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Mellantork täckfärg B, Saab Automobile AB 

Sammanfattning 

Saab Automobile AB är ett företag som tillverkar bilar i familjesegmentet och har sin fabrik 

belägen i Trollhättan. Deras underhållsavdelning i måleriet har ett behov av att byta ut sin 

Sattscope H terminal som styr mellantork täckfärg B. Anledningen är att terminalens 

display tappar pixlar och att nya terminaler inte längre finns som reservdel. Mellantork 

täckfärg B fungerar inte utan terminalen. Saab ser därför att terminalen byts ut mot en 

dator med Ledpanel designer installerad, som skall fungera som operatörspanel. Nya 

menyer skall också programmeras. Detta för att underlätta vid byte av karosstyp eller 

färggrupp då nuvarande system måste programmeras i Dox10 av underhållspersonal, vilket 

är omständigt. Med dessa två extramenyer och Ledpanel installerat är syftet att operatören 

själv skall kunna ändra karosstyp och färggrupp och på så sätt effektivisera ställtiden 

samtidigt som det avlastar för underhållsavdelningen. 

Innan produktionen kan startas med den nya programvaran måste ett antal funktionstester 

noga utföras. Dessa tester utför Saabs underhållspersonal frekvent när ett nytt program 

skall tillämpas. Testerna utförs för att säkerställa programmets funktion och för att kunna 

utesluta vissa fel när produktionen väl är igång. Om ett fel ändå skulle inträffa kan 

produktionen behöva stå stilla medan felet åtgärdas och på så sätt kan ett enkelt fel då bli 

mycket kostamt för företaget. Följande verifieringsförsök har gjorts innan drifttagande för 

det nya programmet 182920 togs i bruk: medveten spänningsdipp, uppstart, test av 

funktioner och en simulering. En backup av hela systemet har även gjorts för snabb 

återlagring.  

För att få en inblick i hur mellantork B:s PLC-system fungerar har dess funktioner och 

arbetssätt beskrivits. En handhavandebeskrivning har även gjorts för operatörspanelen så 

att en operatör utan utbildning lätt skall förstå och kunna navigera sig i programmet. 
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Drying top coat B, Saab Automobile AB 
 

Summary 

Saab Automobile AB is a company that manufactures cars in the family segment and has its 

factory located in Trollhättan. Their maintenance department of painting has a need to 

replace its Sattscope H terminal that controls the drying top coat B. The reason is that this 

display drops pixels and new terminals are no longer available as a spare part. Drying 

topcoat B will not work without the terminal. Therefore Saab see the need of replace the 

terminal with a computer with operator screen installed, which will act as operator 

interface. New menus will also be programmed. This is to facilitate the exchange of body 

type or color group as the current system must be programmed in Dox10 of maintenance 

personnel. The aim is that with these two extra menus and Ledpanel installed, the operator 

himself can edit body type and color group, thus give more efficient set-up time while it 

relieves for the maintenance department.  

Before the system can be restarted with the new software, a number of functional tests 

needs to performed. Saab's maintenance personnel always perform these kinds of tests 

when a new program is to be applied. The tests are performed to ensure the function of the 

program and to exclude certain errors when production is started. If an error does occur, 

the production may have to stand still while the fault is fixed and thus can easily be very 

costly for the company. The following tests have been done before commissioning of the 

new program 182 920 was introduced: voltage dips, a full startup and test of function and 

simulation. A backup of the entire system has also been made for a quick restore.  

To see how the dryer B's PLC system is working, its features and operation is 

described. An operation description has also been made for the operator panel so that an 

operator with no training easy can understand and navigate the program.  
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Förord 

I teknikerutbildningen Produktionsteknik med automation på 120 högskolepoäng vid Högskolan 

väst i Trollhättan ingår ett avslutande examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Projektet har 

genomförts efter den andra Co-op- perioden på Saab Automobile AB i Trollhättan. 

Examensarbetet har till uppgift att binda ihop studentens teoretiska kunskap. Arbetet i sig blir ett 

praktiskt och teoretiskt prov på eget ansvar och initiativtagande. Handledarna Staffan Höglind 

och Bertil Johansson på Saab och Anders Appelgren på Högskolan väst har varit till god hjälp när 

diverse problem uppstått under arbetets gång.  

 

Aron Lennartsson, 29 augusti 2011 
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Nomenklatur 

Baud rate - Baud rate är en måttenhet som visar överföringshastighet och används vid 

signalöverföring. 

Dox10 - Dox10 3.4-0 är ett svenskt program som är tillverkat av Sattcontroll 1991. Programmets 

syfte är att lättare kunna styra en PLC med hjälp av programmeringskod i form av 

funktionsblock. 

Facelift - Uppgradering av en redan befintlig modell. 

FBD - Funktionsblocks diagram 

Larm PC - Larm-PC är en stationär dator som är kopplad till nätverket och ger ett larm om 

något fel i processen inträffat. 

Ledpanel designer - Ledpanel 2.53 är ett program som är framtaget av IDE automation AB år 

2000. Programmet sammankopplas och arbetar parallellt tillsammans med Dox10. I Ledpanel 

designer skapas den layout som önskas i olika paneler. Knappar, variabler, lysdioder, register, 

minnen osv. matas in för att få den funktion som efterfrågas. 

PLC - Programmable logic controller  

Sattscope H terminal - En Sattscope H terminal är en operatörspanel som är gjord för en 

industriell miljö. Panelen används för att reglera och styra knappar, komponenter och andra 

applikationer. Denna Sattscope H terminal är en äldre modell som använts på Saab en längre tid. 
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1  Inledning 

Mellantork täckfärg B är en torkanläggning i måleriet på Saab. Dess operatörspanel som är en 

Sattscope H terminal har börjat tappa pixlar och är därför mycket svår att konfigurera. Detta är 

grunden till examensarbetet då denna måste bytas ut för att anläggningen skall fortsätta fungera 

korrekt. 

1.1 Företagsbeskrivning 

Saab AB (Svenska Aeroplan Aktiebolaget) grundades 1937 i Linköping och tillverkade då flygplan 

för det svenska försvaret. Först 1947 efter andra världskriget tillverkades den första personbilen 

som var en Saab 92. Serietillverkningen av Saab 92 startade sedan i Trollhättan år 1949 [1]. År 

1969 slogs Saab och lastbilstillverkaren Scania ihop och fram till 1988 gick det mycket bra för 

varumärket Saab. Men efter det börjar det gå sämre och år 1990 skapas ett eget bolag för Saab 

personbilar, Saab Automobile AB. I samband med det köpte Amerikanska General Motors upp 

50 procent av bolaget, andra halvan ägdes fortfarande av Saab-Scania. Det dröjde till år 2000 

innan GM köpte upp resterande del av Saab Automobile [1]. Tio år senare, år 2010, köpte 

nederländska Swedish Automobile, tidigare känt som Spyker cars, upp Saab Automobile och är 

idag ensam ägare med Victor Muller som VD. 

 

Saab Automobile är ett litet bilföretag där det år 2010 arbetade 3840 personer [2]. De utvecklar 

och tillverkar bilar för familjesegmentet. Saab använder sig av modern teknik och tillverkar idag 

mer bilar än för 25 år sedan. Produktionen i Trollhättan tillverkar Saab 9-3-sedan och kombi, 9-

3x, 9-3 convertible och 9-5-sedan. Till hösten 2011 kommer Saab även att börja tillverka Saab 9-

5-kombi. Det är enbart stadsjeepen Saab 9-4x som tillverkas i Mexico. 

