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1. Introduksjon
Nexto Xpress er en kraftig kompakt programmerbar logisk styring (PLS). Den er en
del av Nexto serien fra Beijer Electronics. Nexto Xpress leverer høy ytelse med I/O
inkludert i et kompakt format. Det er flere modeller å velge i slik at det skal være lett
å finne den enheten som passer ditt prosjekt.
Nexto Xpress passer i små applikasjoner og som remote I/O. Det har opp til 43 I/O
om bord og er enkelt utbyggbart via innebygde porter, som ethernet, CAN og RS485.
Programmeringsverktøyet BCS Tools er basert på Codesys 3.5. Et åpent
programmeringsverktøy er en stor fordel for system integratorer som enkelt kan
bygge systemer fra små til store applikasjoner.
Koden kan enkelt tilpasses større PLS system i Nexto serien samt X2 Control. Det er
også tilsvarende enkelt å konvertere fra andre Codesys baserte PLS systemer til
Nexto XPress.
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2. Innhold i pakken

Følgende deler ligger i Nexto Xpress esken:
XP3xx CPU, pose med rekkeklemmer, installasjonsveiledning.

3. De forskjellige modellene
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4. Kabling av spenningsforsyning og jord

Spenningsforsyning
Nominell spenning

24 Vdc

Toleransegrense spenning

19.2 til 30 Vdc

Strømforbruk

300mA

Maksimal strøm (beskyttelse)

50A /300µs

Husk å koble til beskyttelsesjord både for spenningsforsyning og kommunikasjon
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5. Kabling av digitale innganger

Digitale innganger
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Inngangstype

Optisk isolert (sink)

Inngangsspenning

24Vdc
15 til 30 Vdc for logisk 1
0 til 5 Vdc for logisk 0

Inngangsmotstand

4.95 kΩ

Maksimal inngangsstrøm

6.2 mA @ 30 Vdc

Responstid

0.1 ms

Input filter

0, 2-255 ms

Hurtige innganger

I00-I03 (høyhastighetsteller, interrupt)
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6. Kabling av digitale utganger

Digitale utganger
Utgangstype

Optisk isolert transistor (source)

Maksimal strøm

1.5A pr utgang
12A totalt

Lekkasjestrøm

35 µA

Motstand (On State)

105 mΩ

Spenningsforsyning

19.2 til 30 Vdc

Responstid

20 µs (fra lav til høy)
500 µs (fra høy til lav)

Maksimal switchfrekvens

250 Hz

Overspenningsbeskyttelse

Ja
Q14-Q17 (VFO/PWM, PTO)

Hurtige utganger
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Variable Frequency Output
Puls Wide Modulation
Puls Train Output
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7. Kabling av analoge innganger

Analoge innganger
Inngangstype

Strøm, spenning eller RTD (temperatur)

Format

16bit

Oppløsning

12bit

Responstid

400 µs (Alle kanaler i bruk)

Indikasjon

Ja, LED

Beskyttelse

Mot overspenning og feil polaritet

NB! Hvis ekstern spenningsforsyning blir brukt til de analoge inngangene, må
0V ligge på samme potensial som forsyningsspenning til pls. Dette for å hindre
strømgjennomgang og potensielt ødelagte komponenter.
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Analog inngang (Spenning)
Måleområde

0-10 Vdc

Omregnet digital verdi

0 – 30.000

Nøyaktighet

± 0.3% av full skala (ved 25ºC)
± 0.010% av full skala (pr ºC)

Maksimal spenning

12 Vdc

Inngangsmotstand

21 kΩ

Filter tidskonstant

0ms, 100 ms, 1s, 10s

Analog inngang (strøm)
Måleområde

0 - 20 mA
4 - 20 mA (lavere enn 4mA gir negativ verdi)

Omregnet digital verdi

0 – 30.000

Nøyaktighet

± 0.3% av full skala (ved 25ºC)
± 0.010% av full skala (pr ºC)

Maksimal strøm

30 mA

Inngangsmotstand

119 Ω

Filter tidskonstant

0ms, 100 ms, 1s, 10s

Analog inngang (RTD)
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Nøyaktighet

± 0.5% av full skala (ved 25ºC)

Sensor typer

PT100, PT1000, 0 – 400 Ω, 0 – 4000 Ω

Strømtrekk

1 mA

Maks motstand i sensor kabel

20 Ω (Summert begge ledere)

Filter tidskonstant

0ms, 100 ms, 1s, 10s
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8. Kabling av analoge utganger

Analoge utganger
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Utgangstype

Strøm eller spenning

Format

16bit

Oppløsning

12bit

Responstid

450 µs (Alle kanaler i bruk)

Indikasjon

Ja, LED

Beskyttelse

Mot overspenning og feil polaritet
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Analog utgang (Spenning)
Utgangsspenning

0-10 Vdc

Omregnet digital verdi

0 – 30.000

Nøyaktighet

± 0.3% av full skala (ved 25ºC)
± 0.025% av full skala (pr ºC)

Stabiliseringstid

4 ms

Maksimal spenning

10.3 Vdc

Lastmotstand

>1 kΩ

Analog utgang (strøm)
Utgangsstrøm

0 - 20 mA
4 - 20 mA

Omregnet digital verdi

0 – 30.000

Nøyaktighet

± 0.3% av full skala (ved 25ºC)
± 0.020% av full skala (pr ºC)

Stabiliseringstid

4 ms

Maksimal strøm

+20.6 mA

Lastmotstand

< 600 Ω
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9. Programmeringsverktøy
Nexto Xpress programmeres med BCS Tools som er basert på Codesys 3.5.
Eksemplene i dette dokumentet er laget med BCS Tools versjon 3.21. En vanlig
ethernetkabel benyttes for programmering.

