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Plc 

Het programma OtcNet Plc wordt gebruikt om analoge en/of digitale 
bewerkingen te configureren en deze door de Embedded Plc © te laten 
uitvoeren. De Optinet dient daarvoor te zijn uitgerust met het speciale Plc 
module, beschikbaar vanaf Optinet V1 R2s. De Plc van de Optinet biedt 
meer mogelijkheden dan Optinet Scripts.

Het gebruik van de Plc binnen de Optinet vereist kennis van de  meet -en 
regeltechniek, de digitale techniek en van de Optinet. 

Het programmeren van de Plc gebeurt door middel van het plaatsen van 
objecten en deze met elkaar te verbinden. Daarbij dient een onderscheid te 
worden gemaakt tussen analoge (blank) en digitale (grijs) objecten. 

Bepaalde objecten hebben de mogelijkheid om zowel analoge als 
digitale signalen te verwerken. Een voorbeeld daarvan is een SWITCH 
(analoge schakelaar), welke door een digitaal signaal wordt gestuurd 
of een vergelijking van analoge waarden, waar een 0 of 1 status wordt 
doorgegeven.



OtcNet

7

Met behulp van de Optinet Plc kan eenvoudig gebruik worden gemaakt van 
de data uit de verschillende aangesloten regelaars, eventuele externe in- 
of uitgangsmodules en de functies van de Optinet, zoals bijvoorbeeld het 
klokprogramma en de alarmscan functies.

Voor het maken van een Plc programma dient eerst te worden aangegeven 
met welk Project er wordt gewerkt.
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Plc Algemeen

Het Plc programma kan over meerdere Werkbladen worden verdeeld. 
Datapunten kunnen eenvoudig van het een naar het andere werkblad 
worden overgebracht met behulp van markers.

Objecten kunnen worden geplaatst vanuit een selectiemenu of door het met 
de rechtermuisknop klikken op de gewenste locatie van het werkblad of via 
het menu Nieuw een object te selecteren.

Verbindingen kunnen door met de rechtermuisknop of door te dubbelklikken 
op een Connect (zwart bolletje bij het object) te klikken eenvoudig worden 
vastgelegd. Daarbij wordt, afhankelijk van de positie, bij plaatsing een 
zogenaamde Breeklijn toegepast. Deze breeklijn kan desgewenst worden 
verplaatst, zodat geen andere objecten worden doorkruist. Door met de 
rechtermuisknop op een eerder vastgelegde breeklijn te klikken, kan deze 
weer automatisch (in het midden tussen twee objecten) worden gezet.

Voor speciale toepassingen kan het programma worden ingesteld in de 
zogenaamde Draft mode ((zie de beide knoppen N en D). In Draft mode 
worden alleen directe verbindingen getoond en wordt vooral gebruikt voor 
een snelle weergave.

Door met de linkermuisknop op een connect te klikken wordt de 
verbindingslijn Groen gekleurd. Door ergens op het werkblad te klikken, of 
op een andere connect, zal de lijn weer worden hersteld.

Objecten kunnen gemakkelijk worden gekopieerd, worden verplaatst of 
worden verwijderd. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld Alles (Ctrl+A) of 
een deel van het programma te selecteren (slepend: rechthoek van links 
boven naar rechts onder) en dat vervolgens te Kopiëren, te Verplaatsen 
of te Verwijderen. Indien een nieuw werkblad (of project) wordt geopend 
kunnen eerder gekopieerde objecten worden geplakt. In dat geval worden 
de objecten automatisch opnieuw genummerd.
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Het is mogelijk om gebruik te maken van vooraf opgeslagen objectgroepen. 
Een objectgroep kan worden opgeslagen door eerst een selectievlak rond 
de gewenste objecten te trekken en vervolgens via het menu Bewerken de 
keuze Selectie opslaan als Objectgroep te kiezen.

Via het menu Bewerken Objectgroep openen en plaatsen kunnen de 
objecten worden geplaatst. Voor objecten waarbij Optinet registers worden 
gebruikt zal gevraagd worden om daarvoor automatisch nieuwe registers 
aan de adrestabel toe te voegen.

Het Plc programma kan eenvoudig worden gesimuleerd, waarbij de 
actuele data op het werkblad wordt getoond. Voor Simulatie zijn er twee 
mogelijkheden. Ten eerste off-line met behulp van simulatie data welke voor 
de verschillende ingangsobjecten kan worden ingegeven. Ten tweede on-
line, waarbij de werkelijke data van de Optinet wordt gebruikt. In dat laatste 
geval wordt eerst verbinding met de Optinet gemaakt, van waaruit het Plc 
programma wordt gestart. 

Indien het Plc programma on-line met de Optinet is verbonden, kan 
eenvoudig - door op het knopje van de Optinet te klikken - het standaard 
Plc programma in de Optinet worden geladen.
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Met behulp van het menu Programma kunnen verschillende overige acties 
worden uitgevoerd.

Programma controleren checkt de meest elementaire zaken binnen het Plc 
programma en geeft eventuele fouten weer in een foutenlijst.

Adrestabel aanpassen voor HOLDAUTO wordt gebruikt om voor de aan 
deze modules aangesloten uitgangen de eigenschappen in de adrestabel 
aan te passen. Zo wordt daarvan het relatie item toegevoegd en het type 
aangepast, zodat de uitgang via het programma OtcNet bediend kan worden 
met een HAND / AUTO functie.

Ongebruikte registers uit de adrestabel verwijderen kan worden gebruikt om 
de interne registers van de Optinet welke niet in het actieve Plc programma 
worden gebruikt, uit de adrestabel te verwijderen. Bij het automatisch 
toevoegen van objecten waarbij registers nodig zijn, kunnen deze 
desgewenst opnieuw worden gebruikt (zie Instellingen).

Objecten opnieuw nummeren en sorteren kan worden gebruik om de 
objectnummers Pnnn opnieuw vanaf 1 te laten beginnen. Dit kan nodig zijn 
indien het hoogste objectnummer hoger wordt dan het maximaal aantal 
toegestane objecten. Het sorteren kan zowel horizontaal als vertikaal 
worden uitgevoerd (zie Instellingen).

De Referentielijst toont een overzicht van alle gebruikte objecten en 
verbindingen.
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Plc Draft

Om snel objecten en verbindigen te plaatsen, kan gebruik worden gemaakt 
van de zogenaamde weergave in Draft. 

In deze mode worden lijnen vereenvoudigd weergegeven, zodat bij gebruik 
van zeer grote werkbladen en-of langzame computer toch snel gewerrkt kan 
worden.

In Draft mode kunnen werkbladen niet met verbindingen worden afgedrukt.

Draft mode

Normale mode
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Het horizontaal of vertikaal verplaatsen van verbindingslijnen is alleen in 
Normale weergave moge mogelijk.
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Plc Project

Voor eenvoudige testdoeleinden kan een Plc project zonder installatie 
worden gemaakt. Het is daarbij uiteraard niet mogelijk om de in- en 
uitgangen van de Optinet te gebruiken.

Voor normaal gebruik zal bij het ingeven van een Nieuw project eerst een 
Optinet installatie worden geselecteerd. Het is daarbij van belang dat voor 
de Optinet alle configuratie instellingen en de adrestabel voor wat betreft de 
in- en uitgangen (en/of de externe regelaars) zijn ingegeven.

De grootte van het werkblad kan naar eigen wens worden aangepast. Houdt 
daarbij echter wel rekening met de afdrukmogelijkheden van uw printer. 