 

Saab har tre avdelningar som bilen färdas genom innan den slutligen är komplett och körklar. Det 

är kaross, måleri och montering. Karossavdelningen sammanfogar karosser, från plåt på rulle till 

färdig kaross. Måleriet förser bilarna med rostskydd, tätning och lack. Monteringen monterar till 

sist på alla detaljer på bilen som till exempel ratt, motor och däck med mera. 

1.2 Bakgrund 

Mellantork täckfärg B, se figur 1.1, är en anläggning i måleriet på Saab Automobile AB. 

Mellantorken har till uppgift att torka ur det vattenbaserade lösningsmedlet ur basfärgen innan 

klarlacken läggs på karossen. Torkanläggningen består av två zoner, där den första är en IR-zon 

med 648 kassetter. Varje kassett har ett antal lampor som fungerar som element och utger en 

effekt på mellan 400 och 600 Watt. Dessa styrs i sex zoner och kan regleras efter önskemål 

beroende på kaross- och färgtyp. Den andra delen av torken består av en konvektionsdel där den 

första delen blåser varmluft och den andra blåser kalluft. Kalluft används för att kyla ner karossen 

innan klarlack läggs. Tillsammans utger konvektionsdelen en effekt på 200 kW.  
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Figur 1.1. Funktionsskiss av mellantork täckfärg B. 

 

Det är mycket viktigt att karossen får rätt typ av torkning efter lack. Om torken utger för låg 

effekt kommer inte det vattenbaserade lösningsmedlet att försvinna helt. Detta får till följd att 

färgen kommer koka och bubblor uppstår när karossen senare färdas genom den stora ugnen 

efter klarlack. Om mellantorken däremot utger för mycket effekt kommer det vattenbaserade 

lösningsmedlet torka för snabbt och bubblor kan uppstå. Problematiskt kan vara att bedöma 

huruvida lacken har torkat. Fel upptäcks ofta i lackjusteringen långt senare och följden blir då att 

många karosser blir drabbade och tvingas åtgärdas eller i värsta fall skrotas helt. Mellantork 

täckfärg B styrs med hjälp av centralsystemet PLC ABB 200. Operatörskommunikationen sker 

med hjälp av en Sattscope H terminal och programmering och felsökning sker via programmet 

Dox10 i PC.  

1.3 Problembeskrivning 

Backup av styrprogrammet för mellantork täckfärg B sker idag manuellt via 3,5 tums disketter. 

Sattscope H terminalens display tappar pixlar samt rader och nya terminaler finns inte längre som 

reservdel. Om Sattscope H terminalen skulle gå sönder finns det ingen backup och hela 

produktionen skulle stanna en längre tid. Skulle företaget vilja ändra karosstyp eller färggrupp kan 

inte Sattscope H terminalen användas, utan manuell programmering i Dox10 måste utföras av 

underhållspersonal. Detta kan vara mycket tidskrävande för operatören då de måste vänta på 

ledig underhållspersonal. I och med att displayen har tappat många pixlar är den dessutom 

mycket svår att konfigurera. 

1.4 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att hjälpa Saab Automobile AB att ersätta befintlig Sattscope H terminal för 

mellantork täckfärg B med en larm-PC. En larm-PC är en stationär dator som är kopplad till 

nätverket och ger ett larm om något fel i processen inträffat. Anledningen till bytet är att 

terminalens display tappar pixlar och nya terminaler inte längre finns som reservdel.  

Målet är att byta ut hela Sattcope H terminalen mot en stationär dator. I datorn kommer Dox10 

installeras för programmering samt felsökning och Ledpanel designer installeras som 

operatörspanel. Larmdatorn kommer även kopplas till nätverket för automatisk backup av 

mjukvaran. Menyerna kommer också utökas för att spara tid för operatören vid konfigurering av 

karosstyp samt färggrupp. Ledpanelprogrammet skall utformas så att det blir mer användarvänligt 

och en handhavandebeskrivning för operatörspanelen kommer att skrivas.   
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2 Metod 

Dagens industrier går mot kortare omställningstider och mer pressade tidsscheman vid 

ombyggnad eller installation av ny utrustning. Fel i program och styrsystemkod måste därför 

reduceras och helst elimineras helt då konkurrensen i bilindustrin hela tiden ökar. För att undvika 

produktionsbortfall och att fel rättas till under produktionstid är det viktigt att ha ett bra 

tillvägagångssätt. Bland annat har en simuleringsmodell installerats för att kunna testa 

programmet utan att störa produktionen.  

2.1 Tillvägagångssätt  

För att få förståelse för hur Dox10 3.4-0 och Ledpanel designer 2.53 fungerar har mycket tid 

disponerats för just detta i början av arbetet. De tilläggsmenyer som önskats har genom muntlig 

konversation noga diskuterats så att layout och programmeringskod blivit rätt från början. 

Kontakt har även skett med personal som arbetar på Saab och som har lång erfarenhet av 

programmen, för att få diverse tips. Detta har även tillämpats parallellt under arbetets gång, för 

att underlätta genomförandet av arbetet på mellantork täckfärg B. Mycket tid har även gått till att 

lära sig snabbkommandon, hur programmen fungerar och struktur i koden. Andra liknande 

system och program har även betraktats vid problem. Delvis för att se upplägg och hur de i deras 

program löst liknande problem, men även för att lära sig Saabs programmeringsstandard.  

Studenten har haft regelbunden kontakt med handledarna, både på Saab och vid Högskolan. Ifall 

något med programmen var oklart fanns handledarna Staffan Höglind och Bertil Johansson 

tillgängliga på Saab. Om det fanns något som var oklart med den skriftliga rapporten fanns 

Anders Appelgren till hjälp. När den praktiska biten var klar började skrivandet på den teoretiska 

rapporten. Böckerna [3] och [4] har varit till god hjälp under hela arbetets gång och har studerats 

för att få en bra inblick.  

2.2 Simulerings modell 

Ett testPLC-system med diodtavla installerades med ett kraftaggregat, en centralenhet och en 

200-CI232 som kommunikation. Detta system hade som avsikt att fungera likadant som 

mellantork B:s PLC ABB 200. Systemet kopplades samman med en dator med Dox10 installerat. 

På så sätt kunde programmet testas utan att störa produktionen. Fördelarna med ett testPLC-

system är många. Bland annat kan tester för att verifiera programmet utföras för att se funktionen 

och hur det fungerar. Programmering behöver inte ske vid mellantork täckfärg B utan kan ske i 

lugn miljö och om något skulle gå fel så stannar inte hela produktionen. När programmet senare 

var färdigt och allt fungerade flyttades det till produktionsdatorn. På så sätt minimerades risken 

för att ett fel skulle inträffa. Då hela programmet skulle tagit mycket stor plats har enbart 

väsentliga delar bifogats i rapporten. Detta för att få en inblick i hur programmet är uppbyggt.  
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3 Teori 

Dox10 är ett svenskt program och använder sig av funktionsblock. Dessa funktionsblock sätter 

olika utgångar och reglerar på så sätt PLC ABB 200. PLC ABB 200 är uppbyggt av bland annat 

en centralenhet, kraftaggregat och en kommunikationsenhet. Hela systemet styr tillsammans 

mellantork täckfärg B. 

3.1 Arbetssätt för en PLC  

Arbetet för ett PLC-system kan delas upp i tre faser [3]. 

