимата стойност 

и се натиска Ent.  

От това меню в ““Conf_G”  се връща чрез натискане на Esc. 

 

При разрешение на аналоговите входове трябва да се има в предвид, че номерата 

от 1 до 8 за аналогови входове ще бъдат заети, т.е. при изплзване на аналогови входове при 

следващите модули, тяхната номерация ще бъде изместена с 8. 

Номерацията на цифровите входове за следващите модули е изместена с 24, а за  

цифровите изходи с 16. Номерацията на типовете (цифрови, аналогови и др.) входове и 

изходи на всеки следващ модул започва от там където е завършена от предишните 

модули. Последователноста на модулите е последователноста на тяхното описание. 

 

 3.6.9.3. Допълнителен модул P3. Този модул се разполага между 

процесорния и захранващия модули. Разрешението за използване на този модул става чрез 

укъсяването на вторя от четерите джъмпери разположени върху захранващия модул. 

Конфигурирането типа на този модул се извършва от менюто P3. При укъсен “джъмпер” на 

първия ред е изписано “P3  On”, а при отворен “джъмпер” – “P3  OFF”. Типовете модули 

съответстват на следната номерация (числото в долния десен ъгъл):  

- 0  –   не се обслужва този модул ; 

 -  3   –   модул С4DIDO (24 цифрови входа и 20 цифрови изходи) 

- 8 – модул С4AITO 12стандартни/8термодвойки/8терморезистора входa и 20 

цифрови изходи) 

- 9   -  модул 4AI16TO20 (16 термодвойки входa и 20 цифрови изходи) 

- 10 -   модул С4AI32 (32 стандартни аналогови входa и 20 цифрови изходи) 

- 11 -   модул С4TR1620TO (16 терморезистивни входа и 20 цифрови изходи) 
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 3.6.9.4. Захранващ модул P4. Върху този модул е разположено захранването на 

контролера, 16 цифрови входове и 12 цифрови изходи.  Този модул е по подразбиране и не 

се използва “джъмпер” за рзрешение.. Конфигурирането типа на този модул се извършва от 

менюто P4. Типовете модули съответстват на следната номерация (числото в долния десен 

ъгъл): 

 - 0 – забранени са цифровите входове и изходи 

 - 1 – разрешени са само цифровите входове 

- 2 – разрешени са само цифровите изходи 

- 3 – разрешени са цифровите входове и цифровите изходи  

  

3.6.9.5. Допълнителен модул P5. Този модул се разполага на левия (контролера се 

гледа отзад) периферен куплунг разположен на захранващия модул. Разрешението за 

използване на този модул става чрез укъсяването на третия от четерите джъмпери 

разположени върху захранващия модул. Конфигурирането типа на този модул се извършва 

от менюто P5. . При укъсен “джъмпер” на първия ред е изписано “P5  On”, а при отворен 

“джъмпер” –     “P5  OFF”.  Типовете модули съответстват на следната номерация (числото 

в долния десен ъгъл): 

 - 1 – Модул MC6DI16 (16 цифрови входове) 

 - 2 – модул MC6DO12 (12  цифрови изхода)  

- 3 – Модул MC6DIDO1 (8 цифрови входове и 4 цифрови изходи) 

- 16 – модул MC6СОМ (ARCNET модул)   

 - 17 – модул MC6СОМ1 (RS232 модул)   

 

3.6.9.6. Допълнителен модул P6. Този модул се разполага на десния (контролера се гледа 

отзад) периферен куплунг разположен на захранващия модул. Разрешението за използване 

на този  модул става чрез укъсяването на  

четвъртия от четерите джъмпери разположени върху захранващия модул. Конфигурирането 

типа на този модул се извършва от менюто P6. . При укъсен “джъмпер” на първия ред е 

изписано “P6  On”, а при отворен “джъмпер” – “P6  OFF”.  Типовете модули съответстват 

на следната номерация (числото в долния десен ъгъл): 

 - 1 –   Модул MC6DI16 (16 цифрови входове) 

 - 2 –   Модул MC6DO12 (12  цифрови изхода)  

- 3 –   Модул MC6DIDO1 (8 цифрови входове и 4 цифрови изходи) 

 - 6 –   Модул MC6AO8 ( 8 аналогови изхода) 

- 16 – Модул MC6СОМ (ARCNET модул)   

 - 17 – Модул MC6СОМ1 (RS232 модул)   

 

3.7. Меню “Статус на ЦПУ и потребителската задача” (__S_tASC). 
Чрез това меню се визуализира заетоста на процесора и статуса на потребителската задача. 

От основното меню в менюто “__S_tASC ” се влиза чрез натискане на Ent, избор чрез 

стрелките ↓ и ↑ на надписа __S_tASC и натискане на бутона Ent. 

Менюто има три подменюта: заетост на процера (bu___),  време за изпълнение на 

потребителската задача (tCiCle)  и време на сканиране на потребителската задача (tSCAn_). 

3.7.1. Меню “Заетост на процесора” (bu___). 
Менюто “Заетост на процесора” служи за визуализиране натоварването на процесора в 

проценти.  

В това меню от менюто __S_tASC  се влиза като с бутоните ↓ и ↑ се избере надписа bu___  и 

се натисне бутона Ent. 

