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-Displayen visar förinställda meddelande vid aktivering av ingångarna.

-Om fl era ingångar är aktiva alternerar meddelandena med inställd visningstid från mjukvaran.

-Det senaste aktiverade meddelandet visas omedelbart och sedan följs de andra aktiverade meddelandena i turordning.

-Aktivering av ingångarna kan ske med hjälp av intern 24V utgång alternativt med tex PLC eller annan extern utrustning.

-Flera displayer kan vara inkopplade samtidigt för visning åt fl era riktningar samtidigt.

Vilken teckenstorlek och ljusstyrka som är nödvändig varierar med behovet av läsbarhetsavståndet och på vilket sätt skylten 

ska användas. Kontakta Microbus för mer information om olika displayenheter.
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Larmtextsystem MPS-QS1A består av:

- En LED-textdisplay för visning av meddelanden/reklam/budskap.

- Larmtextmodulkort i kopplingsbox

- PC-program: Infosign för inmatning av meddelande/budskap. Inklusive kopplingskabel (RS232)

Styrskåpet programmeras in med fasta meddelanden från en PC. Styrskåpet arbetar sedan obereonde av PC och 

program.

  Allmän information

  Mjukvara Infosign

Installera mjukvaran genom att sätta i den medföljande CD-skivan och köra fi len “Setup.exe” och följa anvisningarna på 

skärmen. Larmtextmodulen kopplas med en seriell-kabel (RS232) till datorns COM-port. Finns ingen seriell-port i datorn 

kan man använda en USB-adapter. Denna kabel behöver endast vara ansluten då man vill mata in meddelanden.

I de svarta fälten skrivs meddelandena som ska användas in. För att spara 

informationen i larmtextmodulen klicka på “Spara!”.  Displayen visar “Saving..” 

och “Saved” och återgår sedan till normalt visninsläge.

För att ange att ny rad ska användas ska tecknet “~” skrivas in.

För att granska hur ett meddelande ser ut på displayen klicka på “Granska”

I denna list väljs vilket kommunikationssätt som 

ska användas. Vilken COM-port som används 

ställs in i menyn “Verktyg-Inställningar”. 

Detsamma gäller inställningar vid TCP/IP-

kommunikation.

Arkivmenyn används för att spara alla inställningar/

texter och för att avsluta programmet.

Upp till 12st meddelanden kan användas och sparas i modulen. 

Under menyn “Verktyg-Antal fält” väljs hur många av fälten som 

ska visas i programmet. På bilden nedan visas sex fält.

I listorna under texten väljs vilket sätt texten ska visas på, vilken 

storlek på texten som ska användas och hur lång visningstid varje 

meddelande har  när fl era meddelanden är aktiva samtidigt.
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  Anslutningar Larmtext MPS-QS1A

RS232-kabel till PC för förprogammering av meddelanden.

Inkopplingsplint

CPU-kort med programvara

Displaykommunikation.

Om inget annat har angetts vid beställning så 

används 2-tråds RS485-kommunikation till 

display.

Meddelandeingångarna 1-12 aktiveras genom 

att ingången hålls hög kontinuerligt tills 

meddelandet ska avvaktiveras.

+24VDC utgången kan här användas för att 

ansluta till exempelvis knappar eller slutande 

relä.

GND

N 230VAC Spänningsmatning

L 230VAC Spänningsmatning

Om ingen knappsats eller liknande styrning är medbeställd i leveransen ansluts yttre 

utrustning i kopplingsboxen av kunden. 

(Observera att apparatskåpens uppbyggnad kan skilja sig lite från bilden nedan)

Anslutning av relä eller kontakt

Galvanisk anslutning av PLC/extern utrustning

Anslutning av fotocell

Observera att vid användning av egen utrustning såsom givare, 

maskiner och relä så är det upp till installatören att ombersörja 

matning till egna givare och att inkoppling av utrustning sker på 

korrekt sätt. 

Kontakta gärna Microbus för råd.

RS232-kabe

CPU-ko

In
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OBS Inställningarna nedan ställs alltid från fabrik och ska bara  
ändras av användaren efter förfrågan av Microbus tekniker.

       Inställning - Displayprotokoll

DIP-Block 1       DIP-Block 2 Protokolltyp:

ML2007 chksumFFFF

SmartledTS chksumFFFF

ML2007 chksum XOR

Short Form (GTX)

       Inställning - RS485 Kommunikation

DIP-Block 1       DIP-Block 2 RS485 Kommunikation:

9600,n,8,1

38400,n,8,1

-

115200,n,8,1

DIP-Block 1       DIP-Block 2 Servicemode:

Switchar som används vid en factory-reset av skylt eller meddelanden.

Ska alltid stå i lägena enligt bild.

       Service



Utbildning - lean production

www.LeanExSystem.se

Informationstavlor - offentlig miljö

www.Euro-Display.se

Huvudkontor:

Microbus AB

Hantverkaregatan 8

232 34 Arlöv

Säljkontor:

Microbus AB

Kungsgatan 3

432 40 Varberg

Tel: 040-53 96 80

Fax: 040-53 96 81

E-mail: info@euro-display.se

Webb: www.euro-display.se

Industridisplayer - systemutveckling

www.mes.se

Följ vår väg till ständiga förbättringar i Ditt företag!