Installasjon
Hent ned gjeldene versjon av BCS Tools fra smartstore.beijerelectronics.com og kjør
installasjonsfilen. For å programmere Nexto Xpress kreves kun Lite-versjon av BCS
Tools som er gratis. Denne legges inn ved å trykke ‘Cancel’ ved spørsmål om
lisenskode når programmet startes opp første gang.
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10. Lag ditt første prosjekt
Start BCS Tools og velg ‘File – New Project’. Da dukker det opp en veiviser som
hjelper deg i gang.

1.

2.

3.

4.
5.

1. Her velger vi ‘Standard Project’ og skriver inn et navn på prosjektet.
2. Velg PLS type.
I mitt eksempel ‘XP325’
3. Velg profil og standard programmeringsspråk for alle programmer.
I mitt eksempel ‘Machine Profile’ og ‘Ladder’. Du kan lese mer om profiltyper
i brukermanualen (MU216600_rev_F) til Nexto Xpress.
4. Velg programmeringsspråk for de brukerprogrammene som veiviseren lager
I mitt eksempel ‘Ladder’.
5. Velg om du skal bruke tidsinterrupt eller ikke og trykk ‘Finish’
I mitt eksempel bruker jeg ikke tidsinterrupt.
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Her ser vi resultatet av det veiviseren har laget.
•

Under SystemGVLs ligger globale variable for I/O,
tidsfunksjoner og diagnostikk ferdig definert. Det er
mulig å endre navnet på variablene under ‘I/O Mapping’
nederst i ‘Configuration’.

•

Under SystemPOUs ligger MainPrg ferdig definert. Det
er dette programmet som kjører de andre programmene
under UserPOUs. Programmet kan ikke endres av
bruker.

•

Under UserGVLs legger du dine egne globale variabler.
Tre variabellister er ferdig definert. Disse benyttes i
forbindelse med diagnostikk på Modbus kommunikasjon
og fylles automatisk inn når dere velger diagnostikk for
denne driveren. Brukes ikke disse funksjonene kan
variabellistene fjernes.

•

Under UserPOUs legger du dine egne programmer. Her ligger det to ferdig
definerte programmer i det språket dere valgte i veiviseren. Begge disse kjøres fra
MainPRG programmet. StartPRG en gang ved oppstart og UserPRG kontinuerlig.

•

Library Manager er ferdig definert med de vanligste bibliotekene. Trenger du
andre, legges det til her.

•

I Task Configuration ligger det en MainTask som kjøres syklisk hvert 20ms. Dette
er standard for Machine Profilen vi valgte.

•

I Configuration finner vi systemkonfigurasjon for kommunikasjonsporter og I/O.
Det er også her vi legger til Modbus og CANOpen protokoller mot eksternt
utstyr.
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Programmeksempel
Vi åpner UserPrg og legger inn en kontakt og en spole. Klikk og dra elementene inn
fra verktøykassa.

Klikk på feltet for variabelnavn (???) og koble til en digital inngang (I00) og en digital
utgang (Q00) fra den globale variabellisten ‘SystemGVLs/IntegratedIO’. Kompiler
prosjektet for å sjekke koden.
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Tilkobling til pls og overføring
Da er det klart for å overføre prosjektet til XP325. Sjekk først at spenning er koblet
som tidligere beskrevet og en ethernetkabel er koblet mot samme switch som PC.
Standard IP-adresse på en XP325 er 192.168.15.1. Hvis du ikke ønsker å endre IPadressen på din PC, har BCS-Tools en funksjon for å sjekke tilkobling og eventuelt
endre IP-adressen i pls. Velg Online-Easy Connection. PC må ikke være på samme
subnet, men antivirus må i enkelte tilfeller midlertidig stoppes for at denne
funksjonen skal fungere.

Her endrer du til den IP du ønsker. I mitt eksempel endrer jeg til 10.0.11.64.
Husk også å endre i prosjektet under NET 1, ellers endrer IP-adressen seg tilbake ved
neste oppstart.

15

www.beijer.no

Kom-igang
For å koble til pls og sjekke om programmene er like, velg Login fra Easy Connection
menyen eller dobbeltklikk på Device, velg riktig pls i listen og velg Login fra
hovedmeny. Svar ja på spørsmålet om du vil logge in.