Inläsning. PLC-systemet läser in alla ingångarnas status och sparar sedan dessa i minnet. Varje 

ingång har en egen minnescell. Om ingången är TILL sparas det en 1:a i den minnescellen och 

om den är FRÅN sparas det en 0:a. 

Bearbetning. PLC-systemet bearbetar det inskrivna programmet, uppifrån och ner, rad för rad.  

Utläsning. PLC-systemet kontrollerar vad som står i respektive minnescell och skriver ut ett värde. 

Står det en 1:a i minnescellen så blir utgången TILL och står det en 0:a så blir utgången FRÅN. 

PLC-systemet arbetar kontinuerligt med dessa faser och läser programtexten uppifrån och ner i 

cykler. Den tid det tar att utföra ett helt programvarv en gång kallas programcykeltiden. Varje 

förfarande tar cirka 5 millisekunder, så på en sekund hinner PLC-systemet läsa in alla ingångar, 

spara dessa i minnesceller och sätta angivna utgångar cirka 200 gånger [3]. 

3.2 Program 

Programmen som har använts är Dox10 3.4-0 och Ledpanel designer 2.53. Dessa program styr 

PLC ABB 200. 

3.2.1 Dox10 3.4-0 

Dox10 3.4-0 är ett svenskt program som är tillverkat av Sattcontrol 1991. Programmets syfte är 

att lättare kunna styra en PLC med hjälp av programmeringskod i form av funktionsblock. 

Funktionsblocksdiagram (FBD) är ett programspråk där man använder sig av olika block som 

kan placeras i olika lägen. Varje block har olika funktion och binds samman med hjälp av 

signalflödeslinjer. Ingångarna på ett block representeras av ett booleskt tillstånd och kan variera 

mellan 1 och 0. När villkoren blivit uppfyllda blir utgången aktiv och skickar iväg en signal.  

Exempel, se figur 3.1: Utgången på AND-blocket sätts till värde ett och skickar vidare ett värde 

om ingång 1 har värde ett och ingång 2 har värde noll, då ingång 2 är inverterad. Inverteringen 

indikeras med en liten cirkel på signallinjen närmast funktionsblocket. OR-blocket får värde ett 

om ingång 3 har värde ett eller om AND-blockets utgång har värde ett. När något av dessa 

värden är ett så blir SR-blockets utgång ett och lampan tänds. Lampan lyser tills brytare blir ett 

och gör en reset på SR-blocket. Mer om funktionsblock och hur de fungerar kan läsas i kapitel 

3.4. 



Mellantork täckfärg B, Saab Automobile AB 

 

5 
 

 

Figur 3.1. Exempel på funktionsblocksdiagram. 

3.2.2 Ledpanel designer 2.53 

Ledpanel designer 2.53 är ett program som är tillverkat av IDE automation AB år 2000. 

Programmet sammankopplas och arbetar parallellt tillsammans med Dox10. I Ledpanel designer 

skapas den layout som önskas i olika paneler. Knappar, variabler, lysdioder, register, minnen osv. 

matas in för att få den funktion som efterfrågas. Varje panel synkas till de specifika delar av 

Dox10 programmet som används för att få krävd funktion. Panelen i sig blir sedan som en 

operatörspanel i datorn. Detta gör att operatören slipper använda sig av Dox10 när variabler skall 

ändras och det blir på så sätt ett mycket mer användarvänligt system.   

3.3 PLC ABB 200 serie  

PLC ABB 200, se figur 3.2, är ett modulärt system som är uppbyggt av ett bakplan som enkelt 

kan anslutas och konfigureras efter behov. Systemet kan ha många olika tillämpningar eftersom 

det finns ett stort urval av centralenheter. Enheterna är monterade på DIN-skenor som är en 

sorts snabbkoppling vilket underlättar installationen och reducerar underhållskostnaderna. PLC 

ABB 200 kan kommunicera med andra system via seriekanaler (COMLI), som ControlNet™, 

Sattbus, Ethernet och PROFIBUS-DP. Systemet är anpassat och avsett att användas i en 

industriell miljö och uppfyller EU-direktiven [4].  Moduler som kan ingå är exempelvis 

centralenhet, kraftaggregat och olika kommunikationsenheter. 

 

 

                                           Figur 3. 2. PLC ABB 200 

3.3.1 Centralenheten 

Centralenheten är PLC-systemets hjärta och har en 32 bitars mikroprocessor (CPU) och 

flyttalsprocessor(FPU). Enheten bearbetar instruktionerna i den ordningen som de är skrivna och  
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arbetar olika fort beroende på sort, exempelvis 200-CPU20/10, 30/20 och 200-CPU50/80 där de 

högre beteckningarna visar bättre prestanda. Centralenheten får sin strömförsörjning av ett 

kraftaggregat, exempelvis 200 PSMG via systembussen. 200 PSMG genererar en power-fail signal 

till centralenheten och denna signal behövs för normal drift [4]. De olika lamporna på panelen 

visar status för program, kraft och kommunikation. Ett strömavbrott försätter centralenheten i 

power-fail mode och återställningsknappen på panelen måste tryckas in för att starta om 

systemet. Men eftersom centralenheten har batteribackup skall inte någon data kunna gå förlorad.  

3.3.2 Kraftaggregat 200-PSMG 

Kraftaggregatet 200-PSMG matas konstant med 24 Volt DC och har som uppgift att försörja 

enheterna med spänning, exempelvis centralsystemet och det centrala I/O-systemet. Spänningen 

måste följa IEC 1131-2 standarden, det vill säga 20 %, 15 % och max 5 % rippel. Detta betyder 

att matningsspänningen hela tiden måste ligga inom gränserna 19,2 till 30 Volt DC. Om 

spänningen är för låg fungerar inte systemet som det är tänkt och blir spänningen för hög kan det 

ta skada [4]. De 24 V som matas in omvandlas sedan av aggregatet till isolerad halvreglerad 

spänning på 7-9 V. Endast ett 200-PSMG aggregat kan användas i ett system, vid behov av högre 

kapacitet måste ett 200-PSSG anslutas, detta beror på att PSMG är master enhet och PSSG är 

slave. PSMG 200-PSMG använder sig av en power-fail krets som känner av spänningsbortfall 

och ifall 24 V DC matningen saknas.  

3.3.3 Kommunikationsgränssnitt RS232, 200-CI232 

200-CI232 är ett kommunikationsgränssnitt som använder sig utav två stycken RS232 asynkrona 

seriekanaler för att kommunicera med andra enheter. En 9-polig honkontakt av D-typ används 

för att ansluta till respektive kanal. Styrenheten omvandlar data till/från seriellt format. Dessa 

signaler omvandlas sedan till RS232-nivåer i RS232-gränssnittet. Alla signaler är 

överspänningsskyddade och har en överföringshastighet på maximalt 19200 baud [4]. 

Lysdioderna på frontpanelen visar status för kommunikationssignalerna. 

3.3.4 Blindenhet 200-DU 

200-DU är en blindenhet vars funktion är att fylla upp tomma platser på centralsystemets 

bakplan. Den är enkel att ersätta och skyddar systembussen från mekanisk och elektrisk skada. 