Ook kan een bepaald versienummer aan het programma worden 
toegekend. Dit versienummer wordt tijdens het configureren (on-line laden 
in de Optinet) zichtbaar en is voor eigen gebruik in te vullen.

Het is van groot belang om de juiste Optinet versie (V1 R2s, V2 R4b of V2 
R4k) in te geven. Hierbij dient het juiste type en de firmware versie vanaf 
Rnn te worden geselecteerd.
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Na het ingeven van een nieuw project, wordt een leeg werkblad getoond. 
Vervolgens kunnen objecten worden geplaats en kan het Plc proces worden 
gesimuleerd.

Met behulp van Init werkblad kan een speciaal werkblad worden 
aangegeven welke eenmaal bij het initialiseren van de Plc wordt uitgevoerd. 
Parameters van regelaars worden bij het initialiseren van de Plc altijd 
eenmalig geinitieerd, dus behoeven deze niet op het Init werkblad te 
worden opgenomen.

Als het Plc programma in de Optinet geladen is, worden de Plc opdrachten 
elke 100 msec (eventueel in overleg met Opticom instelbaar via de Optinet 
configuratie) uitgevoerd. 

Voor het communiceren van de Plc met externe in- of uitgangen, zoals 
bijvoorbeeld regelaars of I/O modules via een seriële bus, kan het 
verstandig zijn om een langzamere interval in te stellen. Hierdoor wordt 
voorkomen dat overige communicatie, zoals de grafische presentaties en/of 
menu bediening, onnodig wordt vertraagd.
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Plc Instellingen

Voor het automatisch toevoegen van Setpoints, Tellers of Hand/Auto 
functies, kan een zogenaamd base-adres worden ingesteld. Het betreft 
hier uitsluitend het gebruik van de Interne registers van de Optinet en geldt 
voor zowel de M als de S registers. De instelling wordt ook gebruikt voor het 
automatisch verwijderen van ongebruikte adressen.

In de Optinet kunnen maximaal 2000 analoge registers en 2000 digitale 
statusbits worden gebruikt. De registers M01 t/m M99 en S01 t/m S99 
zijn voor scripts gereserveerd, maar kunnen ook binnen de Plc worden 
toegepast.

____________________________________________________________

Voor verschillende programmafuncties kunnen de volgende instellingen 
worden gedaan:

Positieweergave tonen geeft tijdens het plaatsen van objecten de 
cursorpositie weer (in pixels).
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De selectie Bij automatisch toevoegen van M- en S-registers eerst 
ongebruikte registers toepassen kan worden ingeschakeld indien gebruik 
wordt gemaakt van de functie Ongebruikte registers uit de adrestabel 
verwijderen. Standaard worden nieuwe registers toegevoegd aan het laatst 
gebruikte registernummer. Indien deze functie staat ingeschakeld zal eerst 
worden gekeken of er nog voldoende vrije registers beschikbaar zijn.

Objecten na opnieuw nummeren vertikaal in plaats van horizontaal 
sorteren wordt gebruikt nadat alle objecten opnieuw zijn genummerd. 
Afhankelijk van deze instelling zullen de objecten horizontaal of vertikaal 
opeenvolgend worden weergegeven.

Indien Controle op dubbel gebruikte externe in- en uitgangen 
uitvoeren staat ingeschakeld, dan zal bij Programma controle melding 
worden geven als er meerdere keren gebruik wordt gemaakt van 
externe I/O. Bijvoorbeeld voor het lezen of schrijven van en naar 
de communicatiebus (regelaars of externe I/O modules). Om de 
buscommunicatie te ontlasten kan in dat geval beter gebruik worden 
gemaakt van een verbinding van een INPUT met een Marker om van daaruit 
verder gebruik te maken van de data.

____________________________________________________________

Voor het simuleren kan de Plc scaninterval worden ingesteld. Standaard 
staat dit op 100 msec, maar kan voor testdoeleinden worden gewijzigd 
tussen 50 en 500 msec. De Plc scaninterval in de Optinet kan via de 
systeemconfiguratie worden ingesteld en staat standaard op 100 msec. 
Opmerking: het object SECPULS werkt alleen correct indien de Plc 
scaninterval niet groter is dan 500 msec.

____________________________________________________________

Met de knop Recent geopend wissen wordt de hulplijst voor het 
selecteren van de laatste 5 gebruikte Plc programma’s gewist.
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Plc Nieuw werkblad toevoegen

Met behulp van dit keuze menu kan eenvoudig een nieuw werklblad worden 
toegevoegd.

Met behlup van de objecten Marker naar en Marker van kunnen 
verwijzingen tussen de verschillende werklbalden worden gemaakt.
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Plc Simulatie

Het Plc programma kan lokaal worden gesimulleerd. Verschillende ingangen 
kunnen worden ingesteld met een bepaalde simulatiewaarde.

Alleen als het project is opgeslagen kan de simulatie worden gestart.

Indien er een Optinet is verbonden, kan On-line worden gesimuleerd. 
Daarbij worden de werkelijk gemeten waarden van de ingangen gebruikt. 
Het On-line simuleren kan vanuit OtcNet Bedienen Telecommunicatie 
Configuratie Plc worden gestart.
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Met behulp van OtcNet Bedienen Telecommunicatie Configuratie Plc 
kan het Plc programma inde Optinet worden geladen, worden gelezen of 
worden verwijderd.

Zodra het Plc programma is geladen zal deze door de Optinet worden 
geactiveerd. Tijdens simulatie wordt de Plc in Pauze geschakeld.
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Plc Programma controleren

Met behulp van dit keuze menu kan het Plc programma worden 
gecontroleerd op fouten.

Ook kan het programma worden gecontroleerd door op de knop       te
klikken.

Indien er fouten worden aangetroffen, kan een overzicht van de fouten 
worden opgevraagd door op de knop        te klikken.

Opmerking: Als er bij het Programma controleren GEEN FOUTEN wordt 
aangegeven, is dat geen garantie dat het Plc programma in de Optinet 
correct zal functioneren.
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Plc Foutenlijst

Het programma OtcNet Plc kan eenvoudige fouten detecteren. Dit zijn de 1e 
niveau fouten, zoals onjuiste directe verbindingen tussen twee verschillende 
type objecten of onjuiste verbindingen.

Door op een regel in het overzicht te klikken wordt de fout op het werkblad 
in de kleur rood aangegeven.

De meldingen zijn alfabetisch gesorteerd. Door op de kolom Locatie te 
klikken wordt op basis van objectnummer gesorteerd.

____________________________________________________________

Meldingen

Analoog naar digitaal - Er is een verbinding van een analoog object naar 
een digitaal object.

Check dubbel gebruikt I/O - Dit adres wordt meerdere keren in het Plc 
programma gebruikt. Om onnodige belasting van de externe communicatie 
bus (regelaars en/of I/O modules) te voorkomen, kan gebruik gemaakt van 
een eenmalige verbinding met een Marker. Deze waarschuwingsmeldingen 
kunnen bij Instellingen worden uitgeschakeld.
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Check ongebruikt object - Het object is niet verbonden met een ander 
object of connectpunt.

Check relatie item nnnnnn-tabelnaam - In de adrestabel is voor de 
aangegeven tabelnaam nog geen of niet het juiste item voor de HOLD/AUTO 
toepassing ingegeven. Met behulp van het menu Programma en Adrestabel 
aanpassen voor HOLDAUTO objecten kan de adrestabel automatisch worden 
aangepast.

