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1. Maadoituksenvalvonta (Versiosta 10.4.6.3 eteenpäin)

Toiminnallinen kuvaus
Maadoituksenvalvonta valvoo että InterlockB:n kautta maatasoon ei ole yli 120 Ω vastusta. Kun edellä
mainittu  ehto  ei  toteudu  sekä  lastauksessa  että  purussa  käytettyjen  järjestelmien  luvat  poistuvat.
GateWay:n  versiosta  10.4.7.3  eteenpäin  on  maadoituksenvalvonta  mahdollista  ohittaa  pitämällä
kuittausnappia pohjassa 10 sekunnin ajan. Ohituksen aktivoituessa luvat järjestelmiin palautetaan ja
intelockB:n indikaattori LED alkaa vilkkua. 

HUOM! Gatewaytä konfiguroidessa CAN-väylän CANH/CANL-signaalit oltava
päätettynä 120 Ω – 6 kΩ vastuksella.



Konfigurointi
Maadoituksenvalvonta automaatio täytyy ottaa käyttöön konfiguraatiosta. Maadoituksenvalvonnan voi
konfiguroinnissa  ottaa erikseen käyttöön joko purussa tai  purussa ja  lastauksessa.  Kuvassa 1 on
esitetty konfigurointiohjelman kohdat, jotka vaikuttavat maadoituksenvalvontaan.

Kuva 1. Maadoituksenvalvonnan konfigurointi

Valintaruutu 
maavalvonnan 
käyttöönottoon 
purussa.

Valitessasi maavalvonnan 
aktiiviseksi joko purussa tai
lastauksessa InterlockA:n 
ja InterlockB:n valinnat 
ylikirjoittuvat ja ne siirtyvät 
automaattisesti 
maavalvonnan käyttöön. 

Valintaruutu 
maavalvonnan 
käyttöön lastauksessa.
Ota maadoituksen-
valvonta käyttöön 
purussa 
mahdollistaaksesi 
tämän.



Kytkentä
Maadoituksenvalvonta toiminto tarvitsee konfigurointinsa lisäksi ulkoisen kytkennän InterlockA:han ja
InterlockB:hen toimiakseen oikein. InterlockA liitäntä toimii referenssiliitäntänä maadoituksenvalvonta-
automaatiolle ja se tulee kytkeä johdolla lähimpää GW:n sisäiseen maadoitus liitäntään. InterlockB on
valvottava maadoitusliitäntä, joka tulee kytkeä eristettyyn purku/lastaus-liitäntään(yleensä API). Tällä
tavoin GW pystyy tarkastelemaan löytyykö maadoitus toiminnon toisesta päästä ja onko turvallista
jatkaa. Kuvassa 2 demonstroidaan kytkentää karkeasti.

Kuva 2. Kytkentäohje maadoituksenvalvonnalle



2. Purkuvahvistin

Toiminnallinen kuvaus
GateWay  versiosta  10  löytyy  kokonaisuudessaan  kolme  purkuvahvistinta.  Yksi  näistä  paikoista
voidaan konfiguroida keskusteluun tanskalaisen METAX-järjestelmän kanssa. Jokaisella vahvistimella
on  kaksi  LED  indikaattoria,  jotka  kuvaavat  vahvistimen  eri  tiloja.  Kun  METAX-järjestelmä
konfiguroidaan käyttöön se ylikirjoittaa P2 rivin LED valojen käytöt ja indikoi niillä METAX-järjestelmän
eri tiloja. (HUOM! Metax mahdollisuus löytyy GW versiosta 10.4 lähtien)

LED indikaatiot

Normaalin purkuvahvistimen indikaatioiden tulkinnat
Perus Ledit

Indikaation selitys
RED Green

pois pois  Anturipaikka on otettu pois käytöstä

päällä päällä  Lupa ohituspistokkeelta, ylitäytönesto passiivinen

pois päällä  Lupa anturilta, ylitäytönesto aktiivinen

vilkkuu pois  Kytkentä auki tai oikosulussa

päällä vilkkuu  Anturia lämmitetään

kaikki
vilkkuu

nopeasti

kaikki
vilkkuu

nopeasti

 Jännite on liian alhainen ja siksi järjestelmä ei kykene toimimaan luotettavasti

Tanskalaisen METAX järjestelmän indikaatioiden tulkinnat

Kolmannen 
purkuvah-
vistimen 
LED 
indikaatiot.