3.3.5 Centralt I/O-system 

När ett centralt I/O-system används kopieras alla värden för in och utgångar i PLC-programmet 

till I/O-minnet under programbearbetningen. Det är först när programmet är färdigt som alla 

utgångar sätts. Bearbetningen startar med att alla ingångar läses in och sparas i minnet. När 

programbearbetningen sedan börjar, läser den av I/O-minnet och ser vilka ingångar som är 

aktiverade. Detta betyder att inga ändringar registreras förens nästa programcykel. Det sista som 

händer i cykeln är att allt som är lagrat i I/O-minnet skrivs ut till utgångarna för att sedan 

exempelvis aktivera olika relä eller transistorer.  Minnescellen är en bit som enbart kan vara noll 

eller ett och vissa minnen har även batteribackup, för att förhindra att data går förlorad [3]. 
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3.4 Funktionsblock 

Programmeringskoden bygger på olika funktionsblock som sätter utgångar beroende på status. 

Nedan beskrivs vanligt förekommande funktionsblock som Saab använder sig av i bland annat 

Dox10-programmet 181-920. 

3.4.1 AND 

För att underlätta förståelsen för AND-operatorn kan en sanningstabell användas, se tabell 3.1. 

Sanningstabellen visar hur en AND-funktion fungerar och hur man skall tänka. A och B ses som 

ingångar och C som en utgång. Har både A och B värde 0 blir utgången 0. Har ingång A värde 0 

och utgång B värde 1 blir utgången 0. Har ingång A värde 1 och ingång B värde 0 blir utgången 0. 

Utgången kan endast vara 1 om både ingång A och B har värde 1.  

 
Tabell 3.1. Sanningstabell för AND-funktioner. 

A B C 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 
  

Figur 3.3 visar ett exempel på funktionsblocket AND. Ingång 1 och ingång 2 måste båda vara 

uppfyllda innan utgången sätts. 

 

Figur 3.3. Exempel på funktionsblocket AND. 

3.4.2 OR 

För att underlätta förståelsen för OR-operatorn kan en sanningstabell användas, se tabell 3.2. 

Sanningstabellen visar hur en OR-funktion fungerar och hur man skall tänka. Se A och B som 

ingångar och C som en utgång. I detta fall räcker det att någon av ingångarna A, B har värdet 1 så 

får utgången C värdet 1. 

 
   Tabell 3.2. Sanningstabell för OR-funktioner. 

A B C 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 

Figur 3.4 visar ett exempel på funktionsblocket OR. Ingång 1 eller ingång 2 måste vara uppfylld 

innan utgången sätts. 
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Figur 3.4. Exempel på funktionsblocket OR. 

3.4.3 MOVE-W 

Figur 3.5 visar ett exempel på funktionsblocket MOVE-W. För att starta funktionen anges ett 

villkor i EN0. När villkoret blir uppfyllt startar MOVE-W funktionen. När MOVE-W är startad 

flyttas det värde som finns i REGISTER1 till REGISTER2. 

 

 

Figur 3.5. Exempel på funktionsblocket MOVE-W. 

3.4.4 COMPARSION < 

Figur 3.6 visar ett exempel på funktionsblocket COMPARSION <. För att starta funktonen 

anges ett villkor i EN0. När villkoret blir sant startar COMPARSION < funktionen. Värdet som 

skrivs in i registret jämförs och måste vara lägre än angiven gräns. Enligt exemplet i figur 3.6 

måste värdet som kommer in på registret vara lägre än tio. Är villkoret uppfyllt sätts utgången. 

 

 

Figur 3.6. Exempel på funktionsblocket COMPARSION<. 

3.4.5 COMPARSION > 

Figur3.7 visar ett exempel på funktionsblocket COMPARSION >. För att starta funktonen anges 

ett villkor i EN0. När villkoret blir sant startar COMPARSION > funktionen. Värdet som skrivs 

in i registret jämförs och måste vara högre än angiven gräns. Enligt exemplet i figur 3.7 måste 

värdet som kommer in på registret vara högre än tio. Är villkoret uppfyllt sätts utgången. 

 

 

Figur 3.7. Exempel på funktionsblocket COMPARSION>. 
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3.4.6 SR, SET/RESET 

Figur3.8 visar ett exempel på funktionsblocket SR. För att starta funktonen anges ett villkor i S. 

När villkoret blir sant startar SR och sätter direkt utgången Q. Q får värde ett tills R uppfylls och 

nollställer Q 

 

Figur 3.8. Exempel på funktionsblocket SR. 

3.4.7 R-TRIG 

Figur 3.9 visar ett exempel på funktionsblocket R-TRIG. R-TRIG är en funktion som gör att en 

intryckt knapp endast är sann ett programvarv och startar direkt när knappen blir intryckt. 

 

 

Figur 3.9. Exempel på funktionsblocket R-TRIG. 

3.4.8 F-TRIG  

Figur 3.10 visar ett exempel på funktionsblocket F-TRIG. F-TRIG är en funktion som gör att en 

intryckt knapp endast är sann ett programvarv och startar när knappen släpps. 

 

 

Figur 3.10. Exempel på funktionsblocket F-TRIG. 

3.4.9 MUX, Multiplexer 

Figur 3.11 visar ett exempel på funktionsblocket MUX. För att starta funktonen anges ett villkor i 

EN0. När villkoret blir sant startar MUX funktionen. K, får ett värde från ett register. Detta 

värde varierar beroende på antal IN-värden. K Kan i detta fall variera från 0 till och med 4, som 

figur 3.11 visar. IN0, IN1, IN2, IN3 och IN4, i var och ett av dessa sparas ett registervärde. W, 

skriver ut värdet i det register som är lagrat. ENO, indikerar att uppgiften är klar. 

Exempel: 

När villkoret för EN0 är uppfyllt startar MUX. Det registervärde som skrivs ut i K anger vilket 

registervärde som skall kopieras till W. I detta fall skrivs en 2a ut och det gör att det registervärde 

som lagrats i IN2 kopieras över. ENO indikerar till sist att uppgiften är klar. 
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Figur 3.11. Exempel på funktionsblocket MUX. 

 

3.4.10 Register i ABB 200 

Registret i ABB 200 serie är uppbyggt av 16 bitar och kan maximalt lagra tal upp till 65535. Most 

significant bit är den bit av alla 16 som har högst värde. Least significant bit är den bit av alla 16 

som har lägst värde. Den första biten som finns längst till höger i figur 3.12. har värde 1 den 

andra två, den tredje fyra och så vidare. Det binära talsystemet har enbart två värden 1 eller 0 [4]. 

Som figur 3.12. visar är det två bitar som är aktiva, bit 1 och bit tre resterande är noll. Dessa två 

bitar har tillsammans värde fem. Beroende på hur stort tal som behövs lagras i registret, aktiveras 

olika många bitar. 

 

 

 

Figur 3.12. Exempel på binär räkning 
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4 Menyer i operatörspanel 

Det finns totat nio menyer i den nya operatörspanelen. Det är värmning, kylning + återvinning, 

karossvärden, färgvärden, zonkorrigering, aktuella IR-värden, manuellt val av kaross + färg, 

karosstypstilldelning och färggruppstilldelning. För mer detaljerad information se 

handhavandebeskrivningen, bilaga A. 

Värmning 

På denna sida kan ett börvärde för värmning av konvektionsdelen lagras i antal grader. Samtidigt 

som sidan visar ärvärdet för hur varm torken är för tillfället och effekten som torken belastas 

med. 

Kylning + återvinning 

Kylningen i konvektionsdelen kan ställas in manuellt genom att ändra börvärde. Ärvärdet visar 

torkens momentana temperatur och återvinningsspjället visar hur många procent öppet det är. 

Det går på så sätt att se hur mycket luft som går till återvinning. 