От това меню в менюто __S_tASCt се връща чрез натискане на бутона Esc 
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3.7.2. Меню “Време на потребителската задача” (tCiCle). 
Менюто “Време на потребителската задача” служи за визуализиране 

максималното време за изпълнение на потребителската задача. Размерността на времето е в 

микросекунди.  

В това меню от менюто __S_tASC  се влиза като с бутоните ↓ и ↑ се избере надписа           

tCiCle и се натисне бутона Ent. 

От това меню в менюто __S_tASCt се връща чрез натискане на бутона Esc.  

3.7.3. Меню “Време за сканиране на потребителската задача” (tSCAn_). 
Менюто “Време за сканиране на потребителската задача” служи за визуализиране времето, 

през което се изпълнява потребителската задача. Размерността на времето е в микросекунди.  

В това меню от менюто __S_tASC  се влиза като с бутоните ↓ и ↑ се избере надписа  tSCAn_  

и се натисне бутона Ent. 

От това меню в менюто __S_tASCt се връща чрез натискане на бутона Esc. 

 

3.8. Премахване на потребителска програма от FLASH паметта. 

 Потребителските програми се записват в енергонезависимата FLASH памет на контролера. 

След включване на контролера потребителската програма се прехвърля в RAM паметта и започва 

нейното изпълнение.  

 Премахването на тези програми от FLASH паметта на контролера става по следния начин: 

 изключва се захранването на контролера, 

 натискат се и се задържат едновременно бутоните Func и Ent, 

 включва се захранването при натиснати бутони, с което процедурата по премахването е 

завършена.  

 

Приложение 1 

Списък на “бързите” бутони. 
 

Бутони, които се натискат Меню, в което се влиза 

Func, ALARM “Събития” (__ALr_) 

Func, TIME “Часовник” (__CL__) 

Func, CODE режим въвеждане на парола (Cod) 

 

Функции на светодиодите. 
 

Светодио

д 

Цвят Състояние след 

включване на 

захранването 

Активно 

състояние 

Индикация, че  

RUN зелен Мига Мига Контролера работи нормално 

FUNC зелен Изгаснал свети Очаква се въвеждането на “бърз” 

бутон 

AUTO зелен Изгаснал свети Автоматично се сменят каналите в 

менюто “Наблюдение” 

PROG зелен Изгаснал свети Параметрите, защитени с парола могат 

да се модифицират 

STOP зелен Изгаснал мига Индицира запис на направените в 

промени в конфигурацията или запис 

на нова потребителска задача. 
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ALARM червен Изгаснал мига Настъпило е поне едно събитие от 

последното изчистване на буфера на 

събитията 

 

Приложение 2 

Таблица на типовете аналогови величини измервани от MC6 

 

Номер Тип 

0 изчисляема - величината не се обработва от контролера. 

1 0-20 mA линеен - вход, измерващ 0-20 mA или 0-5 V 

2 4-20 mA линеен - вход, измерващ 4-20 mA или 1-5 V 

3 0-20 mA квадратичен - вход, измерващ 0-20 mA или 0-5 V по квадратична 

зависимост. 

4 4-20 mA квадратичен - вход, измерващ 4-20 mA или 1-5 V по квадратична 

зависимост. 

5  

6  

7  

8  

9 Измерва напрежение 0 – 5V 

10 Термодвойка тип B ((PtRh13-Pt ПлатинаРодий-Платина 30%)      

11 Термодвойка тип E  (NiCr-CuNi хромел-константан) 

12 Термодвойка тип J (Fe-CuNi желязо-константан)      

13 Термодвойка тип K (NiCr-Al хромел-алюмел) 

14 Термодвойка тип N (NiCrSi-NiSi) 

15 Термодвойка тип R (PtRh13-Pt ПлатинаРодий-Платина 13%) 

16 Термодвойка тип S (PtRh10-Pt ПлатинаРодий-Платина 10%) 

17 Термодвойка тип T (Cu-CuNi  мед-константан) 

18 Термодвойка тип L (Fe-CuNi желязо-константан) 

19 Вход измерващ входната величина в миливолти  (0 – 78mV) 

20 Термосъпротивление Pt100 (платина 100) 

21 Термосъпротивление Pt200 (платина 200) 

22 Термосъпротивление Pt400 (платина 400) 

23 Термосъпротивление Pt500 (платина 500) 

24 Термосъпротивление Pt1000 (платина 1000) 

25 Термосъпротивление Ni100 (никел 100) 

26 Термосъпротивление Ni100 (никел 120) 

27 Термосъпротивление Cu10 (мед 10) 

28 Термосъпротивление Cu100 (мед 100) 

29 Вход измерващ входната величина в омове (0 - 780) 

30 Термосъпротивление Pt100-2 (платина 100 ) 

31 Термосъпротивление Pt200-2 (платина 200) 

32 Термосъпротивление Pt400-2 (платина 400) 

33 Термосъпротивление Pt500-2 (платина 500) 

34 Термосъпротивление Pt1000-2 (платина 1000) 

35 Термосъпротивление Pt46 (платина 46) 

36 Термосъпротивление Cu53 (мед 53) 

4. Свързване с периферни устройства 
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