Perusvahvistimien led indikaatiot

Toisen 
purkuvahvistimen LED 
indikaatiot

Ensimmäisen 
purkuvahvistimen LED 
indikaatiot

METAX-järjestelmän LED indikaatiot

ANTURI1
ANTURI2
ANTURI3
ANTURI4
ANTURI5
ANTURI6
ANTURI7
VIKA



Pinta 2 pystyrivin LEDit
Indikaation selitys

Punainen Vihreä Oranssi Error

pois pois pois pois  Anturipaikka ei käytössä

vilkkuu pois pois pois  Kytkentä auki

pois pois vilkkuu pois  Anturia lämmitetään

vilkkuu
nopeasti

pois vilkkuu pois  Anturia  lämmitetään,  mutta  jännite  on  laskenut
todella alas.

vilkkuu
nopeasti

päällä pois pois  Lupa antureilta,  saatu viesti  alhaisesta  jännitteestä
asemayksiköltä, ylitäytönesto aktiivinen.

pois päällä pois pois  Lupa antureilta, ylitäytönesto aktiivinen

päällä päällä pois pois  Lupa ohituspistokkeelta, ylitäytönesto ei aktiivinen

pois pois päällä päällä  Anturi ilmoitti virheestä

pois päällä vilkkuu
nopeasti

vilkkuu
nopeasti

 Anturin  ilmoittama  virhe  maskattu  ja  lupa  on
voimassa

pois päällä vilkkuu
nopeasti

pois 
Märkä anturi maskattu ja lupa voimassa

pois pois päällä pois  Anturi märkä. Anturin voi maskata lyhyellä resetillä

kaikki
vilkkuu

kaikki
vilkkuu

pois pois  Anturipaikka kolme on oikosulussa. Poista oikosulku
ja palaudu normaalitoimintaan pitkällä resetillä.

kaikki
vilkkuu

nopeasti

kaikki
vilkkuu

nopeasti

pois pois 
Jännite  on  liian  alhainen  luotettavan  toiminnan
takaamiseksi.

Normaalivahvistimen Konfigurointi

Kuva 3. Normaalin Purkuvahvistimen konfigurointi

Purkuvahvistin otetaan 
käyttöön klikkaamalla 
halutun vahvistimen 
kohdalla. Käyttöönotetun 
vahvistimen painikkeen väri 
muuttuu vihreäksi.

Harmaa väri  kertoo että
vahvistin  on  otettu  pois
käytöstä. 



METAX-järjestelmän Konfigurointi
Purkuvahvistimien ja niiden toimintojen käyttöönotto tapahtuu konfigurointiohjelman avulla. Kuvassa 4
kuvataan kuinka METAX toiminnon käyttöönotto vahvistinpaikassa 3 tapahtuu.

Kuva 4. METAX-järjestelmän konfigurointi

Kytkentä

Kolmospaikan vahvistin tulee 
ottaa käyttöön. Tämä onnistuu 
napsauttamalla kyseisen 
vahvistimen kohdalla, jolloin 
nappi vaihtaa väriään vihreäksi.

Valintaruutu METAX-toiminnon 
käyttöönottoon vahvistinpaikassa 
3. 



Purkuvahvistimen ja METAX toiminnolla varustetun vahvistimen fyysinen kytkentä on täysin sama. On
kuitenkin otettava huomioon että METAX toiminnolla varustetun vahvistimen kaapelikelaliitin tulee olla
selkeästi  erotettavissa  normaalista  ja  siinä  tulee  olla  varoitus  että  sitä  ei  saa  kytkeä  normaaliin
ylitäytönestoliittimeen. Kytkennät on esitetty kuvassa 5.

Kuva 5. Metax kytkentä



3. Pumppausautomatiikka(GW10.3 versiosta eteenpäin)

Toiminnallinen kuvaus
Käyttöönotettu  pumppausautomatiikka  aktivoituu  kun  InterlockC  aktivoidaan  ja  kolmannessa
purkuvahvistimessa on lupa voimassa. Aktivoinnin jälkeinen automaatioprosessi on seuraavanlainen:

InterlockC aktivoituu ja kolmas purkuvahvistin saa luvan   MGV6-ohjaus aktivoituu   viive 5s  
MGV7-ohjaus aktivoituu  viive 2s  MGV6 aktivaatio poistuu  Jäädään odottamaan IntelockC:n
aktivaation poistumista tai kolmannen purkuvahvistimen luvan poistumista  MGV6-ohjaus aktivoituu
 viive  5s   MGV7  aktivaatio  poistuu   viive  2s   MGV6  aktivaatio  poistuu   Automaatio
päättynyt.

Konfigurointi
Pumppausautomatiikan käyttöönotto konfigurointiohjelmalla tapahtuu seuraavasti.

Kuva 6. Pumppausautomatiikan käyttöönotto

Kytkentä
Esimerkkikytkentä pumppuautomaation toteutuksesta on esitetty kuvassa 6. Täytyy muistaa että tämä
ei ole ainoa tapa ja eikä välttämättä juuri se oikea sinun sovellukseesi, joten muista miettiä kuvatun

Valintaruutu
pumppausautomatiikan
käyttöönottoon.

Pumppausautomatiikka
ottaa käyttöönsä 
InterlockC liitännän, 
jonka aktiivinen tila 
tulee valita. Aktiivinen 
tila vaihtuu 
klikkaamalla. Valitse 
“VCC” kun haluat tilan 
olevan aktiivinen silloin 
kun liitin ei ole 
maadoitettu ja “GND” 
kun haluat tilan olevan 
aktiivinen liittimen 
ollessa maadoitettuna 

Varmista että 
kolmas 
purkuvahvistin on 
otettu käyttöön, 
sillä se on 
pumppausauto-
matiikan käyttämä
vahvistin.