Karossvärden 

Samtliga karosser kan hämtas genom att skriva in en karosstyp i inmatningsfältet. Beroende på 

vilken karosstyp som skrivits in visas olika torkscheman.  Dessa karosstyper kan sedan editeras 

efter behov och lagras över på andra ifall två karosser har likadan tork. 

Färgvärden 

Det finns enbart tio stycken färggrupper i mellantorken men 21 stycken ”RÖR” med olika färg. 

Man kan ange vilken grupp 1-10 som liknar varandra, exempelvis ljusa och mörka färger för sig. 

År 1999 trimmades torkanläggningen in på silvermetallic och var då +-0 %. Alla andra färger fick 

+ eller – tillskott av värme, från -100 till +100%. 

Zonkorrigering 

Zonkorrigering består av sex stycken IR-zoner och varje grupp har sin uppsättning av rör. Går ett 

rör sönder kan värmen regleras och ökas manuellt. Normalt sett används det för taktändringar 

d.v.s. ökar farten på conveyern så måste effekten öka från t.ex. 25 - 30%. 

Aktuella IR-värden 

Aktuella IR-värden används endast för att läsa av utstyrt värde till karossen för varje karossparti. 

Manuellt val av kaross + färg 

Manuellt val av karosstyp samt färgtyp gör att operatören manuellt kan bestämma vilken kaross- 

eller färgtyp som torken skall konfigureras för.  

Karosstypstilldelning 

Karosstypstilldelning används när en ny modell eller ett facelift kommer till en bil. Men kan även 

användas när olika testbilar skall produceras. Det är då av vikt att avgöra vilken karosstyp den nya 

karossen tillhör, så att den torkar på rätt sätt. Till exempel så har Saab 9-3sedan med eller utan 

sollucka samma torkschema medan Saab 9-5kombi har ett helt annat.  



Mellantork täckfärg B, Saab Automobile AB 

 

12 
 

Färggruppstilldelning 

I färggruppsregistret finns alla lagrade färggrupper och vilken färg som tillhör vilken färggrupp. 

Färggruppstilldelningen används när en ny färg introduceras och som då måste tilldelas en 

färggrupp. Beroende på vilken färggrupp som färgen tilldelas får den olika tork. De tillagda 

menyerna karosstypstilldelning och färggruppstilldelning gör att en operatör utan 

programmeringsvana skall kunna konfigurera karosstyp samt färggrupp med en enkel 

handhavandebeskrivning. 
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5 Resultat 

För att byta ut Sattscope H terminalen var alla inlagda variabler tvungna att föras över och sparas 

globalt i Dox10 programmet 182-920. För de två extra menyerna som skulle programmeras lades 

nya variabler till allt efter som, se bilaga B. När programmet var utvecklat började 

operatörspanelen att designas, denna panel konfigurerades med hjälp av Ledpanel designer.  

Operatörspanelens layout designades logiskt och enkel så att en operatör snabbt skall kunna sätta 

sig in i den med hjälp av en handhavandebeskrivning, se bilaga A. Beskrivningen är utformad 

enligt Saabs standard och är ett måste då ett nytt program installeras.  

När programmet och operatörspanelen var färdiginstallerat, fördes sparade börvärden från 

Sattcope H terminalen över, se bilaga C. Detta gjordes för att få exakt de temperaturer i torken 

som beprövats och behövs för att torka respektive kaross efter lack. 

Det nya systemet är nu mer användarvänligt då operatören själv kan navigera sig fram genom 

programmet med hjälp av en handhavandebeskrivning. Systemet sparar dessutom in tid för både 

operatören och för underhållspersonal då operatören själv kan konfigurera färggrupp samt 

karosstyp. Ställtiden minskar och risken att programmera fel för underhållspersonal är borta. 

5.1 Driftsättning 

Med hjälp av RS232 kontakterna på kommunikationsenheten kan PLC-systemet kopplas samman 

med en dator via dess COM1- och COM2-port så data kan skickas och tas emot. PLC:n är i detta 

fall slav och operatörspanelen master. Detta betyder att PLC:n kan konfigureras efter behov med 

hjälp av operatörspanelen. Via operatörspanelen kan viktig data som behövs för att styra torken 

lagras i datorns minne. All kod lagras i PLC-systemets minne som har en batteribackup, så om 

strömförsörjningen skulle brytas försvinner inte lagrad data [4]. Operatörspanelen är placerad i ett 

glasskåp medan PLC:n är placerad i ett skåp längre bort. Via seriekommunikation kommunicerar 

de båda med varandra och på så sätt behöver de inte vara placerade bredvid varandra. 

5.2  Moduler i Dox10 

Följande submoduler har lagts till i Dox10-programmet 182-920: Driftläge Ledpanel, 

Ugn/kylning, Karossvärden, Färgvärden, Zonkorrigering, Aktuella IR-värden, Manuellt val av 

k+f, K-typstilldelning, K-typ fortsättning, Färggruppstilldelning och F-grupp fortsättning. Figur 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.6 och 5.7 är tagna från det riktiga Dox10-programmet. Dess funktion 

förklaras med kort text vid respektive bild. 

Figur 5.1 visar hur indikationen för driftläge fungerar i Ledpanel designer. I 1.0.00 ger signal om 

att PLC-systemet är i automatisk drift och sätter M01310. Skulle den signalen försvinna, aktiveras 

M01311 istället och indikerar manuell drift på Ledpanelen. 
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Figur 5.1. Indikation för driftläge i Ledpanel designer. 

 

Figur 5.2 visar hur börvärdet för tilluft + värmning hämtas från register 4021 och lämnas i 

register 670. Symbolen ** betyder att överföringen skall ske kontinuerligt. 

 

 

Figur 5.2. Visar hur ett börvärde lagras för ugn och kylning. 

 

Figur 5.3. Den första funktionen visar vad som krävs för att ändra börvärde i register 4021. 

Driftläget måste vara i manuellt läge och knappen på operatörspanelen för minne 1303 hållas in. 

Är dessa villkor uppfyllda flyttas börvärdet som skrivits in i register 690 till register 4021. Den 

andra funktionen visar hur ärvärdet hämtas från register 4020 och kopieras till register 671.  

 

 

Figur 5.3. Visar hur börvärdet för ugn och kylning lagras. 
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Figur 5.4 visar hur värdet som står skrivit i register 720 flyttas till register 820. För att värdet skall 

flyttas måste driftläget vara i manuellt läge och knappen på operatörspanelen för minne 1320 

hållas in. Värdet som skall flyttas får heller inte överstiga 10 eller vara lägre än 1. 

 

 

Figur 5.4. Visar hur börvärdet lagras för färggruppstilldelning. 

 

Figur 5.5. Ett värde (1-26) i register 2509 anges och det registret som den pekar på kopieras och 

skrivs ut i register 2510. Till exempel om värdet 13 anges i register 2509 så kopieras det värdet 

som finns i register 832 eftersom IN13 pekar på det registret. Värdet i register 832 kopieras över 

till register 2510.  

 

 

Figur 5.5. Visar hur multiplexern för färggruppstilldelning fungerar. 
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Figur 5.6 visar hur värdet som står skrivit i register 746 flyttas till register 846. För att värdet skall 

flyttas måste driftläget vara i manuellt läge och knappen på operatörspanelen för minne 1430 

hållas in. Värdet som skall flyttas får heller inte överstiga 10 eller vara lägre än 1. 

 

 

Figur 5.6 Visar hur börvärdet lagras för karosstypstilldelning. 