Check toegang nnnnnn-tabelnaam - In de adrestabel is voor de 
aangegeven tabelnaam nog niet aangegeven dat uitgang via een HOLD/
AUTO object wordt aangestuurd. Het type bij toegang is PR - Plc Relatie 
Hold/Auto. Met behulp van het menu Programma en Adrestabel aanpassen 
voor HOLDAUTO objecten kan de adrestabel automatisch worden aangepast.

Digitaal naar analoog - Er is een verbinding van een digitaal object naar 
een analoog object.

Geen tabelnaam voor hold/auto module - Geen tabelnaam ingegeven 
voor het object.

Geen tabelnaam voor ingang - Geen tabelnaam ingegeven voor het 
object.

Geen tabelnaam voor teller - Geen tabelnaam ingegeven voor het object.

Geen tabelnaam voor uitgang - Geen tabelnaam ingegeven voor het 
object.

Hold/auto adres Xnnnn niet gevonden - Geen tabelnaam voor het 
schakeladres van het HOLDAUTO object gevonden.

Maximaal aantal pulstellers bereikt - Zie Programma Bronnen voor het 
beschikbare aantal pulstellers.

Maximaal aantal timers bereikt - Zie Programma Bronnen voor het 
beschikbare aantal timers.

Maximaal aantal urentellers bereikt - Zie Programma Bronnen voor het 
beschikbare aantal urentellers.

Object niet beschikbaar in Optinet Vn - Het gebruikte object kan niet 
worden gebruikt voor de geselecteerde Optinet.

Onjuiste verbinding - Er zijn meerdere ingangen of uitgangen met elkaar 
verbonden.
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Simulatie adres Xnnnn niet gevonden - Geen tabelnaam voor het 
simulatie adres van het HOLDAUTO object gevonden.

Van marker Pnnn niet bekend - Nog geen koppeling met een MARKERTO 
ingegeven.

Verbinding analoog naar digitaal - Er is een verbinding via een 
CONNECT van een analoog object naar een digitaal object.

Verbinding digitaal naar analoog -  Er is een verbinding via een 
CONNECT van een digitaal object naar een analoog object.

____________________________________________________________

Opmerking:  Als er bij het Programma controleren GEEN FOUTEN wordt 
aangegeven, is dat geen garantie dat het Plc programma 
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Plc Referentielijst

Deze referentielijst toont een overzicht van alle gebruikte objecten. Indien 
gewenst kunnen tevens alle gebruikte Connect punten worden getoond.

Via de knop Kopiëren kunnen de gegevens in het klembord worden 
opgeslagen (Tab gescheiden records) en in een ander programma 
(bijvoorbeeld Excel) worden gebruikt.
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Plc Bronnen 

Met behulp van het overzicht Bronnen kan een beeld worden verkregen over 
het gebruik van de verschillende objecten.

Verwijderde objecten worden pas werkelijk uit het programma verwijderd 
nadat het Plc programma is opgeslagen en weer opnieuw wordt gelezen. Het 
laatst gebruikte objectnummer wordt daarbij niet gewijzigd.
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Plc Object Algemeen CONNECT 

X1 - ingang
Y1 - uitgang (mag meerdere keren worden verbonden)

Een connect wordt gebruikt om een verbinding tussen verschillende objecten 
te realiseren. Dat kan handig zijn in verband met extra verbindingslijnen 
naar andere objecten, of ter verduidelijking van de tekening.

Een Connect kan met zowel analoog als digitaal object worden verbonden, 
maar niet door elkaar.
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Plc Object Algemeen MARKERTO 

X1 - Ingang

Een Markerto wordt gebruikt om een signaal van een bepaald werkblad 
door te geven aan een ander werkblad. Een Marker kan zowel analoog als 
digitaal worden gebruikt, maar niet door elkaar. Een Markerto wordt altijd 
verbonden met een Markerfrom.

Bij het ingeven van Eigenschappen kan een keuzelijst worden gebruikt, 
waarin alle beschikbare markers met een eventuele omschrijving worden 
getoond. 
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Plc Object Algemeen MARKERFROM 

Y1 - Uitgang

Een Markerfrom wordt gebruik om een signaal van een Markerto te 
verbinden. De data mag zowel analoog als digitaal zijn, maar niet door 
elkaar.



Handleiding OtcNet Plc

30

Plc Object Algemeen DAY 

Y1 - Uitgang dagnummer 1 t/m 7

Dit object wordt gebruikt om het actuele dagnummer van de Optinet weer 
te geven.

1 - maandag
2 - dinsdag
3 - woensdag
4 - donderdag
5 - vrijdag
6 - zaterdag
7 - zondag
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Plc Object Algemeen TIME 

Y1 - Uitgang uumm

Dit object geeft de actuele tijd van de Opinet in uren en minuten, zonder 
scheidingsteken. Bijvoorbeeld: 1030 is 10:30 uur.
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Plc Object Algemeen TMR 

X1 - Ingang 0 -> 1 start timer
Y1 - Uitgang timer actief = 1

Seconde timer met vast ingestelde tijd.

De timer werkt op basis van 100 msec x 10, waardoor met een 
nauwkeurigheid van 0,1 seconde kan worden gewerkt.
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Plc Object Algemeen TMRP 

X1 - Ingang 0 -> 1 start timer
X2 - Externe timer waarde (preset)
Y1 - Uitgang timer actief = 1

Seconde timer met externe tijd.

De timer werkt op basis van 100 msec x 10, waardoor met een 
nauwkeurigheid van 0,1 seconde kan worden gewerkt.
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Plc Object Algemeen SECPULS 

Y1 - Uitgang elke seconde 0 -> 1

Het secpuls object genereert elke seconde een puls van 0 naar 1. Voor het 
genereren van andere pulsfrequenties kan het TMR of TMRP object worden 
gebruikt.

De nauwkeurigheid van de seconde puls is ongeveer 20 msec en mede 
afhankelijk van de Plcscaninterval, welke ten minste kleiner dan 500 msec 
dient te zijn.
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Plc Object Algemeen CNTRPULS 

X1 - Ingang 0 -> 1 telt puls
X2 - Reset tellerstand 1 actief
Y1 - Telleruitgang (M register)

Een pulsteller maakt gebruik van een M register van de Optinet. Indien de 
waarde van X1 van 0 naar 1 verandert zal een puls worden bijgeteld. Deze 
pulsteller is niet geschikt voor het verwerken van snelle (*) pulsen. Voor 
het gebruik van energiemanagement wordt geadviseerd om de specifieke 
telleringangen van de ingangsmodules te gebruiken.

Bij het toevoegen van een Pulsteller kan automatisch een M register in de 
adrestabel van de Optinet worden toegevoegd.

Met de ingang X2 (status 1) wordt de tellerstand gereset (waarde 0). Alleen 
bij een Optinet V2 R4b en hoger.

(*) De minimale pulsfrequentie is afhankelijk van de gebruikte 
Plcscaninterval (standaard ingesteld op 100 msec) en de tijd die nodig is om 
de (eventueel externe) ingangen te lezen
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Plc Object Algemeen CNTRHOUR 

X1 - Ingang 0 -> 1 telt seconden
X2 - Reset tellerstand 1 actief
Y1 - Telleruitgang (M register) in uu.mm

Een urensteller maakt gebruik van een M register van de Optinet. Indien 
de waarde van X1 van 0 naar 1 verandert zal elke seconde worden geteld. 
Indien 60 seconden zijn geteld zal een minuut worden bijgeteld. De 
weergave is in uren en minuten gescheiden door een punt.

Bij het toevoegen van een Urenteller kan automatisch een M register in de 
adrestabel van de Optinet worden toegevoegd.

