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11 สวิตช
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เมนูการตั้งคา
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11.1 เมนูการต้ังคา

การสรางสวิตชเปด/ปดบิต

ขั้นตอนการตั้งคา (หนา 11-4)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 11-4)

การกลับการเปด/ปดบิต

ขั้นตอนการตั้งคา (หนา 11-6)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 11-6)

การเขยีนคา

ขั้นตอนการตั้งคา (หนา 11-8)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 11-8)

การเพ่ิม/การลดคา

ขั้นตอนการตั้งคา (หนา 11-11)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 11-10)

สวิตชเปดบิตตามเงื่อนไข (การเปรียบเทียบ)

ขั้นตอนการตั้งคา(หนา 11-13)
ขอมูลเบ้ืองตน(หนา 11-13)

การใชอินเตอรล็อคเพ่ือปองกันการทํางานผิดปกติ

ขั้นตอนการตั้งคา(หนา 11-16)
ขอมูลเบ้ืองตน(หนา 11-15)

ตอ

M100:à»�´ M100:»�´»‚�ºººº
ÊÇÔμª�à»�´¢³Ð¡´äÇŒ… »�´àÁ×èÍ»Å‹ÍÂÊÇÔμª�

M100:à»�´ M100:»�´àÊÕÂ§»‚�º àÊÕÂ§»‚�º
áμÐáÅŒÇà»�´ áμÐáÅŒÇ»�´

D00102 : 100 

àÊÕÂ§»‚�º
áμÐáÅŒÇ… à¢ÕÂ¹¢ŒÍÁÙÅ¤‹Ò¤§·ÕèÅ§ã¹μÓáË¹‹§àÇÔÃ�´

·Õè¡ÓË¹´

98 D100: 

99 

100 

101 

àÊÕÂ§»‚�ºàÊÕÂ§»‚�ºàÊÕÂ§»‚�º

¢ŒÍÁÙÅ¨Ðà¾ÔèÁ¢Öé¹/Å´Å§
à¾ÔèÁ¢Öé¹¤ÃÑé§ÅÐ 1

áμ‹ÅÐ¤ÃÑé§·ÕèáμÐÊÇÔμª�…

M100:à»�´
D00102 

128 64 

àÊÕÂ§»‚�º

ËÒ¡μÃ§μÒÁà§×èÍ¹ä¢ ÊÇÔμª�¨Ðà»�´àÁ×èÍ¶Ù¡áμÐ

M105:à»�´ ÍÐäÃ?

μÓáË¹‹§ºÔμ·Õè
ãªŒ§Ò¹¡ÒÃáμÐÊÇÔμª�äÁ‹ä´Œ
(μÓáË¹‹§ÍÔ¹àμÍÃ�ÅçÍ¤)

à»�´¢Öé¹ áÅÐ…

äÁ‹ÂÍÁÃÑº
¡ÒÃ»‡Í¹¢ŒÍÁÙÅ¢Öé¹¡Ñºà§×èÍ¹ä¢

à»�´ »�´
áμÐ áμÐ



เมนูการตั้งคา
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การสรางสวิตชหนวงการทํางาน

ขั้นตอนการตั้งคา (หนา 11-19)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 11-18)

การตั้งเวลาหนวงการทํางานสําหรับสวิตชปด

ขั้นตอนการตั้งคา (หนา 11-21)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 11-21)

การยืนยันกอนเปดสวิตช (การแตะสองครั้ง)

ขั้นตอนการตั้งคา (หนา 11-24)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 11-24)

การสรางสวิตชเปลี่ยนสี

ขั้นตอนการตั้งคา (หนา 11-27)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 11-27)

การทํางานหลายฟงกชันดวยสวิตชตัวเดียว

ขั้นตอนการตั้งคา (หนา 11-30)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 11-30)

การสรางสวิตชแบบกลุม

ขั้นตอนการตั้งคา (หนา 11-35)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 11-34)

àÊÕÂ§»‚�º
M100:à»�´

(¼‹Ò¹ä» 3 ÇÔ¹Ò·Õ)

áμÐ¤ŒÒ§äÇŒ 3 ÇÔ¹Ò·Õ áÅÐ … à»�´

M100:»�´

(¼‹Ò¹ä» 3 ÇÔ¹Ò·Õ)

»Å‹ÍÂÊÇÔμª� ¨Ò¡¹Ñé¹ÍÕ¡ 3 ÇÔ¹Ò·Õ¶Ñ´ä»…»�´

(àÇÅÒÃÍ»‡Í¹¢ŒÍÁÙÅ) M100:à»�´

àÊÕÂ§»‚�º àÊÕÂ§»‚�º

áμÐáÅŒÇÊÇÔμª�àÃÔèÁ¡Ð¾ÃÔº (Ê¶Ò¹ÐÃÍ»‡Í¹¢ŒÍÁÙÅ)
áμÐÍÕ¡¤ÃÑé§áÅŒÇÊÇÔμª�¨Ðà»�´

ÊÕ¢Í§ÊÇÔμª�à»ÅÕèÂ¹ä»
à»�´

M100 

à»�´ºÔμ´ŒÇÂ¡ÒÃáμÐ
áÅÐ…

àÊÕÂ§»‚�º (1) à¢ÕÂ¹¢ŒÍÁÙÅ “100” Å§ã¹μÓáË¹‹§
àÇÔÃ�´ D102

(2) »�´μÓáË¹‹§ºÔμ M100
(3) à»ÅÕèÂ¹Ë¹ŒÒ¨Í

·Ó§Ò¹ËÅÒÂÍÂ‹Ò§´ŒÇÂ¡ÒÃáμÐÊÇÔμª�à¾ÕÂ§μÑÇà´ÕÂÇ

àÊÕÂ§»‚�º

ÊÇÔμª�à»�´¢Öé¹¤ÃÑé§ÅÐË¹Öè§μÑÇà·‹Ò¹Ñé¹
à»�´»�´M100:à»�´ M102:»�´

M101:»�´

àÊÕÂ§»‚�º



การสรางสวิตชเปด/ปดบิต

GP-Pro EX คูมืออางองิสําหรับ 11-4

11.2 การสรางสวิตชเปด/ปดบิต

11.2.1 ขอมูลเบือ้งตน
๑ บติชัว่คราว

บิตที่กําหนดจะเปดขึ้นตราบเทาที่คุณกดสวิตชไว

เมื่อคุณเอานิ้วออกจากสวิตช บิตจะปดลง

11.2.2 ข้ันตอนการตัง้คา

สรางสวิตชที่จะเปดตําแหนงบิต (M100) เปนระยะเวลานานเทาที่กดสวิตชคางไว

1 จากเมนู [Parts (P)] ชี้ไปที่ [Switch Lamp (C)] แลวเลือก [Bit Switch (B)] หรือคลิก  วางพารทสวิตชบน

หนาจอ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“11.14 คําแนะนําในการตั้งคาไฟสัญญาณสวิตช” (หนา 11-38)
• สําหรับรายละเอียดของวิธีการวางพารทและการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ 

โปรดดูที่ “ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)

à»�´ »�´»‚�ºººº
ÊÇÔμª�à»�´¢³Ð¡´äÇŒ… »�´àÁ×èÍ»Å‹ÍÂÊÇÔμª�

M100:à»�´ M100:»�´»‚�ºººº
ÊÇÔμª�à»�´¢³Ð¡´äÇŒ… »�´àÁ×èÍ»Å‹ÍÂÊÇÔμª�



การสรางสวิตชเปด/ปดบิต
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2 ดับเบิลคลิกที่พารทสวิตชที่วางไว กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

3 เลือกรูปรางจาก [Select Shape]

4 ระบุ [Bit Address] (M100) ที่คุณตองการดําเนินการเมื่อแตะที่สวิตช

5 ที่ [Bit Action] ใหเลือก [Bit Momentary]

6 ตั้งคาสีของสวิตชและขอความที่จะแสดงบนแท็บ [Color] และแท็บ [Label] แลวคลิก [OK]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากคุณเปลี่ยนคาของ [Bit Action] คุณสามารถสรางสวติชเปดบิต (Bit Set) หรือสวิตชปดบิต 

(Bit Reset) ไดดวย

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณอาจเปลี่ยนสีของพารทไมได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรปูรางของพารท

¤ÅÔ¡

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคีย
ขอมูลตําแหนง

เลือกอุปกรณ “M” แลวปอนตําแหนง
เปน “100” จากนั้นกดปุม “Ent”



การกลับการเปด/ปดบิต
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11.3 การกลับการเปด/ปดบิต

11.3.1 ขอมูลเบือ้งตน
๑ บติสลับ

เมื่อคุณกดสวิตช บิตที่กําหนดไวจะเปดขึน้จนกวาจะมีการกดสวิตชครั้งตอไป

แตะสวิตชเดิมอีกครั้ง บิตที่ระบุไวจะปดลง จนกวาจะมีการกดสวิตชในครั้งตอไป

สวิตชจะเปด/ปดสลับไปมาทุกครั้งที่กด

11.3.2 ข้ันตอนการตัง้คา

สรางสวิตชที่จะเปด/ปดตําแหนงบิต (M100) สลับไปมาเมื่อถูกกด

1 จากเมนู [Parts (P)] ชี้ไปที่ [Switch Lamp (C)] แลวเลือก [Bit Switch (B)] หรือคลิก  วางพารทสวิตชบน

หนาจอ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“11.14 คําแนะนําในการตั้งคาไฟสัญญาณสวิตช” (หนา 11-38)
• สําหรับรายละเอียดของวิธีการวางพารทและการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ 

โปรดดูที่ “ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)

à»�´ »�´àÊÕÂ§»‚�º àÊÕÂ§»‚�º
áμÐáÅŒÇà»�´ áμÐáÅŒÇ»�´

M100:à»�´ M100:»�´àÊÕÂ§»‚�º àÊÕÂ§»‚�º
áμÐáÅŒÇà»�´ áμÐáÅŒÇ»�´



การกลับการเปด/ปดบิต
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2 ดับเบิลคลิกที่พารทสวิตชที่วางไว กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

3 เลือกรูปรางจาก [Select Shape]

4 ระบุ [Bit Address] (M100) ที่คุณตองการดําเนินการเมื่อแตะที่สวิตช

5 ที่ [Bit Action] ใหเลือก [Bit Invert]

6 ตั้งคาสีของสวิตชและขอความที่จะแสดงบนแท็บ [Color] และแท็บ [Label] แลวคลิก [OK]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณอาจเปลี่ยนสีของพารทไมได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรปูรางของพารท

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคีย
ขอมูลตําแหนง

เลือกอุปกรณ “M” แลวปอนตําแหนง
เปน “100” จากนั้นกดปุม “Ent”

¤ÅÔ¡



การเขยีนคา
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11.4 การเขียนคา

11.4.1 ขอมูลเบือ้งตน
๑ การเขียนขอมูล

แตะสวิตช เพื่อเขยีนคาคงที่ (เชน 100) ลงในตําแหนงที่ระบุไวใน [Word Address] (เชน D00102)

11.4.2 ข้ันตอนการตัง้คา

สรางสวิตชเพื่อเพิ่มคาที่จัดเก็บไวในตําแหนงเวิรด (D102) ขึ้นทีละ 1 ทุกครั้งที่กดสวิตช

1 จากเมนู [Parts (P)] ชี้ไปที่ [Switch Lamp (C)] แลวเลือก [Word Switch (W)] หรือคลิก  วางพารทบน

หนาจอ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“11.14 คําแนะนําในการตั้งคาไฟสัญญาณสวิตช” (หนา 11-38)
• สําหรับรายละเอียดของวิธีการวางพารทและการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ 

โปรดดูที่ “ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)

D00102 : 100 

àÊÕÂ§»‚�º
áμÐáÅŒÇ… à¢ÕÂ¹¢ŒÍÁÙÅ¤‹Ò¤§·ÕèÅ§ã¹μÓáË¹‹§àÇÔÃ�´

·Õè¡ÓË¹´

D00102 : 100 

àÊÕÂ§»‚�º
áμÐáÅŒÇ… à¢ÕÂ¹¢ŒÍÁÙÅ¤‹Ò¤§·ÕèÅ§ã¹μÓáË¹‹§àÇÔÃ�´

·Õè¡ÓË¹´



การเขยีนคา
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2 ดับเบิลคลิกที่พารทสวิตชที่วางไว กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึน้

3 เลือกรูปรางจาก [Select Shape]

4 ตั้งคาตําแหนงเวิรด (D102) ที่คุณตองการเขียนขอมูลลงใน [Word Address]

5 ที่ [Word Action] ใหเลือก [Write Data]

6 พิมพ "100" ใน [Constant]

7 ตั้งคาสีของสวิตชและขอความที่จะแสดงบนแท็บ [Color] และแท็บ [Label] แลวคลิก [OK]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณอาจเปลี่ยนสขีองพารทไมได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรูปรางของพารท

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคีย
ขอมูลตําแหนง

เลือกอุปกรณ “D” แลวปอนตําแหนง
เปน “102” จากนั้นกดปุม “Ent”

¤ÅÔ¡



การเพิ่ม/การลดคา
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11.5 การเพิ่ม/การลดคา

11.5.1 ขอมูลเบือ้งตน
๑ การบวกขอมูล

ทุกครั้งที่กดสวิตช คาคงที่ที่เปนบวก (เชน 1) จะถูกบวกเพิ่มเขาไปในคาปจจุบัน (เชน 98) ของตําแหนงเวิรดที่ระบุไว 

(เชน D102)

๑ การลบขอมูล

ทุกครั้งที่กดสวิตช คาคงที่ที่เปนลบ (เชน -1) จะถูกเพิ่มเขาไปในคาปจจุบัน (เชน 101) ของตําแหนงเวิรดที่ระบุไว

98 D102: 

99 

100 

101 

àÊÕÂ§»‚�ºàÊÕÂ§»‚�ºàÊÕÂ§»‚�º

áμ‹ÅÐ¤ÃÑé§·ÕèáμÐÊÇÔμª�… ¢ŒÍÁÙÅ¨Ðà¾ÔèÁ¢Öé¹
à¾ÔèÁ¢Öé¹¤ÃÑé§ÅÐ 1

101 

100 

99 

98 

àÊÕÂ§»‚�ºàÊÕÂ§»‚�ºàÊÕÂ§»‚�º
áμ‹ÅÐ¤ÃÑé§·ÕèáμÐÊÇÔμª�…           ¨ÐÅºÍÍ¡ Œ́ÇÂ¤‹Ò¤§·Õè



การเพิ่ม/การลดคา
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11.5.2 ข้ันตอนการตัง้คา

สรางสวิตชเพื่อเพิ่มคาที่จัดเก็บไวในตําแหนงเวิรด (D102) ขึ้นทีละ 1

1 จากเมนู [Parts (P)] ชี้ไปที่ [Switch Lamp (C)] แลวเลือก [Word Switch (W)] หรือคลิก  วางพารทบน

หนาจอ

2 ดับเบิลคลิกที่พารทสวิตชที่วางไว กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

3 เลือกรูปรางจาก [Select Shape]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“11.14 คําแนะนําในการตั้งคาไฟสัญญาณสวิตช” (หนา 11-38)
• สําหรับรายละเอียดของวิธีการวางพารทและการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ 

โปรดดูที่ “ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)