Pumppausautomatiikan aktivointi ylikirjoittaa MGV 6 ja 7 valinnat. Näistä valinnoista
voi  vielä  muuttaa  aktivointisuunnan.  “NO”  aktivoituessaan  maadoittaa,  “NC”
aktivoituessaan maadoitus poistuu.



toiminnan  pohjalta  oma  ratkaisusi.  Pumppausautomatiikka  ohjaa  kahta  järjestelmän  toimintoa,
kytkintoimintoa ja pumpulle voimansiirron kytkevää operaattoria.

Kuva 7. Pumppausautomatiikan Kytkentäesimerkki

4. YTE-YliTäytönEsto

Toiminnallinen kuvaus



Ylitäytönesto  automatiikalle  asetetun  anturin  kastuessa  se  aiheuttaa  lastausliitäntöjen  lupien
poistumisen(Optinen moninapa ja terminen pistoke) ja asetetun viiveen jälkeen kyseiselle  anturille
osoitetun magneettiventtiiliohjauksen aktivoitumisen.

Konfigurointi
Konfigurointiohjelmassa Anturin kohdalta löytyvällä valvontarivin napilla on mahdollista osoittaa anturi
YTE anturiksi. Kuvassa 8 käydään läpi tarkemmin Ylitäytönesto toiminnon käyttöönottoon vaikuttavat
valinnat.

Kuva 8. YTE automatiikan konfigurointiesimerkki

Kytkentä

Laita käytettävä anturipaikka päälle klikkaamalla sitä ja osoita se
automaatiotoiminnolle  “YTE”  klikkaamalla  “Valvonta”-rivin
painiketta.  Huomaa että  voit  käyttää  anturitiedon  lisäksi  myös
kytkintietoja.

Voit asettaa led 
indikaation 
päälle tai pois 
klikkaamalla 
“LED ind.”-rivin 
nappia.

Voit ottaa halutun 
MGV-ohjauksen 
käyttöön 
haluamallesi 
anturille, jolle olet 
kohdistanut YTE 
automaation.   
Tämä onnistuu 
klikkaamalla 
haluttua MGV 
paikkaa ja 
valitsemalla 
aukeavasta 
pudotusikkunasta 
haluamasi 
anturin. MGV 
ohjauksen 
aktiivinen tila on 
valittavissa 
päänapin vierellä 
olevaa ikonia 
klikkaamalla.

(HUOMAA! Ainoastaan GW 10.4.7.4 tai myöhempi)
Kun  MGV paikka  on  osoitettu  YTE anturille,  sille
voidaan asettaa reagointiviive. Tämän asettaminen
onnistuu  klikkaamalla  MGV  paikan  numeroa  ja
kirjoittamaan avautuvaan ikkunaan haluamasi arvo
välillä  0-15300ms.  Reagointiviiveen  asettamisen
jälkeen  muuttuu  kyseisen  MGV-paikan  numeron
taustaväriksi keltainen.



Kuva 9. Kytkentäesimerkki Ylitäytönestoautomatiikalle

5. PTE-PäälleTäytönEsto



Toiminnallinen kuvaus
”Lastaus”-liitännän  aktivoituessa  GateWay  alkaa  tutkia  PTE(PäälleTäytönEsto)-automatiikalle
osoitettuja  antureita,  jos  joku  antureista  kastuu  tämän  tarkastelun  aikana,  aiheutuu  PTE
aktivoituminen.  PTE:n  aktivoituessa  lähtee  lastaus  liitännöiltä  lupa(optinen  moninapapistoke  ja
terminen  pistoke)  ja  indikaatio  LED  syttyy  näyttöpaneeliin.  PTE  voidaan  ohittaa  painamalla
kuittausnappia,  jolloin lastaus liitännät  palaavat  normaaliin  tilaansa ja indikaatio  LED alkaa vilkkua
näyttöpaneelissa.

Konfigurointi

Kuva 10. Päälle Täytön Eston Konfigurointi

Kytkentä
Edellä  esitettyä  konfiguraatiota  vastaavassa  kytkennässä  tulee  olla  ala-anturit,  lastauskytkin  ja
magneettiventtiili. Alla on esitetty näiden esimerkkikytkentä.

Käytettävät anturit tulee ottaa käyttöön ja osoittaa tälle
automaatiolle  “Valvonta”-rivin  napista  valitsemalla
“PTE”.  Huomaa  että  voit  anturitietojen  lisäksi  käyttää
myös kytkintietoja.

MGV-ohjaus tälle funktiolle voidaan 
toteuttaa, joko klikkaamalla 
valintaruutua “Päälletäytöesto 
8.MGV”, joka tällöin automaattisesti 
osoittaa kahdeksannen MGV venttiilin
PTE:n käyttöön. Tämän voi tehdä 
myös manuaalisesti valitsemalla 
haluamansa MGV paikan 
pudotusvalikosta ohjaavaksi 
funktioksi “PTE-aktivoitunut”. 
Huomaathan valita oikean suunnan 
MGV- ohjauksellesi.