Met de ingang X2 (status 1) wordt de tellerstand gereset (waarde 0.00). 
Alleen bij een Optinet V2 R4b en hoger.
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Plc Object Algemeen CLOCKKM 

Y1 - status 0 of 1
Y2 - actief setpoint

Een klokmodule van de Optinet. Het betreffende Klokmodule dient bij de 
installatiegegevens te zijn gedefinieerd.
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Plc Object Algemeen CLOCKVM 

Y1 - status 0 of 1

Het vakantiemodule van de Optinet. Het vakantiemodule dient bij de 
installatiegegevens te zijn gedefinieerd.
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Plc Object Algemeen CLOCKUM 

Y1 - status 0 of 1
Y2 - actief setpoint

Een uitzonderingsmodule van de Optinet. Het betreffende 
uitzonderingsmodule dient bij de installatiegegevens te zijn gedefinieerd.
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Plc Object Algemeen REM1 

Dit object kan gebruikt worden om een bepaalde opmerking of informatie 
van 1 regel op het werkblad aan te geven.
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Plc Object Algemeen REM2 

Dit object kan gebruikt worden om een bepaalde opmerking of informatie 
van 2 regels op het werkblad aan te geven
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Plc Object Dataveld INPUT 

Y1 - Analoge ingang van een regelaar of extern ingangsmodule

Met behulp van een input kunnen analoge datapunten in het Plc programma 
worden gelezen. Er wordt gebruik gemaakt van de reeds aanwezige 
adrestabel.
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Plc Object Dataveld OUTPUT 

X1 - Analoge uitgang naar een regelaar of extern uitgangsmodule

Met behulp van een output kunnen analoge waarden van het Plc programma 
worden weggeschreven naar datapunten van externe regelaars of 
uitgangsmodules.

Er wordt gebruik gemaakt van de reeds aanwezige adrestabel.
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Plc Object Dataveld BININPUT 

Y1 - Digitale ingang van een regelaar of extern ingangsmodule

Met behulp van een digitale input kunnen binaire datapunten in het Plc 
programma worden gelezen. 

Er wordt gebruik gemaakt van de reeds aanwezige adrestabel.
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Plc Object Dataveld BINOUTPUT 

X1 - Digitale uitgang naar een regelaar of extern uitgangsmodule

Met behulp van een digitale output kunnen binaire waarden van het Plc 
programma worden weggeschreven naar een datapunt van een externe 
regelaar of uitgangsmodule. 

Er wordt gebruik gemaakt van de reeds aanwezige adrestabel.
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Plc Object Dataveld SETPOINTIN 

Y1 - Analoge setpoint van de Optinet (M register)

Met behulp van een setpointin kunnen analoge registers van de Optinet in 
het Plc programma worden gelezen. 

Setpoints kunnen automatisch aan de adrestabel worden toegevoegd.
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Plc Object Dataveld SETPOINTOUT 

X1 - Analoge setpoint naar de Optinet (M register)

Met behulp van een setpointout kunnen analoge waarden van het Plc 
programma naar de Optinet worden geschreven. 

Setpoints kunnen automatisch aan de adrestabel worden toegevoegd.
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Plc Object Dataveld BINSETPOINTIN 

Y1 - Digitaal setpoint van de Optinet (S register)

Met behulp van een binsetpointin kunnen digitale registers van de Optinet in 
het Plc programma worden gelezen. 

Setpoints kunnen automatisch aan de adrestabel worden toegevoegd.
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Plc Object Dataveld BINSETPOINTOUT 

X1 - Digitaal setpoint naar de Optinet (S register)

Met behulp van een binsetpointout kunnen digitale waarden van het Plc 
programma naar de Optinet worden geschreven. 

Setpoints kunnen automatisch aan de adrestabel worden toegevoegd.
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Plc Object Dataveld HOLDAUTO 

X1 - Analoge ingang (normaal verbonden met Y1)
Y1 - Analoge uitgang
Y2 - Hand / automatisch status waarde 0 of 1
Y3 - Simulatie waarde

Met behulp van dit object kan een M register of een analoge uitgang 
eenvoudig hand / automatisch worden bediend via het programma 
OtcNet Bedienen. Deze functie is vergelijkbaar met de werking van een 
interventiemodule.

Er wordt gebruik gemaakt van 3 registers, welke aaneengesloten zijn. 
Bijvoorbeeld M101, M102 en M103 voor respectievelijk X1/Y1, Y2 en Y3. 

Beide laatste ingangen kunnen desgewenst binnen het Plc programma 
worden gebruikt om andere zaken aan te sturen. De registers voor het 
gebruik van de hold/auto functie kunnen automatisch aan de adrestabel 
worden toegevoegd.

Het is mogelijk om met behulp van dit object een externe uitgang aan te 
sturen. Tijdens het bedienen kan gebruik worden gemaakt van de Hold/
Auto functie. Om dat te kunnen gebruiken dient in de adrestabel voor de 
betreffende tabelnaam de Toegang op PR - Plc Relatie Hold/Auto te 
worden gezet en bij het Relatie item het M register van het HOLDAUTO 
object te worden ingevuld. 

Met behulp van het menu Programma en Adrestabel aanpassen voor 
HOLDAUTO objecten wordt de adrestabel automatisch aangepast.
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Plc Object Dataveld BINHOLDAUTO 

X1 - Digitale ingang (normaal verbonden met Y1)
Y1 - Digitale uitgang
Y2 - Hand / automatisch status waarde 0 of 1
Y3 - Simulatie waarde 0 of 1

Met behulp van dit object kan een S register of een digitale uitgang 
eenvoudig hand / automatisch worden bediend via het programma 
OtcNet Bedienen. Deze functie is vergelijkbaar met de werking van een 
interventiemodule.

Er wordt gebruik gemaakt van 3 registers, welke aaneengesloten zijn. 
Bijvoorbeeld S101, S102 en S103 voor respectievelijk X1/Y1, Y2 en Y3. 

Beide laatste ingangen kunnen desgewenst binnen het Plc programma 
worden gebruikt om andere zaken aan te sturen. De registers voor het 
gebruik van de hold/auto functie kunnen automatisch aan de adrestabel 
worden toegevoegd.

Het is mogelijk om met behulp van dit object een externe uitgang aan te 
sturen. Tijdens het bedienen kan gebruik worden gemaakt van de Hold/
Auto functie. Om dat te kunnen gebruiken dient in de adrestabel voor de 
betreffende tabelnaam de Toegang op PR - Plc Relatie Hold/Auto te 
worden gezet en bij het Relatie item het S register van het HOLDAUTO 
object te worden ingevuld.
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Plc Object Dataveld NUMN 

Y1 - Vaste analoge waarde

Dit object wordt gebruikt om een vaste waarde binnen het Plc programma 
te gebruiken. 

Een numn kan niet worden gewijzigd.
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Plc Object Dataveld BIN0 

Y1 - Vaste digitale waarde 0

Dit object wordt gebruikt om een vaste waarde binnen het Plc programma 
te gebruiken. 

Een bin0 kan niet worden gewijzigd.
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Plc Object Dataveld BIN1 

Y1 - Vaste digitale waarde 1

Dit object wordt gebruikt om een vaste waarde binnen het Plc programma 
te gebruiken. 