98 D102: 

99 

100 

101 

àÊÕÂ§»‚�ºàÊÕÂ§»‚�ºàÊÕÂ§»‚�º

áμ‹ÅÐ¤ÃÑé§·ÕèáμÐÊÇÔμª�… ¢ŒÍÁÙÅ¨Ðà¾ÔèÁ¢Öé¹
à¾ÔèÁ¢Öé¹¤ÃÑé§ÅÐ 1



การเพิ่ม/การลดคา

GP-Pro EX คูมืออางองิสําหรับ 11-12

4 ใน [Word Address] ใหตั้งคาตําแหนง (D102) ซึ่งจะจัดเก็บผลลัพธ (คา) ของการบวก

5 ที่ [Word Action] ใหเลือก [Add Data]

6 ใน [Addition Base Word Address] ใหตั้งคาตําแหนง (D102) ซึ่งจะจัดเก็บขอมูลเดิมไว และปอน “1” ลงใน 

[Constant]

7 ตั้งคาสีของสวิตชและขอความที่จะแสดงบนแท็บ [Color] และแท็บ [Label] แลวคลิก [OK]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณอาจเปลี่ยนสีของพารทไมได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรปูรางของพารท

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคีย
ขอมูลตําแหนง

เลือกอุปกรณ “D” แลวปอนตําแหนง
เปน “102” จากนั้นกดปุม “Ent”

¤ÅÔ¡



สวิตชเปดบิตตามเงื่อนไข (การเปรียบเทียบ)

GP-Pro EX คูมืออางองิสําหรับ 11-13

11.6 สวิตชเปดบิตตามเงื่อนไข (การเปรยีบเทียบ)

11.6.1 ขอมูลเบือ้งตน
๑ การเปรียบเทยีบ

เมื่อกดสวิตช ขอมูลตําแหนงเวิรด (เชน 128) และคาคงที่ที่กําหนดไว (เชน 64) จะถูกเปรียบเทียบกัน 

หากเปนไปตามเงื่อนไข (เชน “ขอมูลตําแหนงเวิรดมากกวาคาคงที่”) บิตที่ระบุไวจะเปดขึ้น

11.6.2 ข้ันตอนการตัง้คา

สรางสวิตชเพื่อเปดตําแหนงบิตที่กําหนดดวยการแตะ เมื่อคาของตําแหนงเวิรดมากกวา 64

1 จากเมนู [Parts (P)] ชี้ไปที่ [Switch Lamp (C)] แลวเลือก [Bit Switch (B)] หรือคลิก  วางพารทสวิตชบน

หนาจอ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“11.14 คําแนะนําในการตั้งคาไฟสัญญาณสวิตช” (หนา 11-38)
• สําหรับรายละเอียดของวิธีการวางพารทและการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ 

โปรดดูที่ “ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)

à»�´
D00102 

128 64 

àÊÕÂ§»‚�º
ËÒ¡μÃ§μÒÁà§×èÍ¹ä¢ ÊÇÔμª�¨Ðà»�´àÁ×èÍ¶Ù¡áμÐ

M100:à»�´
D00102 

128 64 

àÊÕÂ§»‚�º

ËÒ¡μÃ§μÒÁà§×èÍ¹ä¢ ÊÇÔμª�¨Ðà»�´àÁ×èÍ¶Ù¡áμÐ



สวิตชเปดบิตตามเงื่อนไข (การเปรียบเทียบ)

GP-Pro EX คูมืออางองิสําหรับ 11-14

2 ดับเบิลคลิกที่พารทสวิตชที่วางไว กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

3 เลือกรูปรางจาก [Select Shape]

4 ระบุ [Bit Address] (M100) ที่คุณตองการดําเนินการเมื่อแตะที่สวิตช

5 ที่ [Bit Action] ใหเลือก [Comparison]

6 ตั้งคาตําแหนงเวิรด (D102) เพื่อเปรียบเทียบใน [Comparison Word Address] เลือก [Comparison Condition] 

เปน “>” และปอน “64” ลงใน [Constant]

7 ตั้งคาสีของสวิตชและขอความที่จะแสดงบนแท็บ [Color] และแท็บ [Label] แลวคลิก [OK]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณอาจเปลี่ยนสีของพารทไมได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรปูรางของพารท

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคีย
ขอมูลตําแหนง

เลือกอุปกรณ “M” แลวปอนตําแหนง
เปน “100” จากนั้นกดปุม “Ent”

¤ÅÔ¡



การใชอนิเตอรล็อคเพื่อปองกันการทํางานผิดปกติ

GP-Pro EX คูมืออางองิสําหรับ 11-15

11.7 การใชอินเตอรล็อคเพื่อปองกันการทํางานผิดปกติ 

11.7.1 ขอมูลเบือ้งตน

การแตะสวิตชทําไดเฉพาะเมื่อตําแหนงบิตที่ระบุไวในตําแหนงอินเตอรล็อคตรงกับเง่ือนไขใชงานการแตะเทาน้ัน

• หากต้ังคาเงื่อนไขใชงานการแตะเปน [Bit ON]: การแตะสวิตชจะทํางานเฉพาะเมื่อตําแหนงอินเตอรล็อคเปดอยูเทาน้ัน
• หากต้ังคาเงื่อนไขใชงานการแตะเปน [Bit OFF]: การแตะสวิตชจะทํางานเฉพาะเมื่อตําแหนงอินเตอรล็อคปดอยูเทาน้ัน

M105:à»�´ ÍÐäÃ?

μÓáË¹‹§ºÔμ·Õè
ãªŒ§Ò¹¡ÒÃáμÐÊÇÔμª�äÁ‹ä´Œ
(μÓáË¹‹§ÍÔ¹àμÍÃ�ÅçÍ¤)

à»�´¢Öé¹ áÅÐ…
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การใชอนิเตอรล็อคเพื่อปองกันการทํางานผิดปกติ

GP-Pro EX คูมืออางองิสําหรับ 11-16

11.7.2 ข้ันตอนการตัง้คา

สรางสวิตชเพื่อเปดตําแหนงบิต (M100) เฉพาะเมื่อตําแหนงบิต (M105) ที่กําหนดไวปดอยูเทาน้ัน

1 จากเมนู [Parts (P)] ชี้ไปที่ [Switch Lamp (C)] แลวเลือก [Bit Switch (B)] หรือคลิก  วางพารทสวิตชบน

หนาจอ

2 ดับเบิลคลิกที่พารทสวิตชที่วางไว กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

3 เลือกรูปรางจาก [Select Shape]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“11.14 คําแนะนําในการตั้งคาไฟสัญญาณสวิตช” (หนา 11-38)
• สําหรับรายละเอียดของวิธีการวางพารทและการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ 

โปรดดูที่ “ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)

M105:à»�´ ÍÐäÃ?

μÓáË¹‹§ºÔμ·Õè
ãªŒ§Ò¹¡ÒÃáμÐÊÇÔμª�äÁ‹ä´Œ
(μÓáË¹‹§ÍÔ¹àμÍÃ�ÅçÍ¤)

à»�´¢Öé¹ áÅÐ…

äÁ‹ÂÍÁÃÑº
¡ÒÃ»‡Í¹¢ŒÍÁÙÅ¢Öé¹¡Ñºà§×èÍ¹ä¢

à»�´ »�´
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การใชอนิเตอรล็อคเพื่อปองกันการทํางานผิดปกติ

GP-Pro EX คูมืออางองิสําหรับ 11-17

4 ระบุ [Bit Address] (M100) ที่คุณตองการดําเนินการเมื่อแตะที่สวิตช

5 ที่ [Bit Action] ใหเลือก [Bit Set]

6 ที่แท็บ [Switch Common] ใหทําเคร่ืองหมายที่ชอง [Interlock Feature]

ใน [Interlock Address] ใหตั้งคาตําแหนงบิต (M105) ที่จะใหใชการแตะได/ไมได แลวเลือก [Touch Enable 

Condition] เปน [Enable when Bit is OFF]

7 ตั้งคาสีของสวิตชและขอความที่จะแสดงบนแท็บ [Color] และแท็บ [Label] แลวคลิก [OK]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณอาจเปลี่ยนสีของพารทไมได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรปูรางของพารท

• หากคุณตองการใหสีและปายชื่อของสวติชเปลี่ยนไปเมือ่สวิตชมสีถานะ Interlocked ใหทําเครื่องหมายที่

ชอง [Set Interlocked Condition Display] ในแทบ็ [Switch Common] - [Details] คุณสามารถตั้งคา 

[Interlocked] บน [Select State] ของแท็บ [Color] และ [Label] ได 

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคีย
ขอมูลตําแหนง

เลือกอุปกรณ “M” แลวปอนตําแหนง
เปน “100” จากนั้นกดปุม “Ent”

¤ÅÔ¡



การสรางสวิตชหนวงการทํางาน

GP-Pro EX คูมืออางองิสําหรับ 11-18

11.8 การสรางสวิตชหนวงการทํางาน

11.8.1 ขอมูลเบือ้งตน

หากกดสวิตชคางไวเปนระยะเวลาตามที่กําหนดไว (เชน 3 วินาที) บิตที่ระบุไวจะเปดขึ้น ซึ่งมีประโยชนในการปองกัน

การปอนขอมูลโดยบังเอิญ

หากคุณเลิกกดสวิตชกอนที่สวิตชจะทํางาน สวิตชจะไมทํางานและออดสัญญาณจะไมสงเสียง

และสวิตชจะกลับไปมีลักษณะเหมือนตอนอยูในสถานะไมทํางาน

àÊÕÂ§»‚�º

à»�´

(¼‹Ò¹ä» 3 ÇÔ¹Ò·Õ)

áμÐ¤ŒÒ§äÇŒ 3 ÇÔ¹Ò·Õ áÅÐ …

(ÃÍàÇÅÒ)

àÊÕÂ§»‚�º M100 



การสรางสวิตชหนวงการทํางาน

GP-Pro EX คูมืออางองิสําหรับ 11-19

11.8.2 ข้ันตอนการตัง้คา

สรางสวิตชที่เปดตําแหนงบิต (M100) หลังจากกดสวิตชคางไว 3 วินาที

1 จากเมนู [Parts (P)] ชี้ไปที่ [Switch Lamp (C)] แลวเลือก [Bit Switch (B)] หรือคลิก  วางพารทสวิตชบน

หนาจอ

2 ดับเบิลคลิกที่พารทสวิตชที่วางไว กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

3 เลือกรูปรางจาก [Select Shape]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“11.14 คําแนะนําในการตั้งคาไฟสัญญาณสวิตช” (หนา 11-38)
• สําหรับรายละเอียดของวิธีการวางพารทและการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ 

โปรดดูที่ “ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)

àÊÕÂ§»‚�º
M100:à»�´

(¼‹Ò¹ä» 3 ÇÔ¹Ò·Õ)

áμÐ¤ŒÒ§äÇŒ 3 ÇÔ¹Ò·Õ áÅÐ … à»�´



การสรางสวิตชหนวงการทํางาน

GP-Pro EX คูมืออางองิสําหรับ 11-20

4 ระบุ [Bit Address] (M100) ที่คุณตองการดําเนินการเมื่อแตะที่สวิตช

5 ที่ [Bit Action] ใหเลือก [Bit Set]

6 ที่แท็บ [Switch Common] ทําเครื่องหมายที่ชอง [Delay Feature] แลวตั้งคา [Delay Action] เปน [ON Delay] 

ตั้งคา [Delay Time] ไว 3 วินาที 

7 ตั้งคาสีของสวิตชและขอความที่จะแสดงบนแท็บ [Color] และแท็บ [Label] แลวคลิก [OK]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณอาจเปลี่ยนสีของพารทไมได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรปูรางของพารท

• หากคุณตองการใหสีและปายชื่อของสวติชเปลี่ยนไปเมือ่ Delay Feature กําลงัทํางาน 

ใหทําเครือ่งหมายที่ชอง [Show Interlocked Condition] ในแท็บ [Switch Common] - [Details] 

คณุสามารถตั้งคา [Select State] เปน [In Delay] จากแท็บ [Color] และ [Label]

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคีย
ขอมูลตําแหนง

เลือกอุปกรณ “M” แลวปอนตําแหนง
เปน “100” จากนั้นกดปุม “Ent”

¤ÅÔ¡



การต้ังเวลาหนวงการทํางานสําหรับสวิตชปด

GP-Pro EX คูมืออางองิสําหรับ 11-21

11.9 การต้ังเวลาหนวงการทํางานสําหรบัสวติชปด

11.9.1 ขอมูลเบือ้งตน

หลังจากปลอยสวิตช บิตที่ระบุไวจะรอจนครบตามจํานวนเวลาที่ตั้งคาไว (เชน 3 วินาที) กอนจะปดลง

หากกดสวิตชอีกครั้งขณะรอใหบิตปด จะมีชวงเวลารออีกชวงหน่ึง (เชน 3 วินาที) หลังจากปลอยสวิตชกอน

ที่บิตที่ระบุไวจะปดการทํางาน

11.9.2 ข้ันตอนการตัง้คา

สรางสวิตชชั่วคราวที่ปดตําแหนงบิต (M100) หลังจากปลอยสวิตชไป 3 วินาที

1 จากเมนู [Parts (P)] ชี้ไปที่ [Switch Lamp (C)] แลวเลือก [Bit Switch (B)] หรือคลิก  วางพารทสวิตชบน

หนาจอ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“11.14 คําแนะนําในการตั้งคาไฟสัญญาณสวิตช” (หนา 11-38)
• สําหรับรายละเอียดของวิธีการวางพารทและการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ 

โปรดดูที่ “ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)

M100:»�´

(¼‹Ò¹ä» 3 ÇÔ¹Ò·Õ)

»Å‹ÍÂÊÇÔμª� ¨Ò¡¹Ñé¹ÍÕ¡ 3 ÇÔ¹Ò·Õ¶Ñ´ä»…»�´

M100:»�´

(¼‹Ò¹ä» 3 ÇÔ¹Ò·Õ)

»Å‹ÍÂÊÇÔμª� ¨Ò¡¹Ñé¹ÍÕ¡ 3 ÇÔ¹Ò·Õ¶Ñ´ä»…»�´



การต้ังเวลาหนวงการทํางานสําหรับสวิตชปด

GP-Pro EX คูมืออางองิสําหรับ 11-22

2 ดับเบิลคลิกที่พารทสวิตชที่วางไว กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

3 เลือกรูปรางจาก [Select Shape]

4 ระบุ [Bit Address] (M100) ที่คุณตองการดําเนินการเมื่อแตะที่สวิตช

5 ที่ [Bit Action] ใหเลือก [Bit Momentary]

6 ที่แท็บ [Switch Common] ใหทําเคร่ืองหมายที่ชอง [Delay Feature] แลวตัง้คา [Delay Action] เปน [OFF Delay] 

ตั้งคา [Delay Time] ไว 3 วินาที 

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคีย
ขอมูลตําแหนง

เลือกอุปกรณ “M” แลวปอนตําแหนง
เปน “100” จากนั้นกดปุม “Ent”

¤ÅÔ¡



การต้ังเวลาหนวงการทํางานสําหรับสวิตชปด

GP-Pro EX คูมืออางองิสําหรับ 11-23

7 ตั้งคาสีของสวิตชและขอความที่จะแสดงบนแท็บ [Color] และแท็บ [Label] แลวคลิก [OK]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณอาจเปลี่ยนสีของพารทไมได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรปูรางของพารท

• หากคุณตองการใหสีและปายชื่อของสวติชเปลี่ยนไปเมือ่ Delay Feature กําลงัทํางาน 

ใหทําเครือ่งหมายที่ชอง [Show In-Delay Status] ในแท็บ [Switch Common] - [Details] 

คณุสามารถตั้งคา [Select State] เปน [In Delay] จากแท็บ [Color] และ [Label] ได



การยืนยันกอนเปดสวิตช (การแตะสองครั้ง)