Antureiden led-indikaatiot  voi  laittaa ja ottaa
käyttöön klikkaamalla.



Kuva 11. Päälle Täytön Eston Kytkentäesimerkki

5.1 Päälletäytöneston lisävalvonta (Versiosta 10.4.7.7 eteenpäin)

Toiminnallinen kuvaus
Lisävalvonnalla estetään lastauslupa, jos säiliöön on jäänyt suuri määrä edellistä kuormaa. Toiminta
valvoo asetettujen anturien kuivana pysymistä päälletäytöneston aikana. Jos anturi on viiveen jälkeen



tai  päälletäytöneston  aktivoitumisen  jälkeen  vielä  kastunut,  ei  lastauslupaa  tule.  Lastausluvan
saamiseksi  anturit  on  saatava  kuivaksi,  osastot  on  tyhjättävä.  Anturin  kuivuessa  palvelu  antaa
lastausluvan, eikä aktivoidu uudestaan lastauksen jatkuessa. Satunnaisissa häiriötilanteissa valvonta
on ohitettavissa pitämällä päälletäytöneston kuittauspainiketta painettuna konfiguraatiossa määritellyn
ajan verran.

Konfigurointi
Valvonta on valittavissa P2-pinnalle,  sen tunnus on WET. Valittaessa tämä toiminto, anturiryhmän
vasempaan yläkulmaan ilmestyy painike,  josta haluttu kuittauspainikkeen pitoaika on asetettavissa
sekunteina ohitusta varten. Jotta tahattomia kuittauksilta vältyttäisiin, minimiajaksi on säädetty 15 s.

Kuva 10b. Päälletäytöneston lisävalvonnan konfigurointi

Kytkentä
Katso kuva 11. Kytkentä on anturien osalta vastaava, lisävalvonnalle tarkoitetut anturit kytketään P2-
pintaan.  Anturit  ovat  tarkoitettu  asennettavaksi  säiliön  alaosaan,  kun  ala-anturin  sijainti  on
pohjaputkessa.

Ohituksen
pitoaika

Valvonnan
valinta



6. MGV-ohjaukset

Toiminnallinen kuvaus
MGV-ohjaukselle osoitettu toiminto tai funktio aktivoi MGV-ohjauksen ja asettaa sen aktiiviseen tilaan.
MGV-ohjauksen aktiivisen tilan suuntaa voidaan vaihtaa konfigurointiohjelmassa välillä ”NC” ja ”NO”.
Nämä tarkoittavat seuraavaa:

NO = Normal Open

NC = Normal Closed

Käytännössä  ”NC”  tarkoittaa  sitä,  että  ohjauksen  aktivoituessa  liitännän  maadoitus  katkeaa.  ”NO”
tarkoittaa että ohjauksen aktivoituessa kyseinen liitäntä maadoittuu.

Konfigurointi
MGV-ohjaukset ovat ns. GW järjestelmän ulostuloja. GW:stä löytyy yhteensä 8 normaalia suoraa MGV
ohjausta,  3  purkuvahvistimille  yksilöityä  MGV-liitäntää,  sekä  GW(10.3  ja  uudemmat)  pystyy
ohjaamaan 8-paikkaista Magneettiventtiilipakkaa CAN-väylän kautta.

Kuva 12. MGV-ohjausten Konfigurointi

MGV-ohjaus voidaan ottaa käyttöön 
klikkaamalla tätä nappia halutun kanavan 
kohdalta. Kanavan ollessa käytössä nappi 
näyttää sille asetetun ohjauksen suunnan. ”NO”
tarkoittaa että aktivoituessaan MGV-ohjaus 
maadoittaa ja ”NC” tarkoittaa että 
aktivoituessaan maadoitus häviää.

Ohjauksen  aktivoiva  toiminto  tai  funktio  voidaan
valita  klikkaamalla  halutun ohjauksen kohdalla  ja
valitsemalla aukeavan ikkunan alasveto valikoista.



Kytkentä
GW:n magneettiventtiili ohjaus on maadoittava ohjaus eli sen liitännät eivät syötä magneettiventtiiliä
millään tavoin.

Kuva 13. Magneettiventtiilin kytkentäohje



7. Ulkoinen MGV-ohjaus(GW 10.3 versiosta eteenpäin)

Toiminnallinen kuvaus
Ulkoisen magneettiventtiilin konfiguroinnille on kokonaisuudessaan kolme mahdollista tapaa.

Topologia  1:  GateWay lähettää CANOpen rajapinnan mukaista kehystä CAN-MGV pakalle  100ms
intervallilla.  Tässä topologiassa täytyy CAN-väylällä olevan CAN-isäntä laitteen alustaa CAN-MGV-
pakka  valmiiksi,  sillä  GW  olettaa  joka  käynnistyksessä  että  se  on  tehty.  Huomaa  että  tässä
topologiassa,  jos  GW:n ja  CAN-MGV-pakan välinen  kommunikointi  keskeytyy  tai  häiriintyy  jostain
syystä, niin viimeinen tila CAN-MGV-pakassa jää voimaan. 