Een bin1 kan niet worden gewijzigd.
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Plc Object Logica NOT 

X1 - Ingang
Y1 - Uitgang

Een NOT poort (ook wel NIET-poort of invertor genoemd) inverteert een 
signaal (1 wordt 0 en omgekeerd).
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Plc Object Logica AND 

X1 - Ingang
X2 - Ingang
Y1 - Uitgang

De AND poort(ook wel EN-poort genoemd) geeft slechts een 1 als uitvoer 
als alle invoer een 1 is.
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Plc Object Logica QAND 

X1 - Ingang
X2 - Ingang
X3 - Ingang
X4 - Ingang
Y1 - Uitgang

De AND poort(ook wel EN-poort genoemd) geeft slechts een 1 als uitvoer 
als alle invoer een 1 is. 

Eventueel niet gebruikte ingangen kunnen met behulp van een BIN1 op 1 
worden vast gezet.
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Plc Object Logica NAND 

X1 - Ingang
X2 - Ingang
Y1 - Uitgang

De NAND poort(staat voor NotAND, ook wel NEN-poort genoemd) geeft een 
1 als er minimaal een invoer 0 is.
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Plc Object Logica OR 

X1 - Ingang
X2 - Ingang
Y1 - Uitgang

Een OR poort (ook wel OF-poort genoemd) geeft een 1 als minimaal één van 
de ingangen ook een 1 is.
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Plc Object Logica QOR 

X1 - Ingang
X2 - Ingang
X3 - Ingang
X4 - Ingang
Y1 - Uitgang

Een OR poort (ook wel OF-poort genoemd) geeft een 1 als minimaal één van 
de ingangen ook een 1 is. 

Eventueel niet gebruikte ingangen kunnen met behulp van een BIN0 op 0 
worden vast gezet.
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Plc Object Logica NOR 

X1 - Ingang
X2 - Ingang
Y1 - Uitgang

De NOR poort (staat voor NotOR, ook wel NOF-poort genoemd) NOR is 1 als 
geen van beide poorten 1 is.
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Plc Object Logica EXOR 

X1 - Ingang
X2 - Ingang
Y1 - Uitgang

De EXOR (staat voor eXclusive OR, of EXOF) XOR geeft alleen 1 als één van 
de ingangen 1 is.
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Plc Object Logica SETRESET 

X1 - Set ingang
X2 - Reset ingang (dominant)
Y1 - Uitgang 1 als actief
Y2 - Uitgang 0 als actief (omgekeerd aan Y1)

Het setreset object, ook wel FlipFlop genoemd, wordt gebruikt als 
geheugenfunctie. 

Indien de ingang X1 (S) van 0 naar 1 schakelt, krijgt de uitgang Y1 (Q) de 
waarde 1. Indien de ingang X2 (Rd) hoog is of wordt, zal de uitgang Y1 (Q) 
weer 0 worden (reset dominant). De uitgang Y2 (NOT Q) geeft altijd de 
geinverteerde waarde aan.
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Plc Object Logica SETDRESET

X1 - Set ingang (dominant)
X2 - Reset ingang
Y1 - Uitgang 1 als actief
Y2 - Uitgang 0 als actief (omgekeerd aan Y1)

Het setdreset object wordt gebruikt als geheugenfunctie.

Indien de ingang X1 (Sd) van 0 naar 1 schakelt, krijgt de uitgang Y1 (Q) de 
waarde 1. Indien de ingang X2 (R) hoog wordt, zal de uitgang Y1 (Q) weer 0 
worden, mits de ingang X1 niet hoog is (set dominant). De uitgang Y2 (NOT 
Q) geeft altijd de geinverteerde waarde aan.
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Plc Object Logica PULS 

X1 - Puls ingang
Y1 - Puls uitgang

Het puls object geeft een statuswijziging van Y1 als de ingang X1 van 0 naar 
1 schakelt. De ingangspulsen worden hierdoor dus door twee gedeeld.
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Plc Object Logica ONESHOT 

X1 - Ingang 0 -> 1 start
Y1 - Uitgang

Het oneshot object, ook wel monostabiele multivibrator genoemd, wordt 
gebruikt om gedurende een bepaalde ingestelde tijd de uitgang Y1 met de 
waarde 1 aan te sturen. 

Na de ingestelde tijd wordt de uitgang weer terug naar 0 geschakeld.

Het oneshot object gebruikt een seconde timer met een nauwkerigheid van 
100 msec. Bijvoorbeeld een ingestelde waarde van 2.5 geeft een puls van 
2.5 seconde.
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Plc Object Logica UPDOWN 

X1 - Pulsingang van 0 -> 1
X2 - Telfunctie 0 (up) of 1 (down)
X3 - Reset tellerstand 1 actief
Y1 - Telleruitgang

Up/Down Counter voor het tellen van pulsen. Met behulp van ingang X2 
wordt bepaald of de teller omhoog (up) of naar beneden (down) moet 
tellen. 

Met de ingang X3 (status 1) wordt de tellerstand gereset (waarde 0).
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Plc Object Logica SWITCH 

X1 - Analoge ingang 1
X2 - Analoge ingang 2
X3 - Schakelwaarde 0 of 1
Y1 - Analoge uitgang

Met behulp van een switch kunnen twee analoge waarden worden 
geschakeld. Afhankelijk van de waarde van ingang X3 zal ingang X1 (waarde 
0) of ingang X2 (waarde 1) worden doorgeschakeld naar de uitgang Y1.

Voor het gebruik van Hand / Automatisch schakelen van analoge in- of 
uitgangen via OtcNet Bedienen kan het object HOLDAUTO worden gebruikt.
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Plc Object Logica BINSWITCH 

X1 - Digitale ingang 1
X2 - Digitale ingang 2
X3 - Schakelwaarde 0 of 1
Y1 - Digitale uitgang

Met behulp van een binswitch kunnen twee digitale waarden worden 
geschakeld. Afhankelijk van de waarde van ingang X3 zal ingang X1 (waarde 
0) of ingang X2 (waarde 1) worden doorgeschakeld naar de uitgang Y1.

Voor het gebruik van Hand / Automatisch schakelen van digitale in- of 
uitgangen via OtcNet Bedienen kan het object BINHOLDAUTO worden 
gebruikt.
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Plc Object Logica BCDIN 

X1 - Binaire ingang waarde 1
X2 - Binaire ingang waarde 2
X3 - Binaire ingang waarde 4
X4 - Binaire ingang waarde 8
Y1 - Analoge uitgang 0 t/m 15

Met behulp van het bcdin module kunnen 4 digitale signalen worden 
omgezet naar BCD.
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Plc Object Logica BCDOUT 

X1 - Analoge ingang 0 t/m 15
Y1 - Binaire uitgang waarde 1
Y2 - Binaire uitgang waarde 2
Y3 - Binaire uitgang waarde 4
Y4 - Binaire uitgang waarde 8

Met behulp van het bcdout module kan een analoge waarde van 0 t/m 15 
worden omgezet naar 4 digitale signalen.
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Plc Object Logica BCD8IN

X1 - Binaire ingang waarde 1
X2 - Binaire ingang waarde 2
X3 - Binaire ingang waarde 4
X4 - Binaire ingang waarde 8
X5 - Binaire ingang waarde 16
X6 - Binaire ingang waarde 32
X7 - Binaire ingang waarde 64
X8 - Binaire ingang waarde 128
Y1 - Analoge uitgang 0 t/m 255

Met behulp van het bcd8in module kunnen 8 digitale signalen worden 
omgezet naar BCD.
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Plc Object Logica BCD8OUT

X1 - Analoge ingang 0 t/m 255
Y1 - Binaire uitgang waarde 1
Y2 - Binaire uitgang waarde 2
Y3 - Binaire uitgang waarde 4
Y4 - Binaire uitgang waarde 8
Y5 - Binaire uitgang waarde 16
Y6 - Binaire uitgang waarde 32
Y7 - Binaire uitgang waarde 64
Y8 - Binaire uitgang waarde 128