GP-Pro EX คูมืออางองิสําหรับ 11-24

11.10 การยืนยันกอนเปดสวติช (การแตะสองครั้ง)

11.10.1 ขอมูลเบือ้งตน

เมื่อแตะสวิตชครั้งแรก สวิตชจะเริ่มกะพริบ ซึ่งจะรอใหปอนขอมูลลงไป เมื่อแตะสวิตชครั้งที่สองขณะกําลังกะพริบ 

(สถานะรอปอนขอมูล) บิตที่ระบุไวจะเปดขึ้น ซึ่งมีประโยชนในการปองกันการปอนขอมูลโดยบังเอิญ

หากไมไดแตะสวิตชครั้งที่สองขณะกําลังกะพริบ (สถานะรอปอนขอมูล) บิตที่ระบุไวจะไมเปด

นอกจากนี้ หากกดสวิตชอ่ืนระหวางอยูในสถานะรอ สถานะรอจะสิ้นสุดลง และบิตที่ระบุไวจะไมเปด

11.10.2 ข้ันตอนการตัง้คา

สรางสวิตชเพื่อเปดตําแหนงบิต (M100) หากกดสวิตชสองครั้งภายใน 5 วินาที

1 จากเมนู [Parts (P)] ชี้ไปที่ [Switch Lamp (C)] แลวเลือก [Bit Switch (B)] หรือคลิก  วางพารทสวิตชบน

หนาจอ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“11.14 คําแนะนําในการตั้งคาไฟสัญญาณสวิตช” (หนา 11-38)
• สําหรับรายละเอียดของวิธีการวางพารทและการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ 

โปรดดูที่ “ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)

(àÇÅÒÃÍ»‡Í¹¢ŒÍÁÙÅ) M100:à»�´

àÊÕÂ§»‚�º àÊÕÂ§»‚�º

áμÐáÅŒÇÊÇÔμª�àÃÔèÁ¡Ð¾ÃÔº (Ê¶Ò¹ÐÃÍ»‡Í¹¢ŒÍÁÙÅ)
áμÐÍÕ¡¤ÃÑé§áÅŒÇÊÇÔμª�¨Ðà»�´

(àÇÅÒÃÍ»‡Í¹¢ŒÍÁÙÅ) M100:à»�´

àÊÕÂ§»‚�º àÊÕÂ§»‚�º

áμÐáÅŒÇÊÇÔμª�àÃÔèÁ¡Ð¾ÃÔº (Ê¶Ò¹ÐÃÍ»‡Í¹¢ŒÍÁÙÅ)
áμÐÍÕ¡¤ÃÑé§áÅŒÇÊÇÔμª�¨Ðà»�´



การยืนยันกอนเปดสวิตช (การแตะสองครั้ง)

GP-Pro EX คูมืออางองิสําหรับ 11-25

2 ดับเบิลคลิกที่พารทสวิตชที่วางไว กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

3 เลือกรูปรางจาก [Select Shape]

4 ระบุ [Bit Address] (M100) ที่คุณตองการดําเนินการเมื่อแตะที่สวิตช

5 ที่ [Bit Action] ใหเลือก [Bit Set]

6 ที่แท็บ [Switch Common] ทําเครื่องหมายที่ชอง [Delay Feature] แลวตั้งคา [Delay Action] เปน [Double Touch] 

ตั้งคา [Standby Time] ไว 5 วินาที

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคีย
ขอมูลตําแหนง

เลือกอุปกรณ “M” แลวปอนตําแหนง
เปน “100” จากนั้นกดปุม “Ent”

¤ÅÔ¡



การยืนยันกอนเปดสวิตช (การแตะสองครั้ง)

GP-Pro EX คูมืออางองิสําหรับ 11-26

7 คลิก [Details] แลวทําเคร่ืองหมายที่ชอง [Show In-Delay Status]

8 ที่แท็บ [Color] ใหตั้งคา [Select State] เปน [In Delay] ใน [Display Color] ใหตั้งคาสีของสวิตชขณะกําลังรอ

ปอนขอมูล และตั้งคา [Blink] เปน [Medium]

9 ตั้งคาปายชื่อที่จะแสดงผลขณะอยูระหวางการหนวงเวลาบนแท็บ [Label] ตามตองการ และคลิก [OK]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณอาจเปลี่ยนสีของพารทไมได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรปูรางของพารท



การสรางสวิตชเปล่ียนสี

GP-Pro EX คูมืออางองิสําหรับ 11-27

11.11 การสรางสวิตชเปล่ียนสี

11.11.1 ขอมูลเบือ้งตน

เมื่อรวมสวิตชกับคุณสมบัติไฟสัญญาณเขาดวยกัน คุณก็สามารถเปลี่ยนสีไดตามสถานะที่กําหนด (เปด/ปด)

11.11.2 ข้ันตอนการตัง้คา

สรางสวิตชซึ่งเปลี่ยนสี (ปด: เขียว, เปด: แดง) ไดทุกครั้งที่กดสวิตช และการดําเนินการของตําแหนงบิต (M100) 

จะเกิดขึ้น

1 จากเมนู [Parts (P)] ชี้ไปที่ [Switch Lamp (C)] แลวเลือก [Bit Switch (B)] หรือคลิก  วางพารทสวิตชบน

หนาจอ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“11.14 คําแนะนําในการตั้งคาไฟสัญญาณสวิตช” (หนา 11-38)
• สําหรับรายละเอียดของวิธีการวางพารทและการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ 

โปรดดูที่ “ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)

ÊÕ¢Í§ÊÇÔμª�à»ÅÕèÂ¹ä»
à»�´

M100 

à»�´ºÔμ´ŒÇÂ¡ÒÃáμÐ
áÅÐ…

ÊÕ¢Í§ÊÇÔμª�à»ÅÕèÂ¹ä»
à»�´

M100 

à»�´ºÔμ´ŒÇÂ¡ÒÃáμÐ
áÅÐ…



การสรางสวิตชเปล่ียนสี

GP-Pro EX คูมืออางองิสําหรับ 11-28

2 ดับเบิลคลิกที่พารทสวิตชที่วางไว กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

3 เลือกรูปรางจาก [Select Shape]

4 ระบุ [Bit Address] (M100) ที่คุณตองการดําเนินการเมื่อแตะที่สวิตช

5 ที่ [Bit Action] ใหเลือก [Bit Invert]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณอาจเปลี่ยนสีของพารทไมได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรปูรางของพารท

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคีย
ขอมูลตําแหนง

เลือกอุปกรณ “M” แลวปอนตําแหนง
เปน “100” จากนั้นกดปุม “Ent”

¤ÅÔ¡



การสรางสวิตชเปล่ียนสี

GP-Pro EX คูมืออางองิสําหรับ 11-29

6 ที่แท็บ [Lamp Feature] ทําเคร่ืองหมายที่ชอง [Lamp Feature] และคลิก [Copy from Switch] ตําแหนงซึ่งเปน

ตําแหนงเดียวกันกับที่กําหนดไวบนแท็บ [Switch Feature] จะปรากฏขึ้นใน [Bit Address] 

7 บนแท็บ [Color] ใหตั้งคาสีของสวิตชในสถานะ OFF (เขียว)

8 ใน [Select State] เลือก [ON] และตั้งคาสีของสวิตชในสถานะ ON (แดง)

9 ตั้งคาขอความที่จะแสดงในแตละสถานะบนแท็บ [Label] ตามตองการ และคลิก [OK]



การทํางานหลายฟงกชันดวยสวติชตัวเดียว

GP-Pro EX คูมืออางองิสําหรับ 11-30

11.12 การทํางานหลายฟงกชันดวยสวิตชตัวเดียว

11.12.1 ขอมูลเบือ้งตน

คุณสามารถตัง้คาใหสวิตชตัวเดียวทํางานไดถึง 16 อยาง

เมื่อตําแหนงของสวิตชที่ลงทะเบียนไวตําแหนงแรกเปดขึ้น การทํางานของสวิตชจะเกิดขึ้นตามลําดับที่ลงทะเบียนไว 

คุณสามารถตัง้คาลําดับการทํางานของสวิตชได การเปลี่ยนหนาจอจะเกิดขึ้นหากลงทะเบียนไวเปนการทํางานลําดับ

สุดทาย คุณสมบัติน้ีเปนประโยชนสําหรับหนาจอที่มีเน้ือที่จํากัด

11.12.2 ข้ันตอนการตัง้คา

สรางสวิตชเพื่อเขียนขอมูล “100” ลงในตําแหนงเวิรด (D102) ปดตําแหนงบิต (M100) แลวกลับไปยังหนาจอ

กอนหนาน้ี

1 จากเมนู [Parts (P)] ชี้ไปที่ [Switch Lamp (C)] แลวเลือก [Word Switch (W)] หรือคลิก  วางพารทบน

หนาจอ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“11.14 คําแนะนําในการตั้งคาไฟสัญญาณสวิตช” (หนา 11-38)
• สําหรับรายละเอียดของวิธีการวางพารทและการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ 

โปรดดูที่ “ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)

àÊÕÂ§»‚�º (1) à¢ÕÂ¹¢ŒÍÁÙÅ “100” Å§ã¹μÓáË¹‹§
àÇÔÃ�´ D102

(2) »�´μÓáË¹‹§ºÔμ M100
(3) à»ÅÕèÂ¹Ë¹ŒÒ¨Í

·Ó§Ò¹ËÅÒÂÍÂ‹Ò§´ŒÇÂ¡ÒÃáμÐÊÇÔμª�à¾ÕÂ§μÑÇà´ÕÂÇ

àÊÕÂ§»‚�º (1) à¢ÕÂ¹¢ŒÍÁÙÅ “100” Å§ã¹μÓáË¹‹§
àÇÔÃ�´ D102

(2) »�´μÓáË¹‹§ºÔμ M100
(3) à»ÅÕèÂ¹Ë¹ŒÒ¨Í

·Ó§Ò¹ËÅÒÂÍÂ‹Ò§´ŒÇÂ¡ÒÃáμÐÊÇÔμª�à¾ÕÂ§μÑÇà´ÕÂÇ



การทํางานหลายฟงกชันดวยสวติชตัวเดียว

GP-Pro EX คูมืออางองิสําหรับ 11-31

2 ดับเบิลคลิกที่พารทสวิตชที่วางไว กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

3 เลือกรูปรางจาก [Select Shape]

4 ตั้งคาตําแหนง (D102) ที่คุณตองการเขียนขอมูลเมื่อคุณแตะสวิตชใน [Word Address]

5 ที่ [Word Action] ใหเลือก [Write Data]

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคีย
ขอมูลตําแหนง

เลือกอุปกรณ “D” แลวปอนตําแหนง
เปน “102” จากนั้นกดปุม “Ent”

¤ÅÔ¡



การทํางานหลายฟงกชันดวยสวติชตัวเดียว

GP-Pro EX คูมืออางองิสําหรับ 11-32

6 ตั้งคา [Constant] เปน “100” ฟงกชันของสวิตชตัง้คาตําแหนงเวิรดก็จะเสร็จสมบูรณ

7 คลิก [Add] และเลือก [Bit Switch]

เมื่อหนาจอเปลี่ยนไปเปนการตัง้คาสวิตชเปดปดบิต สวิตชเปดปดบิตจะถูกเพิ่มลงในการแสดงผลใน 

[Multi-function List]

8 ระบุ [Bit Address] (M100) ที่คุณตองการปดเมื่อแตะที่สวิตช

9 ใน [Bit Action] ใหเลือก [Bit Reset] การตัง้คาคุณสมบัติสวิตชเปดปดบิตก็จะเสร็จสมบูรณ

10 คลิก [Add] และเลือก [Change Screen Switch]

เมื่อหนาจอเปลี่ยนไปเปนการตัง้คาสวิตชเปลี่ยนหนาจอ สวิตชเปลี่ยนหนาจอจะถูกเพิ่มลงในการแสดงผลใน 

[Multi-function List]



การทํางานหลายฟงกชันดวยสวติชตัวเดียว

GP-Pro EX คูมืออางองิสําหรับ 11-33

11 ใน [Screen Change Action] เลือก [Previous Screen] การตั้งคาสวิตชเปลี่ยนหนาจอก็จะเสร็จสมบูรณ 

12 ตั้งคาสีของสวิตชและขอความที่จะแสดงบนแท็บ [Color] และแท็บ [Label] แลวคลิก [OK]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณอาจเปลี่ยนสีของพารทไมได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรปูรางของพารท



การสรางสวิตชแบบกลุม

GP-Pro EX คูมืออางองิสําหรับ 11-34

11.13 การสรางสวิตชแบบกลุม

11.13.1 ขอมูลเบือ้งตน

หากคุณลงทะเบียนสวิตชหลายตัวไวในหน่ึงกลุม เมื่อสวิตชตัวหนึ่งในกลุมถูกแตะและบิตที่ระบุไวเปดขึ้น 

สวิตชอ่ืนๆ ที่เหลือจะปด

เมื่อสวิตชตัวอ่ืนในกลุมเดียวกันถูกแตะ จะเกิดการดําเนินการในลักษณะเดียวกันนี้เชนกัน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ตัง้คา [Group with Auto OFF] แลวบิตจะปดโดยอัตโนมัตเิมื่อหนาจอเปลี่ยนไปหรือหนาตางปดลง

àÊÕÂ§»‚�º

ÊÇÔμª�à»�´¢Öé¹¤ÃÑé§ÅÐË¹Öè§μÑÇà·‹Ò¹Ñé¹
à»�´»�´M100:à»�´ M102:»�´

M101:»�´

àÊÕÂ§»‚�º

à»�´»�´

àÊÕÂ§»‚�º
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11.13.2 ข้ันตอนการตัง้คา

สรางสวิตชแบบกลุมที่ประกอบดวยกลุมสวิตชตําแหนงบิต 3 ตําแหนง ไดแก M100, M101 และ M102

1 จากเมนู [Parts (P)] ชี้ไปที่ [Switch Lamp (C)] และเลือก [Bit Switch (B)] หรือคลิก  วางพารทบนหนาจอ

2 ดับเบิลคลิกที่พารทสวิตชที่วางไว กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

3 เลือกรูปรางจาก [Select Shape]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“11.14 คําแนะนําในการตั้งคาไฟสัญญาณสวิตช” (หนา 11-38)
• สําหรับรายละเอียดของวิธีการวางพารทและการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ 

โปรดดูที่ “ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)

àÊÕÂ§»‚�º

ÊÇÔμª�à»�´¢Öé¹¤ÃÑé§ÅÐË¹Öè§μÑÇà·‹Ò¹Ñé¹
à»�´»�´M100:à»�´ M102:»�´

M101:»�´

àÊÕÂ§»‚�º
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4 ระบุ [Bit Address] (M100) หน่ึงตําแหนงที่คุณตองการดําเนินการเมื่อแตะสวิตช

5 จาก [Bit Action] เลือก [Bit Set]

6 คลิก [Details]

7 ใน [Group Feature] ใหเลือก [Group] และตั้งคา [Group No.]