 

Figur 5.7. Ett värde (1-26) i register 2499 anges och det registret som den pekar på kopieras och 

skrivs ut i register 2500. Till exempel om värdet 13 anges i register 2499 så kopieras det värdet 

som finns i register 858 eftersom IN13 pekar på det registret. Värdet i register 858 kopieras över 

till register 2500.  

 

 

Figur 5.7 Visar hur multiplexern för karosstypstilldelning fungerar. 
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6 Verifiering av programkod 

Innan produktionen kan startas med den nya programvaran måste ett antal funktionstester noga 

utföras. Dessa tester utför Saabs underhållspersonal frekvent när ett nytt program skall tillämpas. 

Testerna utförs för att säkerställa programmets funktion och för att kunna utesluta vissa fel när 

produktionen väl är igång. Produktionen kan också behöva stå stilla medan ett fel åtgärdas och på 

så sätt kan ett enkelt fel då bli mycket kostsamt för företaget.  Följande tester har gjorts innan 

idrifttagande för det nya programmet 182920 togs i bruk. Medveten spänningsdipp, uppstart, test 

av funktioner och simulering. En backup av hela systemet har även gjorts för snabb återlagring. 

Säkerhetskopieringen av programmet är gjord med hjälp av diskett och via image på hårddisk, se 

figur 6.1. Mellantorken har även en loggbok där allt som konfigurerats antecknas. På så sätt kan 

behörig personal ta del av de ändringar som gjorts. En handhavandebeskrivning har också 

skrivits för hur den nya operatörspanelen fungerar och den finns tillgänglig bredvid panelen. 

 

 

            Figur 6.1. Backup av hårddisk. 
 

6.1.1 Medveten spänningsdipp  

En medveten spänningsdipp gjordes genom att manuellt koppla från spänningsmatningen till 

PLC-systemet. Detta test utfördes för att se om de lagrade variablerna fortfarande fanns kvar 

efter en spänningsdipp. Vid åska är det vanligt förekommande med snabba spänningsdippar och 

då är det mycket viktigt att variablerna inte försvinner.  

6.1.2 Uppstart 

En normal uppstart gjordes för att testa så att allt fungerade och startade. När uppstarten var 

gjord inspekterades zonerna i ugnen. Alla sex IR-zoner, varmluftszon och kylningszon 

kontrollerades noga för att se så allt startat upp och att alla lampor fungerade. 

6.1.3 Test av funktioner i programmet under drift 

Samtliga funktioner i Ledpanelprogrammet testades, så som knappar, inmatningsfält och övriga 

funktioner. Detta för att vara säkert på att allt fungerade även vid normal drift.  



Mellantork täckfärg B, Saab Automobile AB 

 

18 
 

6.1.4 Simulering 

En simulering gjordes med en spökkaross. En spökkaross är en kaross som inte finns men gör 

det möjligt att testa ugnens funktion precis som om det hade varit en riktig kaross som åkte 

igenom. Nu syntes precis vilka lampor som lyste, vilken temperatur ugnen hade och hur mycket 

effekt ugnen förbrukade. Med hjälp av denna funktion kunde dessa värden jämföras med 

börvärden från tidigare program och på så sätt utesluta fel. 

6.2 Fel som uppkommit vid tester 

När samtliga funktionstester var utförda konstaterades ett antal fel som var tvungna att åtgärdas. 

Om dessa fel inte hade påträffats nu skulle de upptäckts senare och då eventuellt orsaka 

produktionsstopp.  

6.2.1 Flankstyrning 

När flankstyrning (F-TRIG eller R-TRIG) användes fungerade inte Ledpanel designer enligt plan. 

Flankstyrning är en funktion som gör att en intryckt knapp endast är sann ett programvarv 

oavsett hur länge knappen trycks in. När denna funktion användes på en knapp som skulle lagra 

ett karossvärde fungerade det sporadiskt. Ibland gick det snabbt att lagra värdet, ibland tog det 

lång tid och ibland fungerade det inte alls.  Eftersom PLC-systemet lagrar alla utgångarnas status i 

I/O-minnet, så är det först när programmet är färdigt som alla utgångar sätts. När 

programbearbetningen sedan börjar, läser den av I/O-minnet och ser vilka utgångar som är 

aktiverade. Det betyder att inga ändringar registreras förens nästa programcykel. Om lagra-

knappen trycks in precis efter utgångarna lagrats i I/O-minnet kommer flankstyrningen att missas 

i detta cykelvarv. Vissa gånger sätts utgången nästa cykelvarv men ibland missas det helt eftersom 

den då tror att den sattes förra cykelvarvet. Därför valdes flankstyrning bort i programmet, och 

efter det fungerade funktionen som det var tänkt.   

6.2.2 Fel baud rate 

Fel baud rate var inställt i Ledpanel designer. Baud rate är en måttenhet som används vid 

signalöverföring [4]. Istället för 19200 baud så var programmet inställt på 4800 baud. Dox10 har 

en överföringshastighet på 19200 baud och kontentan blev då att Ledpanel designer inte 

uppdaterade lika ofta och det gjorde att programmet kändes mycket segt och kom ofta ur synk. 

Baud raten ställdes upp till 19200 baud i Ledpanelen vilket löste problemet. 

6.2.3 Datorbyte i mellantork B 

När Ledpanel designer-programmet designades ställdes upplösningen på 800x600. Men när 

programmet senare fördes över till datorn i mellantorken kunde datorn inte konfigureras på 

högre grafik än 640x480, följden blev att programmet inte fick plats i skärmarean. Antingen 

kunde grafikkort bytas mot ett bättre eller så kunde hela datorn bytas ut mot en som uppfyllde 

kraven. Hela datorn byttes ut och programmen fördes över och konfigurerades på den nya 

datorn. 
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6.2.4 Felkoppling 

Felkoppling när 200-CI232 skulle kopplas till test-PLC-systemet. När test-PLC-systemet var 

färdigkopplat startade inte kommunikationen. Efter en överblick konstaterades att det var 

kommunikationsmodulen som inte startade upp. Efter noga studerande av ABB Serie 200 

Centralsystem installation och underhållsboken, visade det sig att bygeln var felkopplad. Tanken 

med bygeln var att data skulle sändas och tas emot frekvent. Men i detta fall var bygeln kopplad 

till att enbart skicka data från seriekanal 1. Denna kanal användes inte, så därför reagerade inte 

kommunikations-modulen förrän bygeln var byglad rätt. När detta var åtgärdat kunde PLC-

systemet startas upp och fungerade enligt plan. 

6.2.5 Variabler 

Variabler skrevs in lokalt och inte globalt. Kontentan blev att när programmet som var skrivit på 

en annan dator skulle föras över, kunde inte IDF och Kommentar hänvisa till inskriven variabel. 

Detta resulterade i att Varje variabel som fanns med i programtexten saknade IDF och 

Kommentar. IDF samt Kommentar måste finnas med på varje variabel för att följa Saabs 

standard. De variabler som saknade IDF och kommentar skrevs in en gång till, fast då globalt i 

programmet vilket gjorde att det fungerade. 
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7 Slutsats 

Efter utfört arbete kan slutsatsen dras att ett byte av Sattscope H terminalen var behövligt. 

Eftersom displayen tappade pixlar och terminalen var den sista i sitt slag. Systemet har nu blivit 

mycket säkrare då både backup på all data samt reservdelar finns tillgänglig. Programmet har 

också blivit mer användarvänligt då en operatör kan utföra diverse inställningar utan hjälp från 

underhållspersonal. Om systemet mot förmodan skulle krascha finns backup på all data och tiden 

det tar att återställa systemet är försumbar i jämförelse med om Sattscope H terminalen skulle 

gått sönder. Figur 7.1 visar det nu nya systemet med Ledpanel designer installerat. 

