Nota de Liberação

Módulos de Saída Discreta Compact I/O™
1769
Visão Geral

Os módulos de saída discreta e o módulo combinado de E/S 1769
Série A, quando usados na opção de configuração de saída de Estado
Seguro Definido pelo Usuário (USDD) para modo PROGRAM, não
operam de maneira consistente com os módulos de saída
ControlLogix TM 1756. Essa anomalia ocorre quando o adaptador
DeviceNetTM 1769-ADN está no modo PROGRAM.
Os seguintes módulos 1769 exibem essa característica:
• 1769-OA8

• 1769-OW8

• 1769-OB16

• 1769-OV16

• 1769-OB16P

• 1769-OW8I

• 1769-IQ6XOW4

Quando a opção UDSS é usada no modo FAULT, os módulos de saída
discreta 1769 operam como os módulos de saída ControlLogix 1756.
As saídas analógicas também operam consistentemente com os
módulos de saída ControlLogix 1756.
Os próximos módulos de saída (Série B), esperados para o final de
Julho de 2001, eliminarão esta anomalia e operarão consistentemente
com os módulos de saída ControlLogix quando a opção de
configuração UDSS for usada.

Situações

Existem duas situações nas quais essa anomalia pode aparecer.

Situação 1
A. Um adaptador 1769-ADN comissionado recentemente com
módulos de E/S 1769 que está em uma lista de scan, mas nunca
foi colocado no modo RUN.
B. Você programa o sistema e configura as saídas para que o UDSS
ocorra durante as mudanças de modo de RUN para PROGRAM
com um padrão de saídas específico (algumas selecionadas
como ON e outras como OFF ).
Durante o download da configuração, as saídas 1769 devem assumir o
padrão UDSS especificado na etapa B, acima. Entretanto, as saídas
discretas Série A permanecem OFF (os módulos de saída assumem
que o 1769-ADN estava anteriormente na lista de scan do scanner).
Para essas saídas Série A assumirem o padrão UDSS que você
especificou na etapa B, o sistema deve, primeiro, ir para o modo RUN
e, então, retornar para o modo PROGRAM.
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Resolução
Contanto que o padrão UDSS das saídas discretas seja configurado
para OFF (padrão do módulo) nenhum problema existe. Você
também pode usar a opção Hold Last State (Manter no Último Estado)
para uma mudança de modo de RUN para PROGRAM. Usando essa
opção, os módulos de saída discreta 1769 operam consistentemente
com os módulos de saída ControlLogix.

Situação 2
A. Um adaptador 1769-ADN, onde a E/S 1769 estava,
anteriormente, no modo RUN e a opção UDSS está configurada
para mudança de modo de RUN para PROGRAM.
B. Quando o sistema é colocado no modo PROGRAM, todas as
saídas 1769 operam corretamente e assumem o UDSS de ON/
OFF (valor para E/S discretas) que você configurou (consistente
com os módulos ControlLogix).
C. Enquanto estiver no modo PROGRAM, você faz o download de
um novo programa com a opção UDSS, mas com um padrão de
saídas diferente do padrão original/anterior.
Durante o download do novo programa/configuração, as saídas 1769
devem (de acordo com a operação dos módulos de saída
ControlLogix) assumir o padrão UDSS especificado na configuração
do novo programa. Entretanto, os módulos de saída discreta Série A
1769 permanecem no padrão original. Para as saídas discretas 1769
Série A assumirem o padrão UDSS do novo programa/configuração, o
sistema deve, primeiro, ir para o modo RUN e retornar para o modo
PROGRAM.

Resolução
Configure o padrão ON/OFF de saídas UDSS para o novo programa/
configuração para o mesmo padrão da configuração do programa
original.
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