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6. Programació del PLC Zelio SR1-B121BD. 
Blocs de Text  
 
1. Missatges i informació per pantalla: Blocs de Text 
 
El PLC Zelio disposa de 4 Blocs de Text (6 amb Firm. 1.7) per presentar missatges 
i/o informació numèrica per la pantalla del PLC. 
 
Cada Bloc de Text té 4 línies de 12 caràcters cada una.  
 
A les línies 1ª i 3ª s’hi pot posar text lliurement. 
 
A les línies 2ª i 4ª s’hi pot posar informació numèrica corresponent a 
� Temporitzadors (Valor actual i pre-selecció) 
� Comptadors (Valor actual i pre-selecció) 
� Comparadors analògics (Valor de referència) 
� Variables analògiques (Valor actual) 

 
En la figura adjunta es pot veure un exemple de bloc de text en el qual hi ha dos 
textos fixos (línies 1 i 3) i dues informacions numèriques (preselecció d’un 
temporitzador a la línia 4, i el valor d’una entrada analògica a la línia 4). 

 
El text s’escriu des del teclat. Els valor numèrics arrossegant amb el ratolí a partir de 
les dades disponibles en el programa (part dreta de la finestra). 
 
S’ha de dir que els Blocs de Text sols estan disponibles quan es programa des del 
PC. En canvi en el moment de simulació des del PC, s’ha de posar el programa en 
Editor Zelio. En cas contrari no es veurà el resultat dels textos en pantalla del PLC. 
 
Per a un funcionament més segur programar no sols els “Set”, si no també els 
“Reset” dels blocs de text.  Així s’eviten funcionaments un tant aleatoris. 
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2. Activitats amb Blocs de Text 
 
Activitat 1. Indicador Farmàcia 13 h: Oberta / Tancada 
 
A partir de l’activitat 1 de rellotges, completar el programa de manera que, a més a 
més d’activar les Q1 (oberta) i Q2 (tancada), presenti els següents texts per pantalla: 
 
� “Farmàcia Oberta” 
� “Farmàcia Tancada” 

 

 
 
 
 
 
Necessitem 2 blocs de text (X1 i X2), definits de la següent manera 
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En el moment de la simulació podrem veure una cosa com aquesta 

 
 
Activitat 2. Comparacions analògiques amb valors de referència 
 
A partir de l’activitat 1 d’analògiques, afegiu textos per pantalla, mostrant els valors 
reals de les entrades Ib i Ic. Amb la tecla Z1 farem que surtin els textos. Amb Z2 
farem que desapareguin. 
 
Recordem que el PLC activava les sortida Q1, Q2, Q3 i Q4 d’acord amb els valors de 
les entrades Ib i Ic seguint el següent esquema de funcionament: 

Q1 activada si Ib es inferior a 4 V. 
Q2 activada si Ib es superior a 6 V. 
Q3 activada si Ic està entre 3 i 7 V. 
Q4 activada si Ic es inferior a 3 V. ó superior a 7 V. 
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Necessitarem un bloc de text amb la següent configuració: 
 

 
 
 
3. Exercicis proposats de Blocs de Text 
 
Exercici 1. Control d’un aparcament, amb semàfors i Blocs de Text 
 
A partir de l’exercici 1 de comptadors, afegiu informació per pantalla del PLC en què 
s’informi si l’aparcament està ple o no. 
 
També haurà d’informar del número actual de cotxes dins de l’aparcament, i del 
número màxim que accepta. 
 
Recordem la relació d’entrades / sortides 
 

Simulació 
 I1:  Detector que vol entrar un vehicle  Pols. NO 
 I2:  Detector de vehicle “realment” entrat  Pols. NO 
 I3:  Detector de vehicle “realment” sortit  Pols. NO 
 Q1: Semàfor entrada vermell 

Q2: Semàfor entrada verd 
Q3: Rètol d’aparcament ple (no es podrà entrar) 
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Exercici 2. Senyalització exacte del nivell d’un dipòsit amb Blocs de Text 
 
A partir de l’exercici 1 d’analògiques, afegiu la senyalització per pantalla del PLC de 
manera que s’informi del nivell exacte del dipòsit (en valor de 0,0 a 9,9). 
 
A més a més del nivell exacte, caldrà posar textos informatius per pantalla: 
� “Molt ple”  Major o igual del 95 % 
� “Molt buit”  Menor o igual del 5 % 

 
Aquests dos texts hauran de ser intermitents, per cridar més l’atenció de l’usuari. 
 
Recordem la senyalització amb les 4 sortides del PLC: 
 

Q1 activada significa   0  <  Nivell   ≤   25% 

Q2 activada significa   25%  <  Nivell   ≤   50% 

Q3 activada significa   50%  <  Nivell   ≤   75% 
Q4 activada significa   75%  <  Nivell  

 
Recordem el resum d’entrades / sortides a utilitzar: 
        Simulació 
 Ib: Nivell del dipòsit    Potenciòmetre 

Z1: Canvi de tipus de senyalització  Pols. NO 
 
 Q1 a Q4: Veure descripció anterior 
 