BCS Tools sjekker nå om det finnes en applikasjon kjørende i pls. I mitt eksempel er
den tom og jeg velger ja for å overføre. Her kan dere også få spørsmål om å
overskrive eksisterende applikasjon. Hvis applikasjonene er like kobler BCS Tools
seg direkte til uten spørsmål.
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Monitorering og test
BCS Tools går direkte i monitor når vi har koblet oss til pls. Grønn farge på device
indikerer at alt er i orden. Etter en offline overføring må du manuelt pls i run, eller
restarte ved å ta strøm av/på.

Vi kan nå begynne å teste prosjektet. Variable kan endres ved å dobbeltklikke på
kontakten/spolen og trykke <CTRL> F7. Endres en variabel som pls oppdaterer
(inn/utganger etc), vil disse bli overskrevet i neste syklus. Vil du overstyre dette
trykker du F7 istedenfor <CTRL> F7.
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I tillegg til monitorering direkte i koden finnes det fire egendefinerte watch-lister,
samt at alle lokale og globale variabellister automatisk monitoreres.

Lagring
Ved normal lagring benyttes ‘Save’ eller ‘Save as’. Da lagres prosjektet i en
filstruktur. Som backup anbefaler vi å bruke ‘Project Archive’. Da lagres hele
prosjektet i en fil med alle kompilator-innstillinger. I tillegg følger alle device og
biblioteker med i rett versjon.
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Appendix A – Batterimatede variable (persistent)
Nexto XP-serien har et innebygget minne på 7,5kB for persistent data. Dette
konfigureres i en egen global variabelliste ‘Persistent Variables’, og her legger vi de
variablene vi ønsker skal beholde verdien når pls restartes.

Variablene skrives til dette minnet ved strømbrudd. Det sitter en kondensator og
holder spenning til skriving er utført.

Hendelse
Nedlasting nytt program
Programendring under drift
Start etter strømbrudd
‘Reset warm’ (via BCS Tools)
‘Reset cold’ (via BCS Tools)
‘Reset origin’ (via BCS Tools)
‘Clean all’ (via BCS Tools)
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Normal variabel

Persistent variabel

Data beholdes
-

Data beholdes
Data beholdes
Data beholdes
Data beholdes
Data beholdes
Data beholdes
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Appendix B – Legge til et bibliotek
Det finnes tilgjengelig mange 3’dje parts biblioteker for å utvide funksjonaliteten i
Codesys og BCS Tools. Et eksempel er ‘Basic Library’ fra OSCAT. Her er en
beskrivelse på hvordan dette installeres.

1. Last ned OSCAT ‘Basic Library’ og dokumentasjon fra OSCAT eller Codesys
hjemmesider: https://store.codesys.com/catalogsearch/result/?q=oscat

2. Installer biblioteket. Velg ‘Tools/Library Repository’, trykk på Install og søk frem
biblioteket du lastet ned. Nå ligger biblioteket tilgjengelig i BCS Tools. NB! Det er
en god regel og starte BCS Tools på nytt når nye bibliotek legges inn.

3. Knytt biblioteket til din applikasjon. Fra ‘Library Manager’ velg ‘Add Library’ og
pek på riktig bibliotek.
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Appendix C – Oppdatere systemprogram
Systemprogram i en Nexto Xpress oppdateres via det innebygde web-grensesnittet.
Skriv inn IP-adressen til pls i nettleseren. I oversikten kan du sjekke bl.a. firmware og
bootloader versjon. Dette kan sjekkes mot siste versjoner som ligger på vår
hjemmeside.

NB! Husk at pls må være i stop for å oppdatere firmware/bootloader. Dette gjøres
enten via BCS Tools, eller med en USB-brikke der du legger en tom tekstfil med
navnet: ‘dontbootapp.txt’. Default brukernavn og passord er admin/admin.

Velg *.bin filen du har hentet ned og trykk start. NB! Hvis du har en firmware som er
eldre enn 1.7.49.0, må du kjøre prosedyren to ganger for å oppdatere bootloaderen
korrekt. Se mer informasjon om dette i revisjonshistorikken som ligger sammen med
firmware-filene på hjemmesiden.
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Appendix D – Diagnostikk
PWR

DG

Beskrivelse

Årsak

Prioritet

OFF

OFF

-

-

ON
ON
ON

OFF
ON
Blink 1x

ON

Blink 2x

Pls starter opp
Pls i Run. Ingen feil
Pls i Stop eller intet
program lastet
Aktiv diagnostikk

Ingen spenningsforsyning
eller hardware feil
-

3

ON

Blink 3x

Data tvangsstyrt

ON
ON

Blink 4x
Blink 5x

Hardware feil
Feil
spenningsforsyning

Sjekk Websiden, eller
diagnostikk-variable
Variable er tvang styrt fra
BCS Tools
Intern hardware feil
Spenningsforsyning er lavere
enn tillatt nivå

5 (lav)
2

4
1
0 (høy)

Eksempel på diagnostikk via variable
Nedenfor ser vi et programeksempel der vi deler på en variabel. Dette er en typisk
feil vi ser ved oppstart når variable ikke er initiert og forriglet mot dette. Diagnostikk
variablene kan det vi f.eks kommunisere opp til et X2 Pro panel eller annen HMI.
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