Topologia  2,  ei  hearbeat  valvontaa:  Käynnistyessään  GateWay  toimii  hetkellisesti  CAN-väylän
isäntänä ja alustaa CAN-MGV-pakan. Alustuksen jälkeen GateWay aloittaa CAN-kehyksien lähetykset
CAN-MGV pakalle  100ms välein.  Tilanteessa jossa kommunikointi  syystä tai  toisesta katkeaa,  jää
viimeinen tila voimaan CAN-MGV-pakassa. 

Topologia  2,  heartbeat  valvonta  käytössä:  Tässä  topologiassa  GW toimii  CAN-väylän  isäntänä  ja
käynnistyessään  lähettää  CAN-MGV-pakalle  alustusviestit.  Tässä  topologiassa  GateWay  lähettää
kahta CAN kehystä, toinen on ohjauskehys ja toinen on hearbeat kehys. GateWay alustaa CAN-MGV-
pakan niin että se odottaa heartbeat viestiä GW:ltä 200ms välein. Jos hearbeat viestin tulo katkea ajaa
CAN-MGV-pakka ohjauksensa kiinni ja jää odottamaan uutta alustusta. 

CAN-MGV-pakan paikan ohjaukselle määrätyn toiminnon tai funktion aktivoituessa(looginen ykkönen)
tila aktivoituu ja tämä tila lähetetään Can-väylän kautta CAN-MGV-pakalle. CAN-MGV konfiguraatio
”NC” tarkoittaa että sen aktivoitunut tila on 0(CAN-MGV-pakalla 0 = kiinni)  ja konfiguraatiolla ”NO”
aktivoitunut tila on 1(CAN-MGV-pakalla  1 = auki).  Muilta osin CAN-MGV-pakan MGV-ohjauspaikat
toimivat kuten GW:n sisäisetkin paikat.

Konfigurointi
Ohjatakseen  CAN-MGV-pakkaa  täytyy  GateWay:llä  olla  CAN-väylä  yhteys  olemassa.  Edellä
esiteltiinkin kolme eri mahdollista tapaa, joilla CAN-väyläistä magneettiventtiilipakkaa voidaan ohjata ja
nyt  käydään  läpi  kuinka  näissä  tapauksissa  GW  tulee  konfiguroida.  Konfiguroitavia  asioita
GateWay:llä  on  sen  can-väylän  ID,  CAN-MGV-pakan  can-väylä  ID,  sekä  muutama
toiminnallisuusvalinta. Tällä hetkellä GateWay tukee ainoastaan CAN-väylän baudinopeutta 125Kb/s,
joka tulee pitää mielessä kun rakentaa CAN-väylää tai aikoo implementoida GateWayn jo valmiiseen
järjestelmään. Edellä esitetyt topologiat ja niiden konfiguraatiot on esitetty kuvissa 14 ja 15.



Kuva 14. Topologia 1: CAN-väylällä on isäntä

Topologia 1 on normaalisti käytettävä topologia kun can-MGV-pakka ja GateWay tuodaan jo olemassa
olevaan  järjestelmään  mukaan.  Tässä  tapauksessa  CAN-väylän  isännän  toimintaan  on  tehtävä
muutos että se alustaa GateWay:n käyttämän CAN-MGV-pakan.

Kuva 15. Topologia 2: GateWay toimii (hetkellisesti) CAN-väylän isäntänä



Haluttaessa  käyttää  topologia  2:sta  tulee  GW  konfiguroida  Kuvan  15  mukaisesti.  Tässä
topologiassahan  GW  huolehtii  CAN-MGV-pakan  alustuksista.  CAN-MGV-pakka  tulee  kuitenkin
molemmissa topologioissa  oikealle  CAN-väylä  ID:lle(tai  GW konfiguraatioon  syötetään CAN-MGV-
pakalla  oleva  CAN-väylä  ID).  Väylällä  ollessa  ainoastaan  kaksi  laitetta(GW ja  CAN-MGV-pakka),
täytyy  CAN-MGV-pakkaan  asettaa  kiinteä  baudinopeus  125Kb/s,  koska  CAN-MGV-pakan
automaattinen baudinopeuden tunnistus ei toimi tällöin. 

HUOM!  Heartbeat  valvontaa  käytettäessä  tulisi  CAN-MGV-pakan  ohjausten  suunta  konfiguroida
huomioiden se,  että yhteyden katketessa GW:n ja CAN-MGV-pakan välillä,  CAN-MGV-pakka ajaa
venttiilinsä kiinni.

Kytkentä
Kuvassa 16 esitetään kuinka yhdistetään CAN-väylä olemassa olevaan väylään. Apua väylärakenteen
ymmärtämiseen kannattaa katsoa Kuvista 14 ja 15.