Met behulp van het bcd8out module kan een analoge waarde van 0 t/m 255 
worden omgezet naar 8 digitale signalen.
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Plc Object Vergelijking COMPEQ 

X1 - Analoge waarde A
X2 - Analoge waarde B
Y1 - Digitale waarde resultaat

Indien de ingangswaarde X1 (A) gelijk is aan de ingangswaarde X2 (B), dan 
krijgt de uitgang Y1 de waarde 1, anders de waarde 0.
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Plc Object Vergelijking COMPGT 

X1 - Analoge waarde A
X2 - Analoge waarde B
Y1 - Digitale waarde resultaat

Indien de ingangswaarde X1 (A) groter is dan de ingangswaarde X2 (B), dan 
krijgt de uitgang Y1 de waarde 1, anders de waarde 0.
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Plc Object Vergelijking COMPGTEQ 

X1 - Analoge waarde A
X2 - Analoge waarde B
Y1 - Digitale waarde resultaat

Indien de ingangswaarde X1 (A) groter of gelijk is aan de ingangswaarde X2 
(B), dan krijgt de uitgang Y1 de waarde 1, anders de waarde 0.
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Plc Object Vergelijking COMPLT 

X1 - Analoge waarde A
X2 - Analoge waarde B
Y1 - Digitale waarde resultaat

Indien de ingangswaarde X1 (A) kleiner is dan de ingangswaarde X2 (B), 
dan krijgt de uitgang Y1 de waarde 1, anders de waarde 0.
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Plc Object Vergelijking COMPEQLT 

X1 - Analoge waarde A
X2 - Analoge waarde B
Y1 - Digitale waarde resultaat

Indien de ingangswaarde X1 (A) kleiner of gelijk is aan de ingangswaarde 
X2 (B), dan krijgt de uitgang Y1 de waarde 1, anders de waarde 0.
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Plc Object Vergelijking COMPNEQ 

X1 - Analoge waarde A
X2 - Analoge waarde B
Y1 - Digitale waarde resultaat

Indien de ingangswaarde X1 (A) ongelijk is aan de ingangswaarde X2 (B), 
dan krijgt de uitgang Y1 de waarde 1, anders de waarde 0.
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Plc Object Vergelijking COMPHL 

X1 - Analoge waarde A
X2 - Analoge waarde B
X3 - Analoge waarde C
Y1 - Analoge waarde hoogste waarde
Y1 - Analoge waarde laagste waarde

Dit object wordt gebruikt om van twee of drie analoge waarden de hoogste 
en de laagste te bepalen. De uitgang Y1 geeft de hoogste waarde en de 
uitgang Y2 de laagste. 

Een niet gebruikte ingang kan eventueel aan een van de andere 
ingangspunten worden vastgelegd.



OtcNet

81

Plc Object Vergelijking LIMITMIN

X1 - Analoge ingangswaarde
Y1 - Analoge uitgangswaarde

Indien de ingangswaarde X1 kleiner is dan de vaste ingestelde waarde, 
wordt de uitgang Y1 de vaste ingestelde waarde.

Alleen bij een Optinet V2 R4b en hoger.
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Plc Object Vergelijking LIMITMAX

X1 - Analoge ingangswaarde
Y1 - Analoge uitgangswaarde 

Indien de ingangswaarde X1 groter is dan de vaste ingestelde waarde, 
wordt de uitgang Y1 de vaste ingestelde waarde.

Alleen bij een Optinet V2 R4b en hoger.
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Plc Object Berekening CALCADD 

X1 - Analoge waarde A
X2 - Analoge waarde B
Y1 - Uitgang

De ingangswaarde X1 (A) wordt opgeteld bij de ingangswaarde X2 (B) met 
als resultaat de uitgang Y1.
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Plc Object Berekening CALCSUB 

X1 - Analoge waarde A
X2 - Analoge waarde B
Y1 - Uitgang

De ingangswaarde X2 (B) wordt afgetrokken van de ingangswaarde X1 (A) 
met als resultaat de uitgang Y1.
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Plc Object Berekening CALCDEV 

X1 - Analoge waarde A
X2 - Analoge waarde B
Y1 - Uitgang

De ingangswaarde X1 (A) wordt gedeeld door de ingangswaarde X2 (B) met 
als resultaat de uitgang Y1.
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Plc Object Berekening CALCMUL 

X1 - Analoge waarde A
X2 - Analoge waarde B
Y1 - Uitgang

De ingangswaarde X1 (A) wordt vermenigvuldigd met de ingangswaarde X2 
(B) met als resultaat de uitgang Y1.
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Plc Object Berekening CALCAVG 

X1 - Analoge waarde A
X2 - Analoge waarde B
Y1 - Uitgang

Van beide ingangen wordt de gemiddelde waarde berekend, met als 
resultaat de uitgang Y1.
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Plc Object Berekening CALCGAIN 

X1 - Analoge ingang
X2 - Versterkingsfactor
X3 - Offset of parallelverschuiving
X2 - Uitgang

Dit object wordt gebruikt om een analoog signaal lineair te versterken en 
daarbij een eventuele offset toe te passen.

De ingangswaarden mogen zowel positief als negatief zijn.
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Plc Object Berekening CALCABS 

X1 - Analoge ingang
Y1 - Uitgang

Van de ingangswaarde X1 wordt de absolute waarde berekend, met als 
resultaat de uitgang Y1. 

Bijvoorbeeld de waarde -12 wordt 12.
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Plc Object Berekening CALCINT 

X1 - Analoge ingang
Y1 - Uitgang

Van de ingangswaarde X1 wordt de integer waarde berekend, met als 
resultaat de uitgang Y1.

Bijvoorbeeld de waarde 12.6 wordt 12.
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Plc Object Berekening CALCRND 

X1 - Analoge ingang
Y1 - Uitgang

De ingangswaarde X1 wordt afgerond, met als resultaat de uitgang Y1. 

Bijvoorbeeld de waarde 12.6 wordt 13.
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Plc Object Berekening CALCSQR 

X1 - Analoge ingang
Y1 - Uitgang

Van de ingangswaarde X1 wordt de vierkantswortel berekend, met als 
resultaat de uitgang Y1. 

Bijvoorbeeld de waarde 144 wordt 12.



OtcNet

93

Plc Object Berekening CALCAD

X1 - Analoge ingang
Y1 - Uitgang 

Van de analoge ingang wordt een waarde >= 1 naar een digitaal niveau 1 
omgezet, anders wordt niveau 0 toegepast.
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Plc Object Berekening CALCDA

X1 - Digitale ingang
Y1 - Uitgang 

De digitale ingang X1 wordt een analoge waarde 0 of 1 omgezet.
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Plc Object Berekening CALCHEXINT

X1 - Ingang (hexadecimaal 32 bits)
Y1 - Uitgang (signed integer)

De hexadecimale waarde van ingang X1 wordt omgezet naar een integer 
waarde op uitgang Y1. Bijvoorbeeld de waarde A wordt 10. De maximale 
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Plc Object Berekening CALCINTHEX

X1 - Ingang (signed integer)
Y1 - Uitgang (hexadecimaal 32 bits)

De integer waarde van ingang X1 wordt omgezet naar een hexadecimale 
waarde op uitgang Y1. Bijvoorbeeld de waarde 10 wordt A.
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Plc Object Berekening CALCSIN 

X1 - Analoge ingang
Y1 - Uitgang

Van de ingangswaarde X1 wordt de sinus berekend, met als resultaat de 
uitgang Y1. De hoek wordt in radialen gemeten. 