8 ตั้งคาสีของสวิตชและขอความที่จะแสดงบนแท็บ [Color] และแท็บ [Label] แลวคลิก [OK] สวิตชที่เปดตําแหนง 

M100 ก็จะเสร็จสมบูรณ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณอาจเปลี่ยนสีของพารทไมได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรปูรางของพารท

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคีย
ขอมูลตําแหนง

เลือกอุปกรณ “M” แลวปอนตําแหนง
เปน “100” จากน้ันกดปุม “Ent”

¤ÅÔ¡
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9 เลือกสวิตชที่สรางไว คลิกขวา แลวเลือก [Duplicate (W)]

เมื่อกลองโตตอบ [Duplicate] ปรากฏขึ้น ใหเปลี่ยน [In X Direction] เปน “3”, [In Y Direction] เปน “1” 

และตรวจดใูหแนใจวา [Assign Individual Addresses] เปน “M100” คลิก [OK]

สรางสวิตชแบบกลุมใหเสร็จสมบูรณดวยตําแหนงบิต 3 ตําแหนงตามลําดับในหมายเลขกลุมเดียวกัน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสําเนา โปรดดูที่ “9.4.5 ทําสําเนา” (หนา 9-28) 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • รวมสวติชเปดปดบติทั้ง 3 สวิตชที่ตางสรางขึน้บนหนาจอเดยีวกันใหเปนหนึ่งกลุม โดยตั้งคาสวติชทั้งหมด

ใหมคีา [Group Number] เดียวกันโดยไมตองคัดลอก

• คุณสามารถใสสวิตชตัวเดมิไดโดยใชคําสั่ง [Copy] และ [Paste] โดยไมตองใช [Duplicate]

• สําหรับคําสัง่ [Duplicate] คุณสามารถสรางสําเนาตําแหนงที่ถูกเพิ่มไดโดยอัตโนมตัิ ขึ้นอยูกับ

การตั้งคา [Assign Addresses] และ [Increment Each Address by] 

แตหากคุณรวมสวติชที่ไมมีตําแหนงเรียงตามลําดับใหเปนหนึ่งกลุม คุณจะตองเปลี่ยนคา [Bit Address] 

ของสวิตชตัวที่ 2 และตัวที ่3
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11.14 คําแนะนําในการตั้งคาไฟสัญญาณสวิตช

การต้ังคา คําอธิบาย
Part ID พารทที่วางไวจะถูกกําหนดหมายเลข ID โดยอตัโนมัต ิ

เลข ID ของพารทไฟสวิตช: SL_∗∗∗∗ (เลข 4 หลัก)

สวนที่เปนตัวอักษรจะถูกกําหนดไวตายตัว สวนที่เปนตัวเลขสามารถแกไขคาไดตัง้แต 0000 ถึง 9999

Comment คําอธิบายของแตละพารทจะยาวไดไมเกิน 20 อักขระ

Status Display แสดงรูปรางและสถานะของพารทที่เลือกใน [Select Shape]

เมื่อรวมคุณสมบัตสิวิตชและคุณสมบตัิไฟลสญัญาณเขาดวยกัน คุณสามารถแสดงผลการตั้งคาตางๆ 

สําหรับแตละสถานะ (สถานะ ON/สถานะ OFF) ไดโดยการเปลี่ยน [Select State] บนแท็บ [Color] 

และแท็บ [Label]

ตอ
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Select Shape เปดกลองโตตอบ Select Shape เพื่อเลือกรูปราง

เมื่อคลิก  ที่อยูดานขวาของ [Parts Palette] หรือ [Browse] ระบบจะแสดงพารทจานสี 

ซึง่มสีี 65535, 256, หรือ 64 สี

ใหเลือกพารทจานสีตามจํานวนสีของผลิตภัณฑของคุณ

คุณอาจเปลี่ยนสขีองพารทไมได ทัง้นี้ขึ้นอยูกับรูปรางของพารท

No Shape เลือกวาจะใหพารทโปรงใสและไมมีรูปรางหรือไม

คุณสามารถตัง้คานี้ไดเฉพาะเมือ่ไมไดใชคุณสมบตัิไฟสญัญาณเทานั้น

Switch Feature กําหนดวาจะใชคุณสมบตัิสวติชหรือไม

ËÁÒÂàËµØ

• เมื่อใชคุณสมบัตไิฟสัญญาณคุณไมจําเปนตองกําหนดตวัเลอืกนี้

Types of Switches • Bit Switch
เปด/ปดบิตที่กําหนด

“11.14.1 Bit Switch” (หนา 11-41)
• Word Switch
ตั้งคาขอมูลในตําแหนงเวริดที่กําหนด

“11.14.2 Word Switch” (หนา 11-54)
• Screen Change
เปลี่ยนหนาจอ

“11.14.3 Change Screen Switch” (หนา 11-58)
• Special Switch
จัดการคุณสมบตัิพิเศษตางๆ เชน การเปลี่ยน GP เปนโหมดออฟไลน และการแสดงหนาตาง

“11.14.4 Special Switch” (หนา 11-59)
• Selector Switch
เมื่อแตะสวติชนี้ จะเปดบติที่ระบุไวขึ้นมา (จํานวนสูงสุด 4 บติ) เรียงตามลําดับ

“11.14.5 Selector Switch” (หนา 11-69)

Multi-function List แสดงชนิดของสวิตชที่ตัง้คาไว

เมื่อตั้งคาคุณสมบัติหลายอยางในสวติชตัวเดียว คุณสมบตัิที่ตัง้คาไวจะปรากฏตามลําดับในรายการ

โดยเริ่มจากดานบนสดุ การประมวลผลจะเกิดขึ้นตามลําดบัโดยเริ่มจากดานบนสุดของรายการ

คุณสมบตัินี้

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย
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Add เมื่อตั้งคาคุณสมบัติหลายอยางในสวติชตัวเดียว ใหเพ่ิมคุณสมบัตลิงไป

คลกิปุมนี้ เลอืกสวิตชทีคุ่ณตองการเพิ่ม คุณสมบัตินั้นจะถูกเพิ่มลงไปใน [Multi-function List]

Delete เมื่อตั้งคาสวิตชใหมีการทํางานหลายอยาง ใหลบการทํางานทีเ่ลือกในแผง [Multi-function List]

Copy and Add เมื่อตั้งคาสวิตชใหมีการทํางานหลายอยาง ใหคัดลอกการทํางานที่เลือกในแผง [Multi-function List] 

แลววางไวตรงทายรายการ

↑ ↓ (Move Up/Down) เลื่อนคุณสมบัตทิี่เลอืกไวใน [Multi-function List] ขึน้ (หรือลง) หนึ่งตําแหนง

การเลื่อนนี้จะไมเปลี่ยนลําดับของคุณสมบตัิ [Change Screen Switch] แตอยางใด

การต้ังคา คําอธิบาย
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11.14.1 Bit Switch
๑ Switch Feature/เบือ้งตน 

การต้ังคา คําอธิบาย
Bit Address ระบุตําแหนงบิตทีคุ่ณตองการดําเนินการ

Bit Action เลือกการทํางานของบิต

• Bit Set
เมื่อแตะที่สวติช บิตที่ระบไุวใน [Bit Address] จะเปดขึ้น

• Bit Reset
เมื่อแตะที่สวติช บิตที่ระบไุวใน [Bit Address] จะปดลง

• Bit Momentary
ขณะแตะสวิตช บติที่ระบไุวใน [Bit Address] จะเปดขึ้น บติในตําแหนงดังกลาวจะปดลง

เมื่อปลอยสวิตช

• Bit Invert
เมื่อแตะที่สวติช บิตที่ระบไุวใน [Bit Address] จะเปดปดสลับไปมา (เปด-ปด หรือ ปด-เปด)

• Comparison
เมื่อแตะที่สวติช ขอมลูตําแหนงเวิรดและคาคงทีจ่ะถูกเปรียบเทียบกัน หากไดผลลัพธ

การเปรียบเทยีบตรงตามเงื่อนไขที่ตองการ บิตที่ระบุไวใน [Bit Address] จะเปดขึน้

“ ๒ Comparison” (หนา 11-42)

ËÁÒÂàËµØ

• การทํางานของ Bit Momentary จะเร่ิมขึ้นเมื่อแตะเพือ่เปดบิต ไมวาจะตั้งคา [Touch Panel Detection] 

ในแทบ็ [Mode] ใน [Main Unit] ของ System Settings ไวเชนไรก็ตาม 

Copy from Lamp การตั้งคา [Bit Address] ของแท็บ [Lamp Feature] จะถูกคัดลอกลงใน [Bit Address] ของแท็บ 

[Switch Feature] ใชตัวเลอืกนี้เมื่อตั้งคาคุณสมบัติไฟสัญญาณและคณุสมบัติสวิตชใหกับตําแหนง

เดียวกัน

Copy to Lamp การตั้งคา [Bit Address] ของแท็บ [Switch Feature] จะถูกคัดลอกลงใน [Bit Address] ของแท็บ 

[Lamp Feature] ใชตัวเลือกนี้เมื่อตั้งคาคุณสมบตัิไฟสญัญาณและคุณสมบตัิสวติชใหกับตําแหนง

เดียวกัน
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๒ Comparison

การต้ังคา คําอธิบาย
Comparison Word Address ระบุตําแหนงเวิรด (16 บิต) ที่จะเปรียบเทยีบ ขอมูลที่จัดเก็บไวในตําแหนงเวิรดนี้จะถูกนําไป

เปรียบเทยีบกับ [Constant] และหากตรงตามเงื่อนไข [Bit Address] จะเปดขึ้น

Comparison เลือกเง่ือนไขการเปรียบเทียบจาก =, <, >, <>, <=, >=

Constant ระบุคาทีจ่ะเปรียบเทียบ [Data Type] แตละชนิดมีชวงคาแตกตางกัน

Dec : - 32,768 ถึง 32,767

BCD : 0 ถึง 9999

Hex : 0 ถึง FFFF

Data Type เลือกชนิดขอมูลของคาคงที่ระหวาง [DEC], [BCD] หรือ [Hex]
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๑ Switch Feature/แบบละเอยีด
ใชคุณสมบัติกลุมเมื่อตั้งคา Bit Action เปน [Bit Set], [Bit Momentary] หรือ [Bit Invert]

การต้ังคา คําอธิบาย
Group Feature กําหนดวาจะใชคุณสมบตัิกลุมหรือไม

เมื่อตั้งคา Bit Action เปน [Bit Set], [Bit Momentary] หรือ [Bit Invert] จึงจะสามารถใชคุณสมบัติ

กลุมได

• Do Not Use
ไมใชคณุสมบัติกลุม

• Group
จัดการสวติชหลายตัวเปนกลุมเดยีว เมื่อสวิตชตัวหนึ่งในกลุมเปดขึ้น สวิตชตวัอื่นจะปด 

คุณสามารถตั้งคานี้ไดเฉพาะเมื่อตั้งคา [Bit Action] เปน [Bit Set] เทานั้น

• Group with Auto OFF
จัดการสวติชหลายตัวเปนกลุมเดยีว เมื่อสวิตชตัวหนึ่งในกลุมเปดขึ้น สวิตชตวัอื่นจะปด 

เมื่อสวติชตัวหนึ่งในกลุมเปดขึน้ หลังจากเวลาที่ตัง้คาไวใน [Auto OFF Time] ผานไป 

สวิตชตวันั้นจะปดโดยอัตโนมตัิ

ËÁÒÂàËµØ

• หากคุณตั้งคา [Group] หรือ [Group with Auto OFF] 

คุณจะไมสามารถใชคณุสมบัติการหนวงเวลาได

Group Number ตวัเลอืกนี้จะปรากฏขึ้น เมือ่ [Group Feature] เปน [Group] หรือเลือก [Group with Auto OFF] ไว 

สวิตชที่อยูบนหนาจอเดียวกัน และมีหมายเลขกลุมเดยีวกันจะถูกจัดการเปนกลุมเดยีวกัน

ขอมูลดานลางตอไปนี้คอืชวงการตั้งคาสําหรับหมายเลขกลุม บนหนึ่งหนาจอ

Group : 0 ถึง 255

Group with Auto OFF : 0 ถึง 63

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ

• แมวาหมายเลขกลุมใน [Group] และ [Group with Auto OFF] จะซํ้ากัน แตกลุมจะถกูจัดการแยกกัน
คนละกลุม

Auto OFF Time เมื่อเลอืก [Group Feature] เปน [Group with Auto OFF] ใหตัง้คาเวลาปดอัตโนมตัิ

ตัง้แต 0 ถึง 60 วินาที

เมื่อตั้งคา Auto OFF Time เปน “0” คุณสามารถตั้งคากลุมที่จะไมปดโดยอัตโนมตัิได
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๑ Switch Common/เบือ้งตน

การต้ังคา คําอธิบาย
Interlock Feature กําหนดวาจะใชคุณสมบตัิอินเตอรล็อค (คุณสมบัติทีท่ําใหแตะที่หนาจอไดเฉพาะเมือ่ตรงตามเงื่อนไข

เทานั้น) หรือไม

Interlock Address หากใชงานคุณสมบัติอินเตอรล็อค ใหเลือกตําแหนงบติซึง่จะควบคุมวาการแตะทีห่นาจอจะใชงานได

หรือใชงานไมได การแตะที่หนาจอจะใชงานไดเฉพาะเมื่อตําแหนงซึ่งกําหนดไวที่นี่อยูในสถานะ

เดียวกับ [Touch Enable Condition] เทานั้น

Touch Enable Condition เมื่อใชคณุสมบัติอินเตอรล็อค ใหเลือกเง่ือนไขสําหรับใชงานการแตะ

• Enable when Bit is ON
สามารถแตะไดเฉพาะเมื่อตําแหนง [Interlock Address] ทีร่ะบุไวเปดขึ้นเทานั้น

• Enable when Bit is OFF
สามารถแตะไดเฉพาะเมื่อตําแหนง [Interlock Address] ทีร่ะบุไวปดลงเทานั้น

Delay Feature กําหนดวาจะใชคุณสมบตัิการหนวงเวลาหรือไม ฟงกชันนี้ทําใหผลจากการแตะสวิตชลาชาออกไป

ตามระยะเวลาที่ระบไุว

ËÁÒÂàËµØ

• หากคุณตั้งคา [Group] หรือ [Group with Auto OFF] ในคุณสมบตัิกลุม คุณจะไมสามารถใช

คุณสมบัติการหนวงเวลาได

• สามารถแตะสวิตชไดเมือ่บิตเปดอยู ไมวาการตั้งคา [Touch Panel Detection] บน 

System Settings - [Main Unit] - แท็บ [Operation] จะมคีาเชนไรก็ตาม

• ฟงกชันนี้ไมสามารถใชกับ Selector Switch ได

ตอ
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Delay Action เลือกเง่ือนไขทีจ่ะใชงานคุณสมบตัิสวิตชได ไดแก [ON Delay], [OFF Delay] หรือ [Double Touch]

• ON Delay
หากคุณกดสวติชตอเนื่องเปนระยะเวลาตามทีก่ําหนดใน [Delay Time] คณุสมบัติสวิตชจะใชงานได

สวิตชจะไมทํางานหากคุณปลอยสวิตชกอนทีจ่ะครบระยะเวลาที่กําหนดใน [Delay Time]

• OFF Delay
ปดเมือ่ครบระยะเวลาที่กําหนดไวใน [Delay Time] หลังจากปลอยสวติช

ใชงานไดเฉพาะเมื่อตั้งคา [Bit Action] เปน [Bit Momentary] เทานั้น

• Double Touch
หลังจากกดสวติชครั้งแรก หากคุณกดสวิตชอีกครั้งภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใน [Standby Time] 

คุณสมบัติสวิตชจะใชงานได

สวิตชจะใชงานไมไดเมื่อคุณกดสวติชอีกครั้งหลังจากครบระยะเวลาที่กําหนดไวใน [Standby Time] 

แลว

Delay Time เมื่อ [Delay Action] เปน [ON Delay] หรือ [OFF Delay] ใหตั้งคาระยะเวลาสําหรับการหนวงเวลา 