Kuva 16. GW 10 CAN-väylään kytkentä



8. LED-Ohjaukset

Toiminnallinen kuvaus
LED-ohjaukselle  kyetään  asettamaan  sisääntuloksi  toimintoja  tai  näistä  koostuvia  funktioita.
Ohjaukselle osoitetun funktion toteutuessa LED-ohjaus aktivoituu. LED-Ohjauksen suunta on myös
valittavissa, jos konfiguroituna ”NO”:ksi aktivoituessaan LED-ohjaus muuttuu loogiseksi ykköseksi ja
”NC” konfiguraatiolla aktivoituessaan ohjaus muuttuu loogiseksi nollaksi. Edellisen perusteella voidaan
todeta ”NC”:n toimivan loogisena ”NOT”-funktiona.

Konfigurointi 
GW:ssä on yhteensä 8 LED:iä, jotka voidaan konfiguroida haluttuihin käyttöihin. Vaikka LED-ohjaukset
olisi jo alistettu jollekin automaatiolle,  kuten METAX:lle voidaan silti  niitä käyttää esimerkiksi omien
automaatioiden luomiseen (ks. kappale 9).

Kuva 17. LED-ohjausten Konfigurointi

Kytkentä
Ei tarvetta ulkoisille kytkennöille.

9. Loogiset funktiot

Klikkaamalla saat auki uuden 
ikkunan, jonka alasveto 
valikoista voit valita haluamasi 
aktivoivan toiminnon tai funktion.

Klikkaamalla saat LED-
ohjauksen käyttöön ja tehtyä 
ohjaussuunta valinnan.

Tästä klikkaamalla voit kytkeä 
näyttöpaneelissa näkyvän LED-
indikaation päälle.



Toiminnallinen kuvaus
Loogisen funktion toteutuessa sille asetettu toiminto muuttuu aktiiviseksi. Aktiivinen tila tarkoittaa aina
loogista ykköstä. Alla on taulukko toimintojen aktiivisen tilan ymmärtämisen helpottamiseksi. 

Toiminto Aktiivinen tila
Optinen anturi Kastunut, johto poikki, oikosulku
Kytkin NO Maadoitettu
Kytkin NC Auki
LED Logiikka NO Funktion tai toiminnon toteutuessa
LED Logiikka NC Funktion tai toiminnon ollessa 

epätosi
MGV (lähtö) NO Maadoitettu
MGV (lähtö) NC Auki
Interlock VCC Auki
Interlock GND Maadoitettu
  

Muut funktiot Aktiivinen kun toteutuu

 Totuustaulu mahdollisille loogisille funktioille:

Sisääntulo 1 Sisääntulo 2 Tulos AND Tulos OR

1 1 1 1
1 0 0 1
0 1 0 1
0 0 0 0

 

Konfigurointi
Loogisten funktioiden konfigurointi  on täysin riippuvainen siitä mitä halutaan saavuttaa, joten tässä
ohjeessa  käydään  kaksi  eri  esimerkkiä  läpi,  jotta  kyetään  näyttämään  mihin  GateWay  pystyy.
Ensimmäinen  esimerkki  on  yksinkertainen  perusesimerkki  ja  toisessa  esimerkissä  ratkaistaan
muutamaa tasoa vaikeampi ongelma. 

Esimerkki 1(Aloittelija)



Tässä esimerkissä haluamme ohjata magneettiventtiilipaikkaa kun anturi kastuu tai kytkin suljetaan.

Logiikan lohkokaavio:

Kuva 18. Loogiset Funktiot Esimerkki 1 Lohkokaavio

Konfigurointi ja selvennykset:

Kuva 19. Loogiset Funktiot Esimerkki 1 Konfiguraatio

Kytkin on konfiguroitu
suuntaan ”NO” = 
Normal Open. 
Kytkimen 
sulkeutuessa 
tulostaa loogisen 
ykkösen

Optinen anturi tulostaa 
loogisen ykkösen 
kastuessaan, yhteyden 
katketessa ja 
oikosulussa 

Asetetaan loogiseksi 
funktioksi “OR” ja 
toiminnoiksi “YTE 
Anturi 1” ja “YTE Anturi 
2”. MGV-ohjauksen 
suunnaksi valitsemme 
“NO” = Normal Open 
tilan eli kun 
asettamamme funktio 
toteutuu, niin ohjaus 
maadoittaa. 

YTE anturi 1

YTE anturi 2
MGV1



Esimerkki 2 (Edistynyt)
Esimerkissä haluamme luoda kaksoisvarmistustaso pitopiirillä ylitäytönestolle. Pitopiirin vapautus tulee
tapahtua kuittausnappia painamalla tai sähkönkatkaisulla. Automaation luomiseen käytetään YTE ja
P2 tason antureita, LED-ohjauksia ja MGV1 ja MGV2 ohjauksia. 

Osaston YTE anturin kastuessa ylitäytönestoautomaatio reagoi ja ottaa lastausliitännöiltä luvan pois
Saman osaston P2 anturinkin kastuessa ohjataan MGV1 ja MGV2 aktiiviseen tilaan ja pidetään MGV2
aktiivisena niin  kauan kunnes osaston P2 anturi  on kuiva ja pitopiiri  on vapautettu kuittausnappia
painamalla. 