 

 

Figur 7.1. Färdig operatörspanel. 
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8 Rekommendationer till fortsatt arbete 

Då måleriet på Saab inte har ett nätverk kopplat mellan datorerna vid mellantork täckfärg B 

kunde heller inte operatörspanelen kopplas till nätverket och få automatisk backup. När Saab 

väljer att investera och bereda ett närverk till samtliga datorer i mellantork täckfärg B kan denna 

operatörspanel också kopplas. Operatörspanelen är förberedd med ett nätverkskort och när 

inkoppling är gjord kan automatisk backup via nätverket ske. 
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A. Handhavandebeskrivning operatörspanel 

 
Handhavandebeskrivning för operatörspanel 

mellantork B 
 

 
 

Snabbknapparna F2 – F12 kan användas genom hela 
programmet.  
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Inställning för Värmning GRU-01 

 
1. Slå över driften till manuell genom att använda skåpets nyckelbrytare för IR-

lampor. Indikationslampan för manuell drift lyser blått i Ledpanelen. 

2. Skriv in nytt börvärde i fältet. 

3. Lagra det nya värdet med knappen ”Lagra temp”. Håll knappen intryckt tills det 

gamla värdet skrivs över. 
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Inställning för kylning + återvinning GR-20 

 
1. Slå över driften till manuell genom att använda skåpets nyckelbrytare för IR-

lampor. Indikationslampan för manuell drift lyser blått i Ledpanelen. 

2. Skriv in nytt börvärde i fältet. 

3. Lagra det nya värdet med knappen ”Lagra temp”. Håll knappen intryckt tills det 

gamla värdet skrivs över. 
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Inställning för karossvärden 
 

Hämta karossvärden kan utföras både i manuell samt automatisk drift. För att Lagra 
karossvärden måste dock driften vara i manuell. 
De blåa siffrorna visar de aktuella värdena för en viss karosstyp. De grå siffrorna är 
initieringsvärden för inmatningsfälten. Detta hindrar nollställning av värden vid lagring 
 
Hämta karossvärden: 

1. Välj karosstyp genom att skriva in en siffra (1-10) i fältet. Den blå texten bredvid 
visar namnet på karosstypen. 

2. Tryck in knappen HämtaKtyp och håll den intryckt tills indikationslampan lyser 
gult. De grå siffrorna (initieringsvärden) bredvid inmatningsfälten skall visa samma 
som de blå siffrorna. 

Lagra karossvärden: 
1. Slå över driften till manuell genom att använda skåpets nyckelbrytare för IR-

lampor. Indikationslampan för manuell drift lyser blått i Ledpanelen. 

2. Välj karosstyp som skall lagras genom att skriva in en siffra (1-10) i fältet. Den blå 

texten bredvid visar namnet på karosstypen. 

3. Tryck in knappen LagraKtyp och håll den intryckt tills indikationslampan lyser gult. 

De nya värdena skriver över de gamla. De blåa och gråa siffrorna skall visa samma 

värde. 
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Inställning för färgvärden 

 
Det finns enbart tio stycken färggrupper i mellantorken men 21 stycken ”RÖR” med 
olika färg. Man kan ange vilken grupp 1-10 som liknar varandra, exempelvis ljusa och 
mörka färger för sig. 1999 trimmades torkanläggningen in på silvermetallic och var då 
+-0 %. Alla andra färger fick + eller – tillskott av värme, från -100 till +100%. 
 
En PLC har minvärde 0 och maxvärde 65535. För att slippa hantera stora tal kan dessa 
värden delas upp jämt mellan angivna gränsvärden, detta kallas skalning. Här visas 
skalning för Ledpanel och PLC, endast för översikt.  
De blåa värdena visar med skalning -100 – +100.  
De gula värdena visar med skalning 0 – 200 
 

1. Slå över driften till manuell genom att använda skåpets nyckelbrytare för IR-

lampor. Indikationslampan för manuell drift lyser blått i Ledpanelen. 

2. Skriv in värden i inmatningsfälten. De nya värdena skriver över de gamla direkt.  
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Inställning för zonkorrigering 

 
 

Zonkorrigering består av sex stycken IR-zoner och varje grupp har sin uppsättning av 
rör. Går ett rör sönder kan värmen regleras och ökas manuellt. Normalt sett används 
det för taktändringar d.v.s. ökar farten på conveyern så måste effekten öka från t.ex. 
25 - 30%. 
 
En PLC har minvärde 0 och maxvärde 65535. För att slippa hantera stora tal kan dessa 
värden delas upp jämt mellan angivna gränsvärden, detta kallas skalning. Här visas 
skalning för Ledpanel och PLC, endast för översikt.   
De blåa värdena visar med skalning -100 – +100.  
De gula värdena visar med skalning 0 – 200.  

 
1. Slå över driften till manuell genom att använda skåpets nyckelbrytare för IR-

lampor. Indikationslampan för manuell drift lyser blått i Ledpanelen. 

2. Skriv in värden i inmatningsfälten. De nya värdena skriver över de gamla direkt.  
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Aktuella IR-värden 
 

Denna bild används endast för att läsa av utstyrt värde till karossen för varje karossparti. 
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Inställningar för manuellt val av kaross + färg 

 
1. Slå över driften till manuell genom att använda skåpets nyckelbrytare för IR-

lampor. Indikationslampan för manuell drift lyser blått i Ledpanelen. 

2. Skriv in värden i inmatningsfälten. De nya värdena skriver över de gamla direkt.  
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Inställningar för karosstypstilldelning 

 
1. Slå över driften till manuell genom att använda skåpets nyckelbrytare för IR-

lampor. Indikationslampan för manuell drift lyser blått i Ledpanelen. 

2. Skriv in det nya värdet i inmatningsfältet för respektive karosstyp som vill 

ändras. Tryck in knappen Lagra och håll den intryckt tills karosstypen är lagrad. 

Detta indikeras genom att den blåa siffran till höger om respektive 

inmatningsfält skrivs över. 
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Inställningar för färggruppstilldelning 

 
1. Slå över driften till manuell genom att använda skåpets nyckelbrytare för IR-

lampor. Indikationslampan för manuell drift lyser blått i Ledpanelen. 

2. Skriv in det nya värdet i inmatningsfältet för respektive färggrupp som vill 
ändras. Tryck in knappen Lagra och håll den intryckt tills färggruppen är lagrad. 
Detta indikeras genom att den blåa siffran till höger om respektive 
inmatningsfält skrivs över. 
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B. Tillagda variabler 

 
Variabel  IDF  Kommentar 
 

Driftläge Ledpanel 
Minnen: 
M1310  DriftAuto  Indikation drift auto 
M1311  DriftManu  Indikation drift manuell 

 
Värmning  
Register: 
RW670  LBöVärVärm  Hämta börvärdet värmning 
RW671  LÄrVärVärm  Hämta ärvärdet värmning 
RW672  LUtgVärVär  Hämta utgående värdet 
värmning 
RW673  LEffektVär  Hämta effektvärdet värmning 
RW690  LänBörvVär  Ändra börvärdet värmning 
Minnen: 
M1303  LLagrTemp  Lagra Temperaturvärde 