De sinus is de overstaande rechthoekzijde gedeeld door de schuine zijde.



Handleiding OtcNet Plc

98

Plc Object Berekening CALCCOS 

X1 - Analoge ingang
Y1 - Uitgang

Van de ingangswaarde X1 wordt de cosinus berekend, met als resultaat de 
uitgang Y1. De hoek wordt in radialen gemeten. 

De cosinus is de aanliggende rechthoekzijde gedeeld door de schuine zijde.
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Plc Object Berekening CALCTAN 

X1 - Analoge ingang
Y1 - Uitgang

Van de ingangswaarde X1 wordt de tangens berekend, met als resultaat de 
uitgang Y1. De hoek wordt in radialen gemeten. 

De tangens is de overstaande rechthoekzijde gedeeld door de aanliggende 
rechthoekzijde.
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Plc Object Regeling REGONOFF 

X1 - Analoge ingang
X2 - Analoge setpoint Hoog (of Laag)
X3 - Analoge setpoint Laag (of Hoog)
Y1 - Digitale uitgang

Het regonoff object is een eenvoudige AAN/UIT regelaar en wordt 
gebruikt om op basis van twee extern aangeboden setpoints of analoge 
ingangswaarden (X2 en X3) de uitgang Y1 te schakelen. 

Er zijn twee verschillende toepassingen, afhankelijk of de waarde X2 (Hoog) 
lager of hoger is dan de waarde X3 (Laag), voor gebruik als AAN/UIT of als 
UIT/AAN.

Voorbeeld toepassing vrijgave heather: X2 (Hoog) heeft waarde 10 en X3 
(Laag) heeft de waarde 12. De uitgang Y1 zal uitschakelen (waarde 0) 
bij een ingangswaarde X1 van 12 en weer inschakelen (waarde 1) bij een 
ingangswaarde X1 van 10 of lager.

Voorbeeld toepassing als Schmitt Trigger of hoog/laag beveiliging: X2 
(Hoog) heeft waarde 32 en heeft X3 (Laag) waarde 30. De uitgang Y1 
zal inschakelen (waarde 1) bij een ingangswaarde X1 van 32 en weer 
uitschakelen (waarde 0) bij een ingangswaarde X1 van 30.
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Plc Object Regeling REGDIFFONOFF

X1 - Gemeten waarde (GW)
Y1 - Uitgang
Y2 - Referentie (REF)
Y3 - Differentie (DIFF)
Y4 - Local setpoint (LSP)

Het regdiffonoff object is een AAN/UIT regelaar met een instelbare 
differentie. 

Indien de ingangswaarde X1 groter of gelijk is aan het ingestelde setpoint 
zal de uitgang Y1 de waarde 1 krijgen. Indien de ingangswaarde lager dan 
het ingestelde setpoint + de differentie waarde is, dan zal de uitgang de 
waarde 0 krijgen.

De uitgang Y2 geeft als referentie het verschil tussen de gemeten waarde en 
het ingestelde setpoint aan.

Opmerking: Voor deze regeling wordt voor de uitgang Y1 standaard een 
M-register digitaal gebruikt om de registernummering aansluitend te 
houden.
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Plc Object Regeling REGDIFFOFFON

X1 - Gemeten waarde (GW)
Y1 - Uitgang
Y2 - Referentie (REF)
Y3 - Differentie (DIFF)
Y4 - Local setpoint (LSP)

Het regdiffoffon object is een UIT/AAN regelaar met een instelbare 
differentie. 

Indien de ingangswaarde X1 groter of gelijk is aan het ingestelde setpoint 
zal de uitgang Y1 de waarde 0 krijgen. Indien de ingangswaarde lager dan 
het ingestelde setpoint + de differentie waarde is, dan zal de uitgang de 
waarde 1 krijgen.

De uitgang Y2 geeft als referentie het verschil tussen de gemeten waarde en 
het ingestelde setpoint aan.

Opmerking: Voor deze regeling wordt voor de uitgang Y1 standaard een 
M-register digitaal gebruikt om de registernummering aansluitend te 
houden.
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Plc Object Regeling REGDCURVE

X1 - Gemeten waarde (GW)
Y1 - Uitgang (UIT)
Y2 - I-parameter (voetpunt)
Y3 - P-parameter (parallel verschuiving)
Y4 - S-parameter (stijlheid)

De regdcurve is een eenvoudige regeling voor het bepalen van de 
stooklijn, bijvoorbeeld op basis van de buitentemperatuur. De uitgang 
kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het bepalen van de gewenste 
installatietemperatuur.

Naast het instellen van het voetpunt (standaard 30 graden), kan 
een parallelverschuiving (standaard ingesteld op 0 graden) worden 
ingegeven. De stijlheid staat standaard ingesteld op 2.00. Daarbij heeft 
bijvoorbeeld 1 graad verandering in de gemeten waarde (GW) 2 graden 
aanvoertemperatuur tot gevolg.

De range voor de buitentemperatuur (de gemeten waarde) is -10 tot 20 
graden en de range voor de aanvoertemperatuur bedraagt 20 to 90 graden.

De volgende formule wordt gebruikt:
UIT = I + (20 - GW) x S + P
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Plc Object Regeling REGSEGMENT

X1 - Gemeten waarde (GW)
Y1 - Uitgang (UIT)
Y2 - X1 in
Y3 - X2 in
Y4 - X3 in
Y5 - X4 in
Y6 - Y1 uit
Y7 - Y2 uit
Y8 - Y3 uit
Y9 - Y4 uit

Dit viervoudige segmenteringsmodule kan voor verschillende toepassingen 
worden gebruikt. In veel gevallen wordt dit module toegepast om 
de gewenste installatietemperatuur te berekenen op basis van de 
buitentemperatuur (stooklijn met 1 tot 4 knikpunten).

Er zijn maximaal 4 segmenten, elk met een vlak regelbereik. De segmenten 
dienen opvolgend ingesteld te zijn. Parameters van niet gebruikte 
segmenten kunnen gelijk aan het laatst ingestelde segment worden 
ingesteld.

Bijvoorbeeld:
X1 = -10
X2 = 20
Y1 = 90
Y2 = 30
Bij een gemeten buitentemperatuur (WG) van 5 graden zal de uitgang Y1 
(UIT) de waarde 60 geven.
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Plc Object Regeling REGPWMFIX

X1 - Gemeten waarde (GW)
Y1 - Uitgang
Y2 - Cyclustijd (sec)
Y3 - Min. pulsbreedte

De regpwmfix is een speciaal PWM module met een vaste ingestelde 
pulslengte welke wordt afgeleid van de ingestelde cyclustijd.

De minimale pulsbreedte Y3 wordt zowel voor puls aan (1) als voor puls uit 
(0) gebruikt.

Bijvoorbeeld: Bij een ingestelde cyclustijd van 300 seconden bedraagt 
de pulsbreedte 3 seconden (bereik 0-100% komt overeen met 0-300 
seconden). Bij een gemeten waarde (GW) van 20% volgt er een pulstijd van 
3 seconden aan (1) en vervolgens 80% is dus 12 seconden uit (1).
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Plc Object Regeling REGPWMVAR

X1 - Gemeten waarde (GW)
Y1 - Uitgang
Y2 - Cyclustijd (sec)
Y3 - Min. pulsbreedte

De regpwmvar is een standaard PWM module met een variabele pulslengte 
welke wordt afgeleid van de gemeten waarde en de ingestelde cyclustijd.