Logiikan lohkokaavio:

Kuva 20. Loogiset Funktiot Esimerkki 2 Lohkokaavio

P2 Anturi 1

YTE Anturi 1

P2 Anturi 2

YTE Anturi 2

L2 Anturi 3

YTE Anturi 3

L2 Anturi 4

YTE Anturi 4

LEDi data 1

LEDi data 2

LEDi data 3

LEDi data 4

LEDi data 5

LEDi data 6

MGV1

PTE Kuittaus aktiivinen LEDi data 7 LEDi data 8
MGV2



Konfigurointi ja selvennökset:

Kuva 21. Loogiset Funktiot Esimerkki 2 Konfiguraatio

Käytetyt anturit
tulee ottaa 
käyttöön. 
Asetetaan YTE
antureille 
”YTE” valvonta 
päälle. 
Mahdollista on 
myös asettaa 
sama ”YTE” 
valvonta P2 
antureille. 
Tällöin pelkän 
MGV1 
ohjauksen 
lisäksi ne 
ottavat myös 
luvan 
lastausliittimiltä
pois.

MGV1:stä 
ohjataan LEDi 
Data 5 ja 6 
avulla, joten se 
reagoi heti kun 
jonkin osaston 
molemmat 
anturit kastuvat.

LEDi Data 1-4 
käytetään 
keräämään YTE 
ja P2 antureiden 
tiedot. 

LEDi data 5-6 
käytetään 
keräämään 
informaatio 
LEDi data 
paikoista 1-4.

LEDi  Data  7:mää  käytetään  kääntämään
PTE kuittauksen aktiivinen tila.

LEDi Data 
8:saa käytetään
nollaamaan 
MGV2 pitopiiri.

MGV2 on 
pitopiirin 
ulostulot, 
jonka asettaa
MGV1:stä ja 
LEDi data 
8:sta luotu 
funktio.



10. GW:n MGV-paikkojen ohjaus CAN-väylältä (Versiosta 10.4.7.5 eteenpäin)

Toiminnallinen kuvaus
GateWayn sisäisiä magneettiventtiilipaikkoja voi ohjata myös CAN-väylältä käsin. Rajapinta perustuu
CanOpen stardardiin. 

Käynnistyessään GateWay on standardin mukaisesti ”preoperational”-tilassa. GateWay tulee laittaa
”operational”-tilaan ennen kuin sen magneettiventtiilejä voidaan CAN-väylän kautta alkaa ohjaamaan.
Laitteen tilan asettaminen on kuvattu CanOpen standardissa ja sen voi tehdä vain CAN-väylän isäntä.
Alla on esitetty kaksi esimerkkiä mahdollisista viesteistä.

Voidaan asettaa CAN-väylän kaikki laitteet ”operational”-tilaan:

ID Pituus Data[0] Data[1]
0 2 0x01 0x00

Asetetaan ainoastaan GateWay ”operational”-tilaan:

ID Pituus Data[0] Data[1]
0 2 0x01 GW CAN ID

GateWay:n ollessa ”operational”-tilassa se hyväksyy CAN-kehyksiä sen RxPDO1(0x200+ID) ID:hen
pituudeltaan 1 tavu. Kehyksen muoto on esitettynä alla: 

ID Pituus Data[0]
0x200+ID 1 Can Data

Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7
RxPDO1
Can  Data
Bit0

RxPDO1
Can  Data
Bit1

RxPDO1
Can  Data
Bit2

RxPDO1
Can  Data
Bit3

RxPDO1
Can  Data
Bit4

RxPDO1
Can  Data
Bit5

RxPDO1
Can  Data
Bit6

RxPDO1
Can  Data
Bit7

Vastaanotettuaan ohjaustavun GateWay ajaa magneettiventtiililähtöjään konfiguraationsa mukaisesti.
VAROITUS! MGV-ohjauksen tila on aina viimeisimmän onnistuneen vastaanoton mukainen. 



Konfigurointi

Kuva 22. Ulkoisen ohjauksen valitseminen GW sisäisille MGV paikoille

Kytkentä
Ks. Kappale 6 ja Kuva 13.

Valintaikkunan
saat aukeamaan
klikkaamalla
haluamaasi
MGV-paikkaa.

Aukeavasta 
alasvetovalikosta
löydät CAN-
kehyksen bitit ja 
voit niistä valita 
haluamasi bitin 
ohjaamaan 
haluamaasi 
MGV-paikkaa.

Klikkaamalla tätä 
otetaan MGV-paikka 
käyttöön, jonka 
jälkeen se osoittaa 
mihin suuntaan se on 
aktiivinen. “NO” 
tarkoittaa Normaalisti 
avoin, joten 
aktivoituessaan MGV-
paikka maadoittaa. 
“NC” tarkoittaa 
normaalisti suljettu, 
joten aktivoituessaan 
MGV-paikan 
maadoitus häviää. 