สามารถตั้งคาไดตั้งแต 1 ถึง 30 วนิาที

Standby Time เมื่อ [Delay Action] เปน [Double Touch] ใหตัง้คาระยะเวลา (เปนวนิาที) ที่สวติชจะรอการแตะ

ครั้งที่สองหลงัจากแตะครั้งแรก คุณสามารถปอนคาไดตัง้แต 2 ถึง 30 วินาที

ËÁÒÂàËµØ

• เวลาที่ใชตรวจสอบเริ่มนับตั้งแตตอนทีป่ลอยสวิตช

การต้ังคา คําอธิบาย
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๑ Switch Common/แบบละเอยีด
คุณสามารถตัง้คาตัวเลือกตอไปนี้สําหรับคุณสมบัติสวิตชระหวางแตะที่สวิตชได รวมถึงตัวเลือกเสียงและการแสดงผล

ตรงกันขาม

การต้ังคา คําอธิบาย
Show Interlocked Condition เมื่อใชคณุสมบัติอินเตอรล็อค ใหกําหนดวาจะตั้งคาการแสดงผลเพื่อแสดงวาสวติชอยูในสถานะ 

Interlocked หรอืไม

เมื่อกําหนดคานี้แลว ตัวเลือก [Interlocked] จะถูกเพิ่มลงใน [Select State] บนแท็บ [Color] 

และแท็บ [Label] คุณสามารถตั้งคาสีและปายชื่อของสวติชสําหรับสถานะ Interlocked ได

Show In-Delay Status เมื่อใชคณุสมบัติการหนวงเวลา ใหกําหนดวาจะตั้งคาการแสดงผลเพื่อแสดงวาสวติชอยูในสถานะ 

In Delay อยูหรือไม

เมื่อกําหนดคานี้แลว ตัวเลือก [In Delay] จะถกูเพิ่มลงใน [Select State] บนแท็บ [Color] และ

แท็บ [Label] คุณสามารถตั้งคาสแีละปายชื่อของสวิตชสําหรับสถานะ In Delay ได

Reverse Display เลือกวาจะแสดงสีกลบัเปนสีตรงกันขามขณะกดสวติชหรือไม

เมื่อตั้งคา [Lamp Feature] ไว จะใชการตั้งคานี้ไมได

ËÁÒÂàËµØ

• สีในการแสดงผลตรงกันขามไมสามารถเปลี่ยนได

Buzzer เลือกวาจะใหออดสัญญาณสงเสยีงหรือไมเมื่อกดสวิตช

One Shot คณุสามารถตัง้คาออดสญัญาณใหสงเสยีงดงัตอเนือ่งขณะทีใ่หสวติชชัว่คราวสงเสยีงเพยีงครูเดยีวเทานัน้ 

โดยตั้งคาไดเฉพาะเมื่อเลือก [Bit Action] เปน [Bit Momentary] เทานั้น

AUX Output กําหนดวาจะใหอุปกรณภายนอก (ลําโพง) ที่เชื่อมตออยูสงเสียงของออดสัญญาณเมื่อกดสวิตชหรือไม

รุนที่ไมมีอินเตอรเฟซ AUX จะไมสามารถสงเสียงออดสัญญาณได
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๑ Lamp Feature/เบื้องตน 

การต้ังคา คําอธิบาย
Lamp Feature ตัง้คาวาจะใชคุณสมบัตขิองไฟสัญญาณหรือไม

เมื่อรวมคุณสมบัตนิี้กับคุณสมบตัิสวิตช คุณสามารถสรางสวติชที่เปลี่ยนสแีละปายชื่อไดโดยขึ้นอยูกับ

สถานะของบิตที่กําหนดไว

Bit Address กําหนดตําแหนงบิตเพื่อควบคุมสถานะ (เปด/ปดไฟสัญญาณ)

Copy from Switch การตั้งคา [Bit Address] ของแท็บ [Switch Feature] จะถูกคัดลอกลงใน [Bit Address] ของแท็บ 

[Lamp Feature]

ใชตัวเลือกนี้เมือ่ตั้งคาคุณสมบตัิไฟสัญญาณและคุณสมบตัิสวติชใหกบัตําแหนงเดียวกัน

Copy to Switch การตั้งคา [Bit Address] ของแท็บ [Lamp Feature] จะถูกคัดลอกลงใน [Bit Address] ของแท็บ 

[Switch Feature] 

ใชตัวเลือกนี้เมือ่ตั้งคาคุณสมบตัิไฟสัญญาณและคุณสมบตัิสวติชใหกบัตําแหนงเดียวกัน
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๑ Lamp Feature/Extended

การต้ังคา คําอธิบาย
Address Type กําหนดตําแหนงที่ทําหนาที่ควบคุมสถานะระหวาง [Bit Address] หรือ [Word Address]

Bit Address (1 ถงึ 4)/
Word Address

ตัง้คาตําแหนง การแสดงไฟสญัญาณจะเปลี่ยนไปโดยขึ้นอยูกบัสถานะบิตของตําแหนงที่กําหนดไวที่นี่

และ [State Switch Condition]

Number of States ตัง้คาจํานวนสถานะการแสดงผล ชวงคาจะแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับ [State Switch Condition] 

และตั้งคา Bit Address หรือ Word Address ไว

• Bit Address
สําหรับ [Change Condition by Bit]: 3 ถึง 5

สําหรับ [Change Condition by Bit Combination]: 2 ถึง 16

• Word Address
สําหรับ [Change Condition by Bit]: 3 ถึง 17

สําหรับ [Change Condition by Bit Data]: 2 ถึง 16

State Switch Condition เมื่อตั้งคา [Number of States] ตัง้แต 3 ขึ้นไป ใหเลอืกเง่ือนไขที่จะเปลี่ยนสถานะ

• Change Condition by Bit
สามารถตั้งคาไดไมวาจะเปน [Bit Address] หรือ [Word Address] สถานะจะถูกตดัสินโดยดูวา

บิตใดที่เปดขึน้

• Change Condition by Bit Combination
สามารถตั้งคานี้ไดเฉพาะเมื่อตัง้คา [Bit Address] เทานั้น สถานะจะถูกตดัสินดวยกลุมบิตที่เปดขึ้น

ของตําแหนงบติ 1 ถึง 4

• Change Condition by Data
สามารถตั้งคานี้ไดเฉพาะเมื่อตัง้คา [Word Address] เทานั้น สถานะจะถูกตัดสนิโดยคาทีจั่ดเก็บไว

ในบิต 4 บิตลางของตําแหนงเวิรด

ËÁÒÂàËµØ

• เมื่อเลือก [Change Condition by Bit] และมีหลายบิตเปดอยู จะตัดสนิสถานะโดยใชบติแรกสุด

ที่กําหนดใหตําแหนงบติและบิตลาสุดของตําแหนงเวริด
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๒ รายการสถานะ

ตัวเลือก 
[Select State]

Bit Address Word Address

By bit
Change 
Condition

Change Condition by 
Bit Combination

Change 
Condition by Bit

Change 
Condition by 
Data

เมื่อ [Number 
of States] 
เปน 1

Normal - - - -

เมื่อ [Number 
of States] 
เปน 2

OFF - - - -

ON - - - -

เมื่อ [Number 
of States] 
เปน 3 หรือ
มากกวา

State 0 OFF ทุกตําแหนง OFF ทุกตําแหนง OFF ทุกตําแหนง ขอมูล 0

State 1 บติ 1 ON บติ 1 ON บิต 00 ON ขอมูล 1

State 2 บติ 2 ON บติ 2 ON บิต 01 ON ขอมูล 2

State 3 บติ 3 ON บติ 1 และ 2 ON บิต 02 ON ขอมูล 3

State 4 บติ 4 ON บติ 3 ON บิต 03 ON ขอมูล 4

State 5 - บติ 1 และ 3 ON บิต 04 ON ขอมูล 5

State 6 - บติ 2 และ 3 ON บิต 05 ON ขอมูล 6

State 7 - บติ 1, 2 และ 3 ON บิต 06 ON ขอมูล 7

State 8 - บติ 4 ON บิต 07 ON ขอมูล 8

State 9 - บติ 1 และ 4 ON บิต 08 ON ขอมูล 9

State 10 - บติ 2 และ 4 ON บิต 09 ON ขอมูล 10

State 11 - บติ 1, 2 และ 4 ON บิต 10 ON ขอมูล 11

State 12 - บติ 3 และ 4 ON บิต 11 ON ขอมูล 12

State 13 - บติ 1, 3 และ 4 ON บิต 12 ON ขอมูล 13

State 14 - บติ 2, 3 และ 4 ON บิต 13 ON ขอมูล 14

State 15 - ON ทุกตําแหนง บิต 14 ON ขอมูล 15

State 16 - - บิต 15 ON -

Interlock Interlocked -

Delay In Delay -
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๑ Color

การต้ังคา คําอธิบาย
Select State เลือกสถานะ

หากไมไดใชคุณสมบัติไฟสัญญาณ จะเลือกไดเฉพาะ [Normal] เทานั้น

ถาใชคุณสมบตัิไฟสญัญาณ ใหตัง้คาสีของสวิตชตามสถานะ

ËÁÒÂàËµØ

• หากตัง้คาสีที่อยูในสถานะ Interlocked หรือ In Delay ใหคลกิ [Detail] ของแทบ็ [Switch Common] 

แลวกําหนด [Show Interlocked Condition] หรือ [Show In-Delay Status] ซึง่จะเพิ่มตัวเลือก 

[Select State] ลงไป

Display Color เลือกสี

Pattern เลือกรูปแบบทีต่องการจากทั้งหมด 9 ชนิด

Pattern Color เลือกสีของรูปแบบ

สขีองสวิตชจะแสดงผลตามคา [Display Color] และ [Pattern Color]

Border Color เลือกสีเสนขอบของสวิตช

Blink เลือกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งคาการกะพริบ

ของ [Display Color], [Pattern Color] และ [Border Color] แตกตางกนัได

ËÁÒÂàËµØ

• การตั้งคาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการตัง้คา [Color] ของยูนิตหลักและการตั้งคาระบบดวย

 “9.5.1 การตั้งคาสี  ๑ รายการสีทีม่ีอยู” (หนา 9-34) 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณอาจตั้งคา [Display Color], [Pattern Color] หรือ [Border Color] ไมไดก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรูปรางของ

ของสวิตช
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๑ Label
กําหนดขอความที่จะใสลงในไฟสัญญาณสวิตช คุณสามารถเปลี่ยนขอความที่จะแสดงตามสถานะของพารทได 

การต้ังคา คําอธิบาย
ชนิดขอความ เลือกชนิดขอความ

• Direct Text
ปอนขอความในหนาตางปอนขอความ ซึ่งจะเปนขอความที่กําหนดไวตายตัว

• Text Table
ใชขอความจากตารางขอความที่บันทกึไวกอนหนานี้

“15.7.4 คําแนะนําในการตั้งคาปายช่ือสวิตช/ไฟสัญญาณ (เลือก Text Table)” (หนา 15-56)

Select State เลือกสถานะ

หากไมไดใชคุณสมบัติไฟสัญญาณ จะเลือกไดเฉพาะ [Normal] เทานั้น

หากใชคณุสมบัติไฟสัญญาณ ใหตั้งคาปายชื่อใหตรงกับสถานะ

ËÁÒÂàËµØ

• หากตัง้คาปายชื่อที่อยูในสถานะ Interlocked หรือ In Delay ใหตั้งคารายละเอียดของแทบ็ 

[Switch Common] เปน [Show Interlocked Condition] หรือ [Show In-Delay Status] 

ซึ่งจะเพิ่มตัวเลอืก [Select State] ลงไป

Font Font Type เลือกประเภทแบบอักษร

• Standard Font
สําหรับอักษรบิตแมพ คุณสามารถเลอืกระดับการขยายความสงูและความกวางของตัวอักษรได 

เมื่อคุณขยาย/ยอตัวอักษร ลายเสนของตัวอกัษรอาจไมคมชัดหรือตัวอักษรอาจดูเลอะเลือนได

• Stroke Font
แบบอักษรชนิดนี้เปนอักษรลายเสนทีก่ําหนดอัตราสวนความสูงตอความกวางของอักขระไวตายตัว 

ตัวอักษรจะมีลายเสนคมชัดไมวาคุณจะขยายหรือยอขนาดตัวอักษรก็ตาม 

แตแบบอักษรนี้มีขนาดใหญซึ่งอาจมีผลให GP ทํางานชาลง

• Image Font
แสดงแบบอักษรของ Windows เปนขอมูลภาพ ดังนั้น จึงไมสามารถแกไขไดเหมอืนอยางขอมูล

ที่เปนขอความ คุณสามารถเลอืกชองนี้ไดเฉพาะเมื่อตั้งคา Text Type เปน [Direct Text] เทานั้น

ตอ
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Font Type ËÁÒÂàËµØ

• อักษรรูปภาพคือสาเหตุหลักที่ทําใหไฟลโปรเจคมีขนาดใหญ ขอความที่ใชอักษรรปูภาพจะมี

ขนาด 50 ไบตตอหนึ่งสตริงอักขระ

• เมื่อเลือกอักษรรูปภาพ จะไมสามารถกําหนดขอความเปนแนวตั้งได

Character Size เลือกขนาดของขอความ แบบอักษรแตละชนิดมีขนาดแตกตางกัน

Standard Font: คุณสามารถเลอืกขนาดแบบอักษรไดตั้งแต [8 x 8 pixel] ไปจนถึง [64 x 128 pixel] 

โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 8 พิกเซล หรือเลือกแบบอักษรขนาดคงที ่ไดแก [6 x 10 pixel], [8 x 13 pixel] 

หรือ [13 x 23 pixel] ทัง้นี้ขึ้นอยูกับแบบอักษรที่ใช

Stroke Font: เลอืกไดตั้งแต 6 ถงึ 127

Display 
Language

เลือกภาษาที่ใชแสดงผลบนปายชื่อระหวาง [ASCII], [Japanese], [Chinese (Simplified)], 

[Chinese (Traditional)], [Korean], [Cyrillic] หรือ [Thai]

คุณสามารถตัง้คานี้ไดเฉพาะเมือ่ [Font Type] เปน [Standard Font] หรือ [Stroke Font]

ËÁÒÂàËµØ

• คุณตั้งคานี้ไมไดเมื่อเลือก [Text Table]

Font Text Attribute เมื่อ [Font Type] เปน [Standard Font] หรือ [Stroke Font] ใหเลือกลักษณะตัวอักษรดงัตอไปนี้

Standard Font: เลือกระหวาง [Standard], [Bold], [Shadow]

(เมือ่ใชแบบอักษรขนาดคงที ่[6 x 10] สามารถเลอืกไดระหวาง [Standard] หรือ [Shadow])

Stroke Font: เลือกระหวาง [Standard], [Bold], [Outline]

Select Font ตวัเลอืกนี้ปรากฏขึ้นเมือ่ตั้งคา [Font Type] เปน [Image Font]

กลองโตตอบ [Font] จะปรากฏขึน้ เลือกแบบอักษร ลักษณะ และขนาด

ฟลดปอนขอความ หากเลอืก [Direct Text] ไว ใหปอนสตริงอักขระ สามารถปอนจํานวนอักขระไดสงูสดุ 400 ตวั 

(อักขระ 100 ตัวตอหนึ่งแถว, 4 แถว)

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย

¤ÅÔ¡
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Copy to All Labels คัดลอกขอความทีป่อนในฟลดปอนขอความไปยังทุกสถานะที่สามารถเลือกไดใน [Select State]

การตั้งคาอื่นๆ ทั้งหมดในแทบ็ [Label] จะถูกคัดลอกดวย

ËÁÒÂàËµØ

• ตัวเลือกนี้จะใชไมไดหากไมไดตั้งคาคุณสมบตัิไฟสญัญาณไว

Clear All Labels ลางขอมูลในฟลดปอนขอความของทุกสถานะ การตัง้คาอื่นๆ ทั้งหมดของแท็บ [Label] เชน 

Font Type และ Color  จะยังคงเหมอืนเดิม

ËÁÒÂàËµØ

• ตัวเลือกนี้จะใชไมไดหากไมไดตั้งคาคุณสมบตัิไฟสญัญาณไว

Text Color ตัง้คาสีสําหรับแสดงขอความ

Background Color ตัง้คาสีพื้นหลังสําหรับขอความ

Shadow Color หาก [Font Type] เปน [Standard Font] และเลือก [Shadow] ไวจากเมนู [Text Attribute] ใหเลือกสี

ของเงา

Blink เลือกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งคาการกะพริบ

ของ [Text Color] และ [Background Color] แตกตางกันได

ËÁÒÂàËµØ

• การตั้งคาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการตัง้คา [Color] ของยูนิตหลักและการตั้งคาระบบดวย

 “9.5.1 การตั้งคาสี  ๑ รายการสีทีม่ีอยู” (หนา 9-34) 

Fixed Position ตัง้คาวาจะกําหนดใหปายชื่ออยูตรงกลางพารทเสมอหรือไม

Tracking หลังจากวางพารทแลว การเปลี่ยนแปลงใดที่เกิดขึ้นกับขนาดหรือตําแหนงจะถูกคัดลอกลงใน

สถานะอ่ืนๆ ทุกสถานะ

หากตองการเปลี่ยนขนาดหรือตําแหนงของปายชื่อของแตละสถานะโดยไมใหมีผลกระทบตอสถานะอื่น 

อยาใชตัวเลือกนี้

ËÁÒÂàËµØ

• เมื่อตั้งคา [Fixed Position] ไว การตั้งคานี้จะใชไมได

• คุณตั้งคานี้ไมไดเมื่อเลือก [Text Table]

Row Spacing ตัง้คาตั้งแต 0 ถึง 255

ตัง้คานี้ไมไดเมื่อ [Font Type] เปน [Image Font]

Align เลือกการจัดวางแนวของขอความระหวาง [Align Left], [Align Center] หรือ [Align Right] ได

เมื่อตั้งคา [Font Type] เปน [Image Font] คุณยังสามารถเลือก [Align on Both Sides] ไดดวย

การต้ังคา คําอธิบาย
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11.14.2 Word Switch
๑ Switch Feature

การต้ังคา คําอธิบาย
Word Address ระบุตําแหนงเวิรดที่จะจัดเก็บขอมูลไว

Word Action เลือก Word action

• Write Data
เมื่อแตะสวติช ขอมูลจะถูกเขียนลงในตําแหนงของอุปกรณ/PLC ทีร่ะบุไวใน [Word Address]

• Add Data/Subtract Data
เมื่อแตะสวติช คาขอมูลจะถูกบวกเขาไปใน (ลบออกจาก) ขอมูลในตําแหนงเวิรดที่ระบไุวของ

อุปกรณในขณะนั้น แลวเขียนผลลัพธลงใน [Word Address]

“ ๒ Add Data/Subtract Data” (หนา 11-55)
• Digit Addition/Digit Subtraction
ทุกครั้งที่กดสวติช ขอมูลของตัวเลขที่กําหนดจะถูกบวก (ลบ) ทีละหนึ่งและเขียนลงใน 

[Word Address] โดยเปนการเพิ่มหรือลดตวัเลขเฉพาะหลักทีต่องการเทานั้น 

โดยไมมีผลตอคาในหลักอื่นๆ

“ ๒ Digit Addition/Digit Subtraction” (หนา 11-56)
• Operation
คํานวณผลลัพธของขอมลูตําแหนงเวิรดและคาคงทีข่องขอมูลดวยดําเนินการหนึ่งๆ 

(Boolean AND/OR/XOR) และจัดเก็บผลลัพธไวใน [Word Address]

“ ๒ Operation” (หนา 11-57)

Data Type เลือกชนิดขอมูลของคาคงที่จาก [Dec], [BCD] หรือ [Hex]

Bit Length เลือกความยาวบิตของคาคงทีร่ะหวาง [16 Bit] หรือ [32 Bit]

ตอ
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๒ Add Data/Subtract Data 

Constant กําหนดคาที่จะเขียนลงใน [Word Address] ที่กําหนด

[Data Type] แตละชนิดมีชวงคาแตกตางกัน

การต้ังคา คําอธิบาย
Addition Base Word Address 
(Subtraction Base Word 
Address)

คา [Constant] จะถูกบวกเขาไปใน (ลบออกจาก) ขอมูลนี้ แลวเขยีนผลลพัธทีไ่ดลงใน 

[Word Address]

Data Type เลือกรูปแบบขอมูลของคาคงทีร่ะหวาง [Dec] หรือ [BCD]

Constant ระบุคาทีจ่ะบวก/ลบ [Data Type] แตละชนิดมีชวงคาแตกตางกัน 

Continuous Add Feature 
(Continuous Subtract Feature)

เลือกวาคุณสมบตัิการบวกหรือลบจะทํางานอยางตอเนื่อง (ฟงกชันการดําเนินการซ้ํา) 

ขณะกดสวิตชหรือไม

ËÁÒÂàËµØ

• หากตัง้คา Continuous Add Feature ไว Delay Feature จะใชไมได

• การตั้งคานี้จะไมทํางานเมื่อตั้งคาตัวเลอืก [OFF Detect] ไวใน System Settings - [Display Unit] - 

แท็บ [Operation]

การต้ังคา คําอธิบาย

Bit Length Data Type Constant

16 Bit

Dec −32768 ถึง 32767

BCD 0 ถึง 9999

Hex 0 ถึง FFFF

32 บติ

Dec −2147483648 ถึง 2147483647

BCD 0 ถึง 99999999

Hex 0 ถึง FFFFFFFF

Word Action Data Type Constant

Add
Dec 0 ถึง 32767

BCD 0 ถึง 9999

Subtract
Dec 0 ถึง 32768

BCD 0 ถึง 9999
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๒ Digit Addition/Digit Subtraction 

การต้ังคา คําอธิบาย
Digit Position เลือกตําแหนงของตัวเลขที่จะเพิ่มขึ้น (ลดลง) สามารถเลือกคาไดตัง้แต 1 ถึง 4

Data Type เลือกชนิดขอมูลระหวาง [Bin] หรือ [BCD]

Continuous Add Feature
(Continuous subtract Feature)

เลือกวาคุณสมบตัิการบวกเลขหรือการลบเลขจะทํางานอยางตอเนื่อง (ฟงกชันการดําเนินการซ้ํา) 

ขณะกดสวิตชหรือไม

ËÁÒÂàËµØ

• หากตัง้คา Continuous Add Feature ไว Delay Feature จะใชไมได

• การตั้งคานี้จะไมทํางานเมื่อตั้งคาตัวเลอืก [OFF Detect] ไวใน System Settings - [Main Unit] - 

แท็บ [Operation] 
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๒ Operation

๑ Switch Common/Lamp Feature/Color/Label
กําหนดการตั้งคาแบบทั่วไปโดยไมตองคํานึงถึงชนิดของสวิตช

 “11.14.1 Bit Switch  ๑ Switch Common/เบ้ืองตน” (หนา 11-44) 
 “11.14.1 Bit Switch  ๑ Lamp Feature/เบ้ืองตน” (หนา 11-47) 
 “11.14.1 Bit Switch  ๑ Color” (หนา 11-50) 
 “11.14.1 Bit Switch  ๑ Label” (หนา 11-51) 

การต้ังคา คําอธิบาย
Operation Base Word 
Address

ระบุตําแหนงเวิรดที่เปนขอมูลอางอิงสําหรับการทํางาน การทํางานจะใชขอมลูที่จัดเก็บไวในตําแหนง

ซึง่กําหนดไวที่นี่และคาคงที่ จากนั้น จะเขียนผลลัพธที่ไดลงใน [Word Address]

Operator เลือกระหวาง [AND], [OR] หรือ [XOR]

• AND (Logical AND)
ผลลัพธคือ “0” เมื่อบติใดบิตหนึ่งจากสองบติเปน “0” และคือ “1” เมื่อบิตทั้งคูเปน “1”

• OR (Logical OR)
ผลลัพธคือ “1” เมื่อบติใดบิตหนึ่งจากสองบติเปน “1” และคือ “0” เมื่อบิตทั้งคูเปน “0”

• XOR (Exclusive OR)
ผลลัพธคือ “0” เมื่อบติทั้งคูมีคาเหมือนกัน และคือ “1” เมื่อทั้งสองบิตมีคาตางกัน

เชน เมื่อคา [Operation Base Word Address] เปน 5, [Constant] จะเปน 3

Constant กําหนดคาการดําเนินการ ชวงคาอยูระหวาง 0 ถึง FFFF

AND OR XOR

Operation Base Word Address 0101 0101 0101

Constant 0011 0011 0011

ผลการดําเนินการ (ตําแหนงเวริด) 0001 1 0111 7 0110 6
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11.14.3 Change Screen Switch
สรางสวิตชที่เปลี่ยนหนาจอหลัก

๑ Switch Feature

๑ Switch Common/Lamp Feature/Color/Label
กําหนดการตั้งคาแบบทั่วไปโดยไมตองคํานึงถึงชนิด

 “11.14.1 Bit Switch  ๑ Switch Common/เบ้ืองตน” (หนา 11-44) 
 “11.14.1 Bit Switch  ๑ Lamp Feature/เบ้ืองตน” (หนา 11-47) 
 “11.14.1 Bit Switch  ๑ Color” (หนา 11-50) 
 “11.14.1 Bit Switch  ๑ Label” (หนา 11-51) 

การต้ังคา คําอธิบาย
Screen Change Action เลือกการเปลี่ยนหนาจอ

• Screen Change
เมื่อแตะสวติช หนาจอจะเปลีย่น (ขาม) ไปยังหนาจอที่ระบไุว

• Previous Screen
เมื่อแตะสวติช หนาจอที่แสดงกอนหนานี้จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง สําหรับหนาจอที่จัดเรียงตามลําดับชั้น 

หนาจอที่สูงขึ้นไปอีกระดับ (หนาจอหลกั) จะปรากฏขึน้อีกครั้ง

Screen ระบุหมายเลขของหนาจอที่คุณตองการแสดงระหวาง 1 ถึง 9,999 โดยสามารถตั้งคานี้ไดเฉพาะ

เมื่อตั้งคา [Screen Change Action] เปน [Screen Change] เทานั้น

Hierarchical Screen Change คุณสามารถตัง้คาระดับลําดบัชั้นของการเปลี่ยนหนาจอได โดยสามารถตั้งคานี้ไดเฉพาะเมื่อตั้งคา 

[Screen Change Action] เปน [Screen Change] เทานั้น สามารถตั้งคาไดสูงสุด 32 ระดับ
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11.14.4 Special Switch
สรางสวิตชดวยคุณสมบัตพิิเศษ

๑ Switch Feature

การต้ังคา คําอธิบาย
Special Action เลือกการดําเนินการพิเศษ

• Window Display Switch
เหมือนกับสวติชที่อยูในพารทหนาตางซึ่งทริกเกอรหนาตาง เมื่อกดสวิตช หนาตางที่กําหนด

จะปรากฏขึ้น กดสวติชอีกครั้ง หนาตางจะปดลง

• Alarm History Switch
เหมือนกับสวติชที่อยูในพารทการแจงเตือน สรางสวิตชเพื่อใชจัดการ (รับทราบ/ยาย/ลาง) 

ประวัตกิารแจงเตือนทีแ่สดงอยู

“ ๒ Alarm History Switch” (หนา 11-61)
• Text Alarm Switch
เหมือนกับสวติชที่อยูในพารทการแจงเตือนดวยขอความ สรางสวิตชเพื่อใชแสดงการเลือ่น

ขอความแจงเตือนหรือหนาจอยอยที่แสดงอยู

“ ๒ Text Alarm Switch” (หนา 11-62)
• Historical Trend Graph Switch
เหมือนกับสวติชที่อยูในกราฟแสดงเทรนดขอมูล สรางสวิตชเพ่ือใชแสดงและเลื่อนดูขอมูลที่ผานมา

“ ๒ Historical Trend Graph Switch” (หนา 11-62)
• Sampling Data Display Switch
เหมือนกับสวติชที่อยูในพารทแสดงผลขอมูลที่สุมเก็บ สรางสวติชเพ่ือใชเลือ่นดพูารทแสดงผล

ขอมูลทีสุ่มเกบ็

“ ๒ Sampling Data Display Switch” (หนา 11-63)
• File Item Switch
เหมือนกับสวติชที่อยูในพารทแสดงผลขอมูลพิเศษ [Filing] สรางสวิตชเพ่ือใชถายโอนขอมูล

ไฟลลิ่งฟงกชัน, เลือ่นดูการแสดงผลไฟลลิง่ฟงกชัน ฯลฯ

“ ๒ File Item Switch” (หนา 11-63)
• File Manager Display Switch
เหมือนกับสวติชที่อยูในพารทแสดงผลขอมูลพิเศษ [File Manager] สรางสวิตชเพ่ือใชแสดงตวั

จัดการไฟลบนหนาจอ

ตอ
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Special Action • Data Transfer Switch
การดําเนินการนี้เหมือนกับสวิตชที่อยูในพารทแสดงผลขอมลูพิเศษ [Data Transmission]

สรางสวติชเพื่อใชถายโอนขอมูล CSV, เลื่อนดูการแสดงผลการถายโอนขอมูล ฯลฯ

“ ๒ Data Transfer Switch” (หนา 11-64)
• Switch for CSV Display
การดําเนินการนี้เหมือนกับสวิตชที่อยูในพารทแสดงผลขอมลูพิเศษ [Show CSV]

สรางสวติชเพื่อใชเลื่อนดูขอมูล CSV ที่แสดงหรือพิมพขอมูล CSV

“ ๒ Switch for CSV Display” (หนา 11-64)
• Movie Player Switch
การดําเนินการนี้เหมือนกับสวิตชที่อยูใน Movie Player ใหสรางสวิตชเพ่ือควบคมุหนาจอ

สําหรับการเลนภาพเคลื่อนไหว

“ ๒ Movie Player Switch” (หนา 11-65)
• Start monitor switch
ใหสรางสวิตชเพื่อแสดง Device Monitor และ Ladder Monitor บนหนาจอ

“ ๒ Start Monitor Switch” (หนา 11-67)
• Start Application
ใหสรางสวิตชเพื่อระบแุละเริ่มใชงานไฟลปฏิบัตกิารของแอ็พพลเิคชันโดยตรงเมื่อใช WinGP 

คุณสามารถระบุพารามเิตอรเริ่มตนและการตรวจสอบ (Watch) สําหรับการเริ่มทํางาน

หลายแอ็พพลเิคชันได

“ ๒ Start Application” (หนา 11-68)
• Exit WinGP
สรางสวติชเพื่อออกจากการทํางานของ WinGP

“ ๒ Exit WinGP+” (หนา 11-68)
• Remote PC Access window display Switch
การดําเนินการนี้เหมือนกับสวิตชที่อยูในพารทแสดงผลขอมลู Remote PC Access ซึ่งจะแสดง

หนาตาง RPA บนหนาจอ

“36.3 แสดงผล/ควบคุมหนาจอคอมพิวเตอรบน GP” (หนา 36-4)
• Reset
สรางสวติชเพื่อตั้งคาการแสดงผลใหม

• Offline
สรางสวติชสําหรับเปลี่ยนจอแสดงผลใหเขาสูโหมดออฟไลน (ไมมีการสือ่สารกับอุปกรณ/PLC)

ËÁÒÂàËµØ

• ไมสามารถตัง้คา [Reset] และ [Offline] ใหมัลติฟงกชันสวติชได (สวิตชตวัเดยีวทํางานหลายอยาง)

Window Parts ID ตัง้คาเลข ID ของหนาตางที่จะแสดงขึ้นเมื่อแตะสวิตช คุณสามารถตัง้คานี้ไดตั้งแต 0 ถึง 383

การต้ังคา คําอธิบาย
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๒ Alarm History Switch

การต้ังคา คําอธิบาย
Action เลือกการดําเนินการ: [Start], [End], [Acknowledge], [Move], [Clear], [Sort], [Sub Display] หรือ 

[Alarm Number Acquisition Key]

Freeze Mode เมื่อ [Action] เปน [Start] ใหกําหนดวาจะใช Freeze Mode (หยุดการแสดงผลการแจงเตือนในสถานะ

ปจจุบนัและไมทําการอัพเดต) หรือไม

Detail Action เมื่อเลือก [Action] เปน [Acknowledge], [Move], [Clear] หรือ [Sort] ใหเลอืกรายละเอียดดวย

• Acknowledge
เลอืกระหวาง [Acknowledge] หรือ [Check All]

• Move
เลอืกระหวาง [Move Upward], [Move Downward], [Scroll Up] หรือ [Scroll Down]

• Clear
เลอืกระหวาง [Clear], [Clear All], [Clear Recovered Alarm], [Clear Acknowledged Alarm], 

[Clear All Recovered Alarms], [Clear All Acknowledged Alarms], [Clear All Number of 

Occurrences], [Clear Individual Number of Occurrences], [Clear All Accumulated Time] หรือ 

[Clear Individual Accumulated Time]

• Sort
เลอืกระหวาง [Sort by Triggered Date and Time], [Sort by Number of Occurrences], [Sort by 

Accumulated Time], [Alarm Sort by Registration Order], [Sort by Level & Date and Time], 

[Sort by Level & Number of Occurrences] หรือ [Sort in Reverse]

Continuous Move 
Feature

เมื่อเลือก [Detail Action] เปน [Move Upward] หรือ [Move Downward] ใหเลือกวาจะเลื่อนตอเนื่อง

หรือไมขณะกดสวติชคางไว

ฟงกชันนี้ไมมอียูบนพารทการแจงเตือน

Number of Scroll Up/
Scroll Down  Moves

เมื่อเลือก [Detail Action] เปน [Scroll Up] หรือ [Scroll Down] ใหตั้งคาจํานวนการเลือ่นขึ้น/ลง

ทุกครั้งที่กดสวิตช สวติชจะมีการเลื่อนตําแหนง สามารถตั้งคาไดตั้งแต 1 ถึง 768

Continuous Up-and-
Down Feature

เมื่อเลือก [Detail Action] เปน [Scroll Up] หรือ [Scroll Down] ใหเลอืกวาจะเลื่อนขึ้น (หรือลง) 

อยางตอเนื่องหรือไมขณะกดสวติชคางไว

ฟงกชันนี้ไมมอียูบนพารทการแจงเตือน
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๒ Text Alarm Switch

๒ Historical Trend Graph Switch

การต้ังคา คําอธิบาย
Action เลือกการดําเนินการระหวาง [Move Upward], [Move Downward], [Scroll Up], [Scroll Down], 

[Sub Display] หรือ [End]

Continuous Move Feature เมื่อเลอืก [Action] เปน [Move Upward] หรือ [Move Downward] ใหเลือกวาจะเลื่อนตอเนื่อง

หรือไมขณะกดสวิตชคางไว

ฟงกชันนี้ไมมีอยูบนพารทการแจงเตอืนดวยขอความ

Number of Scroll Up/
Scroll Down Moves

เมื่อเลอืก [Action] เปน [Scroll Up] หรือ [Scroll Down] ใหตั้งคาจํานวนการเลือ่นขึ้นลงของสวิตช

ในการกดหนึ่งครั้ง สามารถตัง้คาไดตั้งแต 1 ถงึ 512

Continuous Up-and-Down 
Feature

เมื่อเลอืก [Action] เปน [Scroll Up] หรือ [Scroll Down] ใหเลอืกวาจะเลื่อนขึ้น (หรือลง) 

อยางตอเนื่องหรอืไมขณะกดสวิตชคางไว

ฟงกชันนี้ไมมีอยูบนพารทการแจงเตอืนดวยขอความ

การต้ังคา คําอธิบาย
การดําเนินการ เลือกการดําเนินการระหวาง [Display Historical Data Switch], [Scroll for the Old Data] และ 

[Scroll for New Data]

Samples to Scroll เมื่อเลอืก [Action] เปน [Scroll for the Old Data] หรือ [Scroll for New Data] ใหตัง้คาจํานวน

ตวัอยางที่เลือ่นไดในการแตะหนึ่งครั้ง โดยสามารถตั้งคาไดตั้งแต 1 ถึง 65,535

Continuous Scroll Feature เมื่อเลอืก [Action] เปน [Scroll for the Old Data] หรือ [Scroll for New Data] ใหกําหนดวาจะเลื่อน

อยางตอเนื่องหรอืไมเมือ่กดสวติชคางไว

คุณสมบตัินี้ไมมอียูในพารทกราฟแสดงเทรนดขอมลู
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๒ Sampling Data Display Switch

๒ File Item Switch 

การต้ังคา คําอธิบาย
Action เลือกการดําเนินการระหวาง [Scroll Up], [Scroll Down], [Scroll Left] หรือ [Scroll Right]

Samples to Scroll ตัง้คาจํานวนตัวอยางที่จะเลื่อนดูเมื่อกดหนึ่งครั้ง สามารถตั้งคาไดตั้งแต 1 ถึง 65,535 

สําหรับ [Scroll Up] และ [Scroll Down] และตั้งแต 1 ถึง 514 สําหรับ [Scroll Left] และ 

[Scroll Right]

Continuous Scroll Feature กําหนดวาจะเลื่อนดอูยางตอเนื่องหรือไมเมื่อกดสวิตชคางไว

ฟงกชันนี้ไมมีอยูบนพารทแสดงผลขอมูลทีสุ่มเก็บ

การต้ังคา คําอธิบาย
Action เลือกการดําเนินการระหวาง [Transfer SRAM→Device/PLC], [Transfer SRAM→Internal 

Device], [Transfer Device/PLC→SRAM], [Transfer Device/PLC→Internal Device], 

[Transfer Internal Device→SRAM], [Transfer Internal Device→Device/PLC], 

[Move Upward] หรือ [Move Downward]

ID Number ตัง้คาหมายเลข ID ของพารทแสดงผลขอมูลพิเศษ [Filing] ทีคุ่ณตองการดําเนินการดวยสวิตชพิเศษ 

สามารถตั้งคาไดตั้งแต 0 ถึง 255

Number of Moves เมื่อเลอืก [Action] เปน [Move Upward] หรือ [Move Downward] ใหตั้งคาจํานวนการเลื่อน

สําหรับการแตะหนึ่งครั้งตัง้แต 1 ถึง 2,048

Continuous Move Feature เมื่อเลอืก [Action] เปน [Move Upward] หรือ [Move Downward] ใหเลือกวาจะเลื่อนตอเนื่อง

หรือไมขณะกดสวิตชคางไว

คุณสมบตันิี้ไมมอียูบนพารทแสดงผลขอมลูพิเศษ [Filing]
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๒ Data Transfer Switch

๒ Switch for CSV Display

การต้ังคา คําอธิบาย
Action เลือกสวติชสําหรับสั่งงานพารทแสดงผลขอมูลพิเศษ [Data Transmission] ตั้งแต [Transfer to CF/

USB→Device/PLC], [Transfer to Device/PLC→CF/USB], [Scroll Up], [Scroll Down] หรือ 

[CSV Data Display]

Samples to Scroll เมื่อเลอืก [Action] เปน [Scroll Up] หรือ [Scroll Down] ใหตั้งคาจํานวนการเลือ่นสําหรับการแตะ

หนึ่งครั้งตั้งแต 1 ถึง 100

Continuous Scroll Feature เมื่อเลอืก [Action] เปน [Scroll Up] หรือ [Scroll Down] ใหเลอืกวาจะเลื่อนขึ้นลงอยางตอเนื่อง

หรือไมขณะกดสวิตชคางไว

คุณสมบตัินี้ไมมอียูบนพารทแสดงผลขอมลูพิเศษ [Data Transmission]

การต้ังคา คําอธิบาย
Action เลือกการดําเนินการระหวาง [Scroll Up], [Scroll Down], [Scroll Left], [Scroll Right], [Print-All] 

หรือ [Print-Display]

Samples to Scroll เมื่อเลอืก [Action] เปน [Scroll Up], [Scroll Down], [Scroll Left] หรือ [Scroll Right] ใหตัง้คา

จํานวนการเลือ่นสําหรับการแตะหนึ่งครั้งตั้งแต 1 ถึง 1,000

Continuous Scroll Feature เมื่อเลอืก [Action] เปน [Scroll Up], [Scroll Down], [Scroll Left] หรือ [Scroll Right] ใหเลือกวา

จะเลื่อนขึ้นลงอยางตอเนื่องหรือไมขณะกดสวติชคางไว

คุณสมบตัินี้ไมมอียูบนพารทแสดงผลขอมลูพิเศษ [Show CSV]
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๒ Movie Player Switch

การต้ังคา คําอธิบาย
Action เลือกฟงกชันของสวิตชระหวาง [Play], [Stop], [Pause], [Fast Forward], [Rewind], 

[Slow Motion], [Forward 1 Frame], [Back 1 Frame], [Change Movie], [Zoom], [Move], 

หรือ [Video Display] สําหรับใชกับการเลนภาพเคลื่อนไหวดวย [Movie Player]

Speed เมื่อเลอืก [Slow Motion] ที่ใต [Action] ใหระบคุวามเร็วในการเลนตัง้แต [x 1/2], [x 1/4] หรือ 

[x 1/8]

Step Forward Settings เมื่อตั้งคา [Action] เปน [Forward 1 Frame] ใหเลือก [Frame Width (Large)] หรือ 

[Frame Width (Small)] การตั้งคานี้สามารถใชไดเมื่ออยูระหวางการ [Pause] เทานั้น

Forward(Backward) เมื่อเลอืก [Forward 1 Frame] (หรือ [Back 1 Frame]) ที่ใต [Action] ในขณะกดสวิตชคางไว 

ใหระบวุาจะเลนภาพเคลือ่นไหวไปขางหนา (หรือถอยหลงั) ทีละเฟรมอยางตอเนื่องหรือไม

ตอ
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Detail Action เมื่อเลอืก [Change Movie] ที่ใต [Action] ใหเลือก [Next], [Previous] หรือ [Specification Number]

• Loop
เมื่อเลือก [Next] หรอื [Previous] ใหระบุวาจะเลนภาพวนซ้ําหรือไม

• Specify Range
ใหระบุหมายเลขดัชนีจาก 0 ถึง 99 สําหรับไฟลภาพเคลื่อนไหวที่จะเลน

เมื่อเลอืก [Move] ที่ใต [Action] ใหเลอืก [Top], [Bottom], [Left] หรือ [Right] ขอมูลขางลางนี้

จะอธิบายถึงชวงที่สามารถยายภาพเคลื่อนไหวไดในหนึ่งครั้ง

• Continuous
เมื่อกดสวิตชคางไว ใหระบวุาจะยายภาพเคลือ่นไหวหรือไม

Detail Action เมื่อเลอืก [Video Display] ทีใ่ต [Action] ใหเลือก [Video ON], [Video OFF] หรือ 

[Video ON/OFF]

Mode เมื่อเลอืก [Zoom] ที่ใต [Action] ใหเลือก [Direct] หรือ [Indirect]

• Display Size
เมื่อเลือก [Direct] ใหเลือกขนาดแสดงผลระหวาง [Normal], [1/4], [1/16] หรือ [Zoom]

เมื่อเลือก [Zoom] ในการกดสวิตชแตละครัง้จะมีลําดับการซมูภาพเคลื่อนไหวเปน “Normal -> 

1/4 -> 1/16 -> 1/4 -> Normal...” เมื่อเลอืก [Loop] จะมีลําดับการซมูภาพเคลื่อนไหวเปน 

“Normal -> 1/4 -> 1/16 -> Normal -> 1/4...”

• Word Address
กําหนดตําแหนงที่จะจัดเก็บขนาดแสดงผลเมื่อเลอืก [Indirect] ขนาดแสดงผลมดีังตอไปนี้

0: Standard

1: 1/4

2: 1/16

3 ถึง 0xFFFE: สํารองไว (ไมมกีารเปลี่ยนแปลง)

0xFFFF: ปกติ (กลบัสูหนาจอหลัก)

การต้ังคา คําอธิบาย

ทิศทาง เมื่อเลนไฟล SDX เมื่อเลนวิดีโอ
แนวนอน 2 จุด 2 จุด

แนวตั้ง ขนาดปกติ

2 จุด

ขนาด 1/4 หรือ 1/16

1 จุด

1 จุด
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๒ Start Monitor Switch

การต้ังคา คําอธิบาย
Action เลือกระหวาง [Ladder monitor], [Ladder monitor (Cache)] หรือ [Device monitor]

• Ladder monitor
เริ่มใชงานหนาจอ Ladder Monitor ระบบจะแสดงแลดเดอรหลังจากเริ่มตนทํางานและ [Read] 

แตจะไมแสดงแลดเดอรขณะเริ่มตนทํางาน

• Ladder monitor (Cache)
แสดงแลดเดอรทีผ่านมาที่บันทึกไวในการด CF เมื่อออกจากระบบ

• Device monitor
เริ่มใชงานหนาจอ Device Monitor

“ภาคผนวก  การตรวจสถานะของตําแหนงอุปกรณ/PLC (การตรวจสถานะอุปกรณ)”
ËÁÒÂàËµØ

• ถาตองการใช Ladder Monitor คุณจะตองมีเครื่องมือตรวจสถานะแลดเดอร (จําหนายตางหาก) 

อยูใน PLC โปรดดูคูมือใชงาน Ladder Monitor ไดในซดีีรอมของ Ladder Monitor
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๒ Start Application
ใชสวิตช Start Application เพื่อเร่ิมตนแอ็พพลิเคชันดวยการแตะเมื่อใชงาน WinGP

๒ Exit WinGP+

๑ Switch Common/Lamp Feature/Color/Label
กําหนดการตั้งคาแบบทั่วไปโดยไมตองคํานึงถึงชนิด

 “11.14.1 Bit Switch  ๑ Switch Common/เบ้ืองตน” (หนา 11-44) 
 “11.14.1 Bit Switch  ๑ Lamp Feature/เบ้ืองตน” (หนา 11-47) 
 “11.14.1 Bit Switch  ๑ Color” (หนา 11-50) 
 “11.14.1 Bit Switch  ๑ Label” (หนา 11-51) 

การต้ังคา คําอธิบาย
EXEPath ปอนพาธที่สมบรูณของไฟลปฏิบัติการ (.exe) ที่ตองการใหเริ่มทํางาน คุณสามารถปอนอักขระได

ไมเกิน 255 ตัว

Parameter ปอนอารกิวเมนตของไฟลปฏิบตัิการเมื่อเริ่มทํางาน คุณสามารถปอนอักขระไดไมเกิน 255 ตวั