 
Kylning och återvinning 
Register: 
RW674  LHäBöKyln  Hämta börvärdet kylning 
RW675  LHäÄrKyln  Hämta ärvärdet kylning 
RW676  LHäMSV-01  Hämta MSV-01 Kylning 
RW677  LHäMSJ-03  Hämta MSJ-03 kylning 
RW691  LÄnÄrKyln  Ändra ärvärdet kylning 
Minnen: 
M1304  LLagrTemp  Lagra temperaturvärde 
 

Kaross 
Register: 
RW512  HaKaTypLed  Lagra karosstyp till Ledpanel 
RW513  RaKaTypLed  Hämta karosstyp till Ledpanel 
RW516  HämtKTyp  Hämta karosstyp till OP GR-10 
RW517  RFrstAdrH  Första adr för hämtn kaross 
RW610  LOFöKaros  Lagra ovansida fore kaross 
RW611  LOFrKaros  Lagra ovansida front 
RW612  LOAKaros  Lagra ovansida A-stolpe kaross 
RW613  LOBKaros  Lagra ovensida B-stolpe kaross 
RW614  LOCKaros  Lagra ovensida C-stolpe kaross 
RW615  LOBaKaros  Lagra ovansida bakdel kaross 
RW616  LDFöKaros  Lagra dörr före kaross 
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RW617  LDFrKaros  Lagra dörr front kaross 
RW618   LDAkaros  Lagra dörr A-stolpe kaross 
RW619  LDBKaros  Lagra dörr B-stolpe kaross  
RW620  LDCKaros  Lagra dörr C-stolpe kaross 
RW621  LDBaKaros  Lagra dörrbakdel kaross 
RW622  LSFöKaros  Lagra sidan före kaross  
RW623  LSFrKaros  Lagra sidan front kaross 
RW624  LSAKaros  Lagra sidan A-stolpe kaross 
RW625  LSBKaros  Lagra sidan B-stolpe kaross 
RW626  LSCKaros  Lagra sidan C-stolpe kaross 
RW627  LSBaKaros  Lagra sidan bakdel kaross  
RW628  LTFöKaros  Lagra tröskel före kaross 
RW629  LTFrKaros  Lagra tröskel front kaross 
RW630  LTAKaros  Lagra tröskel A-stolpe kaross 
RW631  LTBKaros  Lagra tröskel B-stolpe kaross 
RW632  LTCKaros  Lagra tröskel C-stolpe kaross 
RW632  LTCKaros  Lagra tröskel C-stolpe kaross 
RW633  LTBaKaros  Lagra tröskel bakdel kaross 
 
Minnen: 
M1306  LHämtKvärd  Hämta karossvärden 
M1307  LLagrKvärd  Lagra karossvärden 
M1312  IndHämtKl  Indikation hämta klar 
M1313  IndLagrKl  Indikation lagra klar 
 

Färgvärden 
Register: 
RW640  LÄndFärgv1  Ändra färgvärde 1 
RW641  LÄndFärgv2  Ändra färgvärde 2 
RW642  LÄndFärgv3  Ändra färgvärde 3 
RW643  LÄndFärgv4  Ändra färgvärde 4 
RW645  LÄndFärgv6  Ändra färgvärde 6 
RW646  LÄndFärgv7  Ändra färgvärde 7 
RW647  LÄndFärgv8  Ändra färgvärde 8 
RW648  LÄndFärgv9  Ändra färgvärde 9 
RW649  LÄndFärg10  Ändra färgvärde 10 
 
 
 
 

Zonkorrigering 
Register: 
RW650  LÄnKorZon1  Ändra korrvärde zon 1 
RW651  LÄnKorZon1  Ändra korrvärde zon 2 
RW652  LÄnKorZon1  Ändra korrvärde zon 3 
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RW653  LÄnKorZon1  Ändra korrvärde zon 4 
RW654  LÄnKorZon1  Ändra korrvärde zon 5 
RW655  LÄnKorZon1  Ändra korrvärde zon 6 
RW656  LTillskOp  Lagra tillskott zonkorr. 

 
Manuellt val av kaross + färg 
Register: 
RW678  LHäManKTyp  Hämta karosstyp manuellt 
RW679  LHäManFTyp  Hämta färgtyp manuellt 
RW680  LHäAktKTyp  Hämta karosstyp aktuellt  
RW681  LHäAktFTyp  Hämta färgtyp aktuellt 
RW682  LHäEstKTyp  Hämta karosstyp estamaskin 
RW683  LHäEstFTyp  Hämta färgtyp estamaskin 
RW692  LÄnManKtyp  Ändra manuell karosstyp 
RW693  LÄnManFtyp  Ändra manuell färgtyp 
RW694  LÄnTillsko  Ändra tillskott 
 

Karosstypstilldelning 
Register: 
RW746  LagrVäKT1  Lagra värde karosstyp 1 
RW747  LagrVäKT2  Lagra värde karosstyp 2 
RW748  LagrVäKT3  Lagra värde karosstyp 3 
RW749  LagrVäKT4  Lagra värde karosstyp 4 
RW750  LagrVäKT5  Lagra värde karosstyp 5 
RW751  LagrVäKT6  Lagra värde karosstyp 6 
RW752  LagrVäKT7  Lagra värde karosstyp 7 
RW753  LagrVäKT8  Lagra värde karosstyp 8 
RW754  LagrVäKT9  Lagra värde karosstyp 9 
RW755  LagrVäKT10  Lagra värde karosstyp 10 
RW756  LagrVäKT11  Lagra värde karosstyp 11 
RW757  LagrVäKT12  Lagra värde karosstyp 12 
RW758  LagrVäKT13  Lagra värde karosstyp 13 
RW759  LagrVäKT14  Lagra värde karosstyp 14 
RW760  LagrVäKT15  Lagra värde karosstyp 15 
RW761  LagrVäKT16  Lagra värde karosstyp 16 
RW762  LagrVäKT17  Lagra värde karosstyp 17 
RW763  LagrVäKT18  Lagra värde karosstyp 18 
RW764  LagrVäKT19  Lagra värde karosstyp 19 
RW765  LagrVäKT20  Lagra värde karosstyp 20 
RW766  LagrVäKT21  Lagra värde karosstyp 21 
RW767  LagrVäKT22  Lagra värde karosstyp 22 
RW768  LagrVäKT23  Lagra värde karosstyp 23 
RW769  LagrVäKT24  Lagra värde karosstyp 24 
RW770  LagrVäKT25  Lagra värde karosstyp 25 
RW771  LagrVäKT26  Lagra värde karosstyp 26 
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RW846  LagrtVKT1  Lagrat värde karosstyp 1 
RW847  LagrtVKT2  Lagrat värde karosstyp 2 
RW848  LagrtVKT3  Lagrat värde karosstyp 3 
RW849  LagrtVKT4  Lagrat värde karosstyp 4 
RW850  LagrtVKT5  Lagrat värde karosstyp 5 
 

RW851  LagrtVKT6  Lagrat värde karosstyp 6 
RW852  LagrtVKT7  Lagrat värde karosstyp 7 
RW853  LagrtVKT8  Lagrat värde karosstyp 8 
RW854  LagrtVKT9  Lagrat värde karosstyp 9 
RW855  LagrtVKT10  Lagrat värde karosstyp 10 
RW856  LagrtVKT11  Lagrat värde karosstyp 11 
RW857  LagrtVKT12  Lagrat värde karosstyp 12 
RW858  LagrtVKT13  Lagrat värde karosstyp 13 
RW859  LagrtVKT14  Lagrat värde karosstyp 14 
RW860  LagrtVKT15  Lagrat värde karosstyp 