11. GateWayn tietojen luku CAN-väylän kautta

Toiminnallinen kuvaus
Kaikki  GateWayn  tapahtumat  on  nähtävissä  CAN-väylällä.  Tämä  tarjoaa  mahdollisuuden  lukea,
tallentaa  ja  pitää  logia  eri  säiliöajoneuvon  toiminnoista  esimerkiksi  ajotietokoneella.  GateWay  on
CanOpen  standardin  kanssa  yhdenmukainen,  joten  protokollaan  liittyvät  tiedot  selviä  tarkemmin
kyseisestä  standardista.  Tässä  konfigurointiohjeessa  oletetaan  että  CanOpen  kehykset  on  tuttuja
lukijalle.

Käynnistyessään GateWay on standardin mukaisesti ”preoperational”-tilassa. GateWay tulee laittaa
”operational”-tilaan ennen kuin sen tietoja kyetään lukemaan. Laitteen tilan asettaminen on kuvattu
CanOpen standardissa ja sen voi tehdä VAIN CAN-väylän isäntä. Alla on annettu kaksi esimerkkiä
mahdollisista viesteistä.

Voidaan asettaa kaikki Can-väylän laitteet ”operational”-tilaan:

ID Pituus Data[0] Data[1]
0 2 0x01 0x00

Asetetaan ainoastaan GateWay ”operational”-tilaan:

ID Pituus Data[0] Data[1]
0 2 0x01 GW CAN ID

Heti  kun  GateWay  on  siirtynyt  ”operational”-tilaan  se  alkaa  lähettää  TxPDO  viestejä.  Viestien
sisältämä informaatio on kuvattu GateWay:n CAN-rajapinnan dokumentaatiossa, joka on mahdollista
ladata sivuiltamme.

Konfigurointi
CAN-väylän käytön kannalta CANID on käytännössä ainoa arvo joka tulee konfiguroida. CANID on
GateWay-yksikön sijaintitieto CAN-väylällä. Muista että ID 0 on väylän Isännän nimi ja väylällä saa olla
vain yksi Isäntälaite.

Kuva 23. CAN-väylän Parametrien Asettaminen

Klikkaa avataksesi syöte
ikkuna.

Syötä  haluttu  arvo  ja
klikkaa “OK”.

Isäntä (ID = 0) valintaruutu.

http://www.optolevel.fi/Dokumentit/Gateway10_4CANrajapinta.pdf


Kytkentä
Ks. Kappale 7 ja Kuva 16. 

12. Interlock

Toiminnallinen kuvaus
Interlockin aktivoituessa poistuu lupa sekä optiselta moninapapistokkeelta että termiseltä pistokkeelta.
Interlockin avulla voit luoda varmistuksia että tietyt asiat on tehty ennen lastauksen alkamista, kuten
käsijarru on vedetty, päävirta on katkaistu jne. 

Konfigurointi

Kuva 24. Interlockin Konfigurointi

Kytkentä
Ks. Asennusohje.

Valinnalla ”GND” interlock
on aktiivinen kun liitin on 
maadoitettu. Tila vaihtuu 
klikkaamalla.

Interlockin aktivoiva tila on 
valittava konfiguraatiosta. 
Valinnalla ”VCC” interlock 
on aktiivinen kun liitäntää ei
ole maadoitettu. Tila 
vaihtuu klikkaamalla.

A, B ja C vastaa liitännän nimikkeitä

http://www.optolevel.fi/Dokumentit/Manual.pdf


13. Anturit ja kytkimet

Toiminnallinen kuvaus
GateWay:ssä on yhteensä 24-anturipaikkaa, joten näin ollen myös konfigurointiohjelmasta löytyy 24-
paikkaa  konfiguroitavaksi.  Anturipaikat  on jaettu  kolmeen ryhmään:  ”YTE”-,  ”P2”-  ja  ”ALA”-anturit.
Kaikkiin anturipaikkoihin voidaan kytkeä, joko Optinen kaksi johdin anturi tai kytkin. Toiminnallisesti
Anturi  on  aktiivisessa  tilassa  aina  paitsi  silloin  kun  se  on  kuiva.  Kytkimen  aktiivinen  tila  on
konfiguroitavissa. 

Konfigurointi

Kuva 25. Anturipaikan Konfigurointi

Kytkentä
Ks. Asennusohje.

Anturi konfiguroidaan
käyttöön klikkaamalla
halutun anturipaikan 
anturi-rivin kohdalta.

Valvonta riviltä voidaan 
kyseisen anturipaikan 
anturi osoittaa valitun 
automaatioon käyttöön.
(ks. kappaleet 4 ja 5)

Kytkimeksi konfigurointi
onnistuu klikkaamalla 
halutun anturipaikan 
kohdalta kytkin rivin 
nappia. Kytkimellä on 
kaksi eri aktiivisen tilan 
asetusta 
“NO”(=maadoitettuna 
aktiivinen) ja 
“NC”(=maadoituksen 
poistuttua aktiivinen ). 

Klikkaamalla saat anturipaikan led indikaation päälle
ja pois.

http://www.optolevel.fi/Dokumentit/Manual.pdf
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