Prevent multiple instances ตัง้คา [Window Title] เพื่อตรวจสอบอินสแตนซหลายคา คุณสามารถปอนอักขระไดไมเกิน 63 ตัว

ถาพบหนาตางที่มชีื่อตรงกับ [Window Title] แอ็พพลิเคชันจะไมเริ่มทํางาน ถาไมไดตัง้คา 

[Window Title] ไว ระบบจะอนุญาตใหมีอินสแตนซหลายคาได

Find whole window titles only ถาพบหนาตางที่มชีื่อตรงกับ [Window Title] แอ็พพลิเคชันทีร่ะบุจะไมเริ่มทํางาน

การต้ังคา คําอธิบาย
Confirm แสดงขอความรับทราบเมื่อออกจาก WinGP
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11.14.5 Selector Switch
สรางสวิตชแบบโรตารี่ (สวิตชซึ่งเปดบิตขึ้นตามลําดบัการแตะแตละคร้ัง)

๑ Switch Feature

๑ Switch Common/Lamp Feature/Color/Label
กําหนดการตั้งคาแบบทั่วไปโดยไมตองคํานึงถึงชนิด

 “11.14.1 Bit Switch  ๑ Switch Common/เบ้ืองตน” (หนา 11-44) 
 “11.14.1 Bit Switch  ๑ Lamp Feature/เบ้ืองตน” (หนา 11-47) 
 “11.14.1 Bit Switch  ๑ Color” (หนา 11-50) 
 “11.14.1 Bit Switch  ๑ Label” (หนา 11-51) 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หลังจากเปดเครื่องและคณุแตะสวติชสําหรับเลอืก ระบบจะอานขอมลูของแตละตําแหนงบติที่ตัง้คาไว

จากอุปกรณ/PLC แลวจัดเก็บขอมลูน้ันไวภายใน GP พรอมๆ กับที่ตัวเลือกเร่ิมทํางาน (บติที่อยูถัดจาก

ตําแหนงบติที่เลอืกไวในปจจุบนัจะเปดขึ้น) หลงัจากนั้น ตัวเลือกจะทํางานโดยไมอานขอมลูอุปกรณ/

ตําแหนง ซึง่อางอิงตามขอมูลที่จัดเก็บอยูใน GP (ซึง่มตีําแหนงบติเปดอยูในครั้งลาสดุ) แตอยางใด 

หลังจากแตะครั้งแรก ถงึแมขอมูลตําแหนงบิตจะเปลี่ยนไปก็จะไมมีผลกระทบในทันทีตอสวิตช

สําหรับเลอืก ขอมูลจะถูกเขียนทบัในครั้งตอไปที่คุณแตะสวิตช

• เมื่อตั้งคาตําแหนงของอุปกรณ (PLC เปนตน) หลายเครื่อง หากเกิดขอผิดพลาดในการสื่อสาร

ในอุปกรณใดอุปกรณหนึ่ง การเขียนขอมูลลงในอุปกรณนั้นจะดําเนินตอไปตามปกติจนกวาจะมีการเขยีน 

ขอผิดพลาดในการเขยีนจะปรากฏขึน้ขณะกําลังเขยีนขอมลูลงในอุปกรณ ขอผิดพลาดในการเขียน

ทีแ่สดงขึ้นจะถูกลบออกทันทีที่คณุเปลี่ยนหนาจอหลังจากการสื่อสารกลับสูสถานะเดิม

การต้ังคา คําอธิบาย
Selector ID ตัง้คาหมายเลข ID ของสวิตชสําหรับเลือก โดยสามารถตั้งคาไดตั้งแต 0 ถึง 2,047

Number of Bit Addresses ตัง้คาจํานวนตําแหนงบติที่จะทํางานในสวิตชสําหรับเลือกหนึ่งสวติชตั้งแต 2 ถึง 4

Bit Address 1 ถึง 4 ตัง้คาตาํแหนงบิตสาํหรับจาํนวนที่กาํหนดไวใน [Number of Bit Addresses]
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11.15 ขอจํากัดของสวิตช

• สวิตชอาจใชงานไมไดในทันทีหลังจากการเปลี่ยนหนาจอเพื่อดึงหนาจอใหม

• เมื่อทํางานบนบิตของตําแหนงเวิรดของ/อุปกรณดวยสวิตช [Bit Set], [Bit Reset] หรือ [Bit Momentary] 

บิตอ่ืนทั้งหมดในตําแหนงเวิรดจะถูกปด สําหรับตําแหนงเวิรดของอุปกรณภายใน คุณสามารถทํางานเฉพาะ

บนบิตที่ระบุไวเทาน้ัน

• หากคุณเปลี่ยนหนาจอจากอุปกรณ/PLC ขณะกดสวิตช [Bit Momentary] บิตที่ระบุไวจะปดลง

• สําหรับฟงกชัน [Bit Invert] และ [Comparison] ของสวิตชเปด/ปดบิต และฟงกชัน [Add Data/Subtract Data] 

และฟงกชัน [Operation] ของสวิตชตัง้คาตําแหนงเวิรด ขอมูลจะถูกอานลงใน PLC หรืออุปกรณเชื่อมตอเคร่ืองอ่ืน

หลังจากหนาจอเปลี่ยนไปแลว ขอมูลที่ใชในขัน้ตอนนี้คือขอมูลปจจุบันขณะกดสวิตช หากกดสวิตชทันทีหลังจาก

หนาจอเปลี่ยน เครื่องอานจะเขียนขอมูลที่ไมถูกตองลงไปเพราะยังไมไดอานขอมูลที่ถูกตอง หากคุณกดสวิตชทันที

หลังจากหนาจอเปลี่ยน โปรดตั้งคาตําแหนงของสวิตชน้ันไวในพื้นที่สําหรับอานขอมูล

• สําหรับฟงกชัน [Bit Invert] และ [Comparison] ของสวิตชเปด/ปดบิต และฟงกชัน [Add Data/Subtract Data] 

และ [Operation] ของสวิตชตั้งคาตําแหนงเวิรด ระบบจะเขียนขอมูลที่อานจากอุปกรณ/PLC การกดสวิตช

ติดกันเร็วๆ อาจเขียนขอมูลลงในอุปกรณ/PLC กอนที่จะอานคาได ดังน้ัน บางครั้งคาจะไมไดเปนผลมาจาก

จํานวนครั้งที่กดสวิตชจริง

(ตัวอยางที่ 1) สวิตช [Add Data] จะเพิ่มคา +1 ลงในขอมูลของตําแหนงเวิรดนั้น 

หากคุณกดสวิตชน้ีสองครั้งตดิกันเร็วๆ อาจไมไดเพิ่มคา +2 ลงในขอมูลก็ได

(ตัวอยางที่ 2) หากตําแหนงเวิรดเดยีวกันมีสวิตชเปด/ปดบิต 2 สวิตช (บิต [0] และบิต [1]) 

หากกดสวิตชทั้งสองติดกันเร็วๆ ในบางครั้ง บติจะไมสลับเปลี่ยนไปมาตามปกติ

• สําหรับฟงกชัน [Add Data/Subtract Data] ของสวิตชตัง้คาตําแหนงเวิรด หาก [Data Type] เปน BCD 

และผลลัพธมีคาเปนจํานวนลบ จะตองจัดการดวยวิธีดังตอไปนี้

ตัวอยาง 1 - 10 = 9991 (10001 - 10)

9 - 10 = 9999 (10009 - 10)

• เมื่อตั้งคาคุณสมบัติตอเน่ืองใหฟงกชัน [Add Data/Subtract Data] หรือ [Digit Addition/Digit Subtraction] ของ

สวิตชตัง้คาตําแหนงเวิรด จะไมสามารถใชคุณสมบัติการหนวงเวลาได

• เมื่อตั้งคาคุณสมบัติตอเน่ืองใหฟงกชัน [Add Data/Subtract Data] หรือ [Digit Addition/Digit Subtraction] ของ

สวิตชตัง้คาตําแหนงเวิรด บางครั้ง การเขียนขอมูลที่ขึ้นอยูกับการสื่อสารกับอุปกรณ/PLC จะถูกขัดจังหวะชั่วคราว

• ขณะกดสวิตช สีของสวิตชจะเปลี่ยนเปนตรงขามกัน สีในการแสดงผลตรงกันขามไมสามารถเปลี่ยนได

• เมื่อตั้งคาคุณสมบัติไฟสัญญาณไว การแสดงผลตรงกันขามจะไมทํางาน นอกจากนี้ เมื่อกดสวิตช 

(ระหวางการแสดงผลตรงกันขาม) สวิตชจะเปลี่ยนเปน Interlocked Condition Display หรือ 

In-Delay Status Display ไมได การแสดงสีของพารทมีลําดับความสําคัญดังตอไปนี้

(1) Interlocked Condition Display ลําดับความสําคัญสูง

(2) In-Delay Status Display

(3) Reverse Display or Lamp Display ลําดับความสําคัญต่ํา

• เมื่อคุณเลือกพารทภาพ (ไฟล BPD) จาก [Select Shape] สีจะถูกตั้งคาบนตัวพารทภาพเอง 

ดังน้ัน จึงเปลี่ยนสีไมได

• บางครั้ง การยอขนาดของพารทจะถูกจํากัดตามขนาดของปายชื่อ (จํานวนของอักขระและแถว)

• เมื่อตั้งคาปายชื่อเปน [Text Table] พารทที่วางไวจะถูกแสดงตามขนาดของอักขระ x จํานวนแถว 

แมวาตารางเปลี่ยนไป แตขนาดจะไมเปลี่ยนไปดวย

• ขอความในปายชื่อที่แสดงในซอฟตแวรการสรางหนาจออาจแตกตางกับลักษณะที่ขอความแสดงจริงๆ บน GP
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11.15.1 ขอจํากัดของคุณสมบัตกิารหนวงเวลา

• หากคุณตั้งคา [Group] หรือ [Group with Auto OFF] ในคุณสมบตัิกลุม คุณจะไมสามารถใชคุณสมบัติ

การหนวงเวลาได

• [Selector Switch] ใชคุณสมบัตกิารหนวงเวลาไมได

๑ ON Delay
• ถาคุณเอานิ้วออกจากสวิตชกอนที่คุณสมบัติสวิตชจะใชงานได จะไมเกิดอะไรขึ้นเลย ในกรณีดังกลาว 

ลักษณะของสวิตช (สี, ปายชื่อ) จะยังคงอยูในสถานะปกติและออดสัญญาณจะไมสงเสียง

• หากตั้งคาคุณสมบัติอินเตอรล็อค เมื่อเลือก Interlock ไว การดําเนินการ ON Delay จะไมเกิดขึน้ 

นอกจากนี้ หากเลือก Interlock ไวระหวางการดําเนินการ ON Delay (สถานะรอ) 

สถานะรอจะถูกยกเลิก และไมเกิดการดําเนินการ

• หากหนาจอเปลี่ยนหรือหนาตางปดระหวางการดําเนินการ ON Delay (สถานะรอ) 

สถานะรอจะถูกยกเลิกในเวลาที่หนาจอเปลี่ยนและไมเกิดการดําเนินการ

• หากการดําเนินการของบิตเกิดจากอุปกรณ/PLC ระหวางดําเนินการ ON Delay (สถานะรอ) 

คุณสมบัต ิON Delay จะใชงานไมได

๑ OFF Delay
• สําหรับ [Bit Momentary] บติที่กําหนดไวจะปดลง สําหรับ [Bit Set], [Bit Invert], [Word Switch] ฯลฯ 

สวิตชที่ไมมีการดําเนินการชั่วคราวจะปดไมได

• หากหนาจอเปลี่ยนไประหวางดําเนินการ OFF Delay (สถานะรอปด) หนาจอจะเปลี่ยนหลังจากสิ้นสุด

สถานะรอปด นอกจากนี้ หากสวิตชอยูบนหนาตางในระหวางดําเนินการ OFF Delay หนาตางจะปดหลังจากส้ินสุด

สถานะรอปด

• หากการรองขอเปลี่ยนหนาจอจากอุปกรณ/PLC เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ OFF Delay จะสัมผสัหนาจอไมได

เปนระยะเวลานานเทากับระยะเวลาหนวงเวลาซึ่งเร่ิมนับหลังจากการรองขอเปลี่ยนหนาจอ

๑ Double Touch
• หากเวลาที่ระบุไวผานไปแลว การแตะครั้งที่สองจะไมมีผล

• หากตั้งคาคุณสมบัติอินเตอรล็อค เมื่อเลือก Interlock ไว สถานะรอการแตะสองครั้งจะไมเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ เมื่อเลือก Interlock ขณะอยูในสถานะรอการแตะสองครั้ง จะไมสามารถแตะสวิตชครั้งที่สองได 

สวิตชจึงใชงานไมได

• หากคุณแตะสวิตชคนละตัวในชวงเวลาที่กําหนด สถานะรอการแตะสองครั้งจะถูกยกเลิก

• หากหนาจอเปลี่ยนหรือหนาตางปดลงในชวงเวลาที่กําหนด สถานะรอการแตะสองครั้งจะถูกยกเลิก

ในเวลาที่เปลี่ยนหนาจอนั้น
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11.15.2 ขอจํากัดของคุณสมบัตมิัลติฟงกชัน

• สามารถตั้งคาใหใชสวิตชตัวเดียวกับคุณสมบัติสวิตชไดสูงสุด 16 อยาง

• ระบบจะทําการเปลี่ยนหนาจอเปนลําดับสุดทาย คุณไมสามารถเปลี่ยนลําดับได

• คุณสมบัตสิวิตชตอไปนี้ใชกับคุณสมบัติมัลตฟิงกชันไมได

• สวิตชเปด/ปดบิตที่ตั้งคาดวยคุณสมบัติกลุม ([Group] หรือ [Group with Auto OFF])

• สวิตชพิเศษ [Reset Main Unit] หรือ [Offline]

• สวิตชสําหรับเลือก

• คุณสมบัตสิวิตชตอไปนี้ไมสามารถตั้งคาหลายครั้งบนสวิตชตัวเดียวกัน

• สวิตชพิเศษ

• สวิตชเปลี่ยนหนาจอ

• สวิตชที่ไมไดตั้งคาคุณสมบัติมัลติฟงกชันไว

• แมวาคุณจะมีสวิตชเปด/ปดบิตที่ตั้งคา [Bit Momentary] ไวอยูในคุณสมบัติหลายอยาง ออดสัญญาณ

จะสงเสียงเฉพาะขณะกดสวิตชอยูเทาน้ัน

11.15.3 ขอจํากัดของฟงกชนักลุม

• หากตั้งคาคุณสมบัติกลุมไว จะใชคุณสมบัติการหนวงเวลาไมได

• คุณไมสามารถเปลี่ยนสวิตชที่ใชคุณสมบัติกลุมใหเปนสวิตชมัลติฟงกชันได (สวิตชตัวเดียวมีคุณสมบัติหลายอยาง)

• แมคุณตั้งคาสวิตชบนหนาจอหลักและสวิตชบนหนาตางซึ่งจะเรียกหมายเลขกลุมเดยีวกัน แตสวิตชสองตัว

จะไมถูกจัดการเหมือนเปนกลุมเดยีวกัน

• หมายเลขกลุมสําหรับ [Group] และ [Group with Auto OFF] จะถูกจัดการเปนคนละเอนทิตี

• เมื่อคุณตั้งคา [Group with Auto OFF] บิตจะปดโดยอัตโนมัติเมื่อหนาจอเปลี่ยนไป ถึงแมจะวางบิตไว

บนหนาตาง แตบิตจะถูกปดเมื่อหนาตางปด
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