De minimale pulsbreedte Y3 wordt zowel voor puls aan (1) als voor puls uit 
(0) gebruikt.

Bijvoorbeeld: Bij een ingestelde cyclustijd van 300 seconden zal bij een 
gemeten waarde (GW) van 20% er een puls worden gegenereerd van 60 
seconden aan (1) en vervolgens 240 seconden uit (0).
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Plc Object Regeling REGP 

X1 - gemeten waarde (GW)
X2 - extern setpoint (ESP)
Y1 - uitgang (UIT)
Y2 - Functie
Y3 - lokaal setpoint (LSP)
Y4 - minimum waarde uitgang (MN)
Y5 - maximum waarde uitgang (MX)
Y6 - proportionele band (PB)
Y7 - manuele reset of bias (RS)

De P-regeling is een proportionele regeling en wordt gebruikt voor 
eenvoudige toepassingen. 

De output van de regelaar is gebaseerd op de afwijking (DEV) van de 
gemeten waarde en de ingestelde waarde (setpoint).

Deze P-regeling kent 4 verschillende Functies:
1  - Direct (afwijking = gemeten waarde - ingestelde waarde / regelgebied
    van 0 tot max)
2  - Omgekeerd (afwijking = ingestelde waarde - gemeten waarde / 
    regelgebied van 0 tot max)
3  - Direct PY (afwijking = gemeten waarde - ingestelde waarde / 
    regelgebied van min to max)
4  - Omgekeerd PY (afwijking = ingestelde waarde - gemeten waarde / 
    regelgebied van min tot max)

De P-regeling maakt gebruik van 7 interne M registers in de Optinet, welke 
opeenvolgend worden gebruikt. Deze registers worden bij het toevoegen 
van een nieuwe regeling automatisch aan de adrestabel toegevoegd.

De manuele reset (RS) of bias wordt gebruikt om een eventuele afwijking 
van de regelaar bij te stellen. De waarde kan zowel positief als negatief zijn.



Handleiding OtcNet Plc

108

De proportionele band (PB) bepaald de afwijking waarbij de uitgang van de 
regelaar maximaal wordt uitgestuurd.

Een direct werkende regeling (functie 1 en 3) gebruikt de volgende formule 
voor het bereken van de afwijking:

DEV = (ESP + LSP) - GW

Een omgekeerd werkende regeling (functie 2 en 4) gebruikt de volgende 
formule voor het bereken van de afwijking:

DEV = GW - (ESP + LSP)

De uitgang van de standaard regeling is dan als volgt:

UIT = (DEV * MX) / PB + RS

Of bij de functie PY:

UIT = (DEV * (MX - MN)) / PB + RS

De uitgang van de regeling (UIT) wordt altijd begrensd door de ingestelde 
waarde bij MN of MX.
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Plc Object Regeling REGI 

X1 - gemeten waarde (GW)
X2 - extern setpoint (ESP)
Y1 - uitgang (UIT)
Y2 - Functie
Y3 - lokaal setpoint (LSP)
Y4 - minimum waarde uitgang (MN)
Y5 - maximum waarde uitgang (MX)
Y6 - integratieband (QBI)
Y7 - integratietijd (QTI)

De integratie regeling is een kan voor speciale toepassingen worden 
gebruikt. In veel gevallen zal de I-regeling uitsluitend worden gebruikt in 
combinatie met de P-regeling, de zogenaamde PI-regeling.

Deze I-regeling kent 4 verschillende Functies:

1 - Direct (afwijking = gemeten waarde - ingestelde waarde / regelgebied
    van 0 tot max)
2  - Omgekeerd (afwijking = ingestelde waarde - gemeten waarde / 
    regelgebied van 0 tot max)
3  - Direct IY (afwijking = gemeten waarde - ingestelde waarde / 
    regelgebied van min to max)
4  - Omgekeerd IY (afwijking = ingestelde waarde - gemeten waarde / 
    regelgebied van min tot max)

De I-regeling maakt gebruik van 7 interne M registers in de Optinet, welke 
opeenvolgend worden gebruikt. Deze registers worden bij het toevoegen 
van een nieuwe regeling automatisch aan de adrestabel toegevoegd.

De integratieband (QBI) bepaald de afwijking waarmee de uitgang van de 
regelaar wordt geïntegreerd.
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Een direct werkende regeling (functie 1 en 3) gebruikt de volgende formule 
voor het bereken van de afwijking:

DEV = (ESP + LSP) - GW

Een omgekeerd werkende regeling (functie 2 en 4) gebruikt de volgende 
formule voor het bereken van de afwijking:

DEV = GW - (ESP + LSP)

De integratiewaarde is dan als volgt:

IW = ((DEV * MX) / QBI) / QTI

Of bij de functie IY:

IW = ((DEV * (MX - MN)) / QBI) / QTI

Dit uitgang wordt dan:

UIT = UIT + IW (integratie per sec)

De uitgang van de regeling (UIT) wordt altijd begrensd door de ingestelde 
waarde bij MN of MX.



OtcNet

111

Plc Object Regeling REGPI 

X1 - gemeten waarde (GW)
X2 - extern setpoint (ESP)
Y1 - uitgang (UIT)
Y2 - Functie
Y3 - lokaal setpoint (LSP)
Y4 - minimum waarde uitgang (MN)
Y5 - maximum waarde uitgang (MX)
Y6 - proportionele band (PB)
Y7 - minimum integratie (QMN)
Y8 - maximum integratie (QMX)
Y9 - integratietijd (QTI)

De PI-regeling is een gecombineerde proportionele en een integratie 
regeling. De output van de regelaar is gebaseerd op de afwijking (DEV) 
van de gemeten waarde, de ingestelde waarde (setpoint) en de berekende 
integratie.

Deze PI-regeling kent 4 verschillende Functies:

1  - Direct (afwijking = gemeten waarde - ingestelde waarde / regelgebied 
    van 0 tot max)
2  - Omgekeerd (afwijking = ingestelde waarde - gemeten waarde / 
    regelgebied van 0 tot max)
3  - Direct PY (afwijking = gemeten waarde - ingestelde waarde / 
    regelgebied van min to max)
4  - Omgekeerd PY (afwijking = ingestelde waarde - gemeten waarde / 
    regelgebied van min tot max)

De PI-regeling maakt gebruik van 9 interne M registers in de Optinet, welke 
opeenvolgend worden gebruikt. Deze registers worden bij het toevoegen 
van een nieuwe regeling automatisch aan de adrestabel toegevoegd.
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Een direct werkende regeling (functie 1 en 3) gebruikt de volgende formule 
voor het bereken van de afwijking:

DEV = (ESP + LSP) - GW

Een omgekeerd werkende regeling (functie 2 en 4) gebruikt de volgende 
formule voor het bereken van de afwijking:

DEV = GW - (ESP + LSP)

De uitgang van de standaard regeling is dan als volgt:

UITP = (DEV * MX) / PB 

Of bij de functie PY:

UITP = (DEV * (MX - MN)) / PB 

De integratiewaarde is dan als volgt:

IW = ((DEV * QMX) / QBI) / QTI

Of bij de functie IY:

IW = ((DEV * (QMX - QMN)) / QBI) / QTI
UITI = UITI + IW (integratie per sec)

Dit uitgang wordt dan:

UIT = UITP + UITI

De uitgang van de regeling (UIT) wordt altijd begrensd door de ingestelde 
waarde bij MN of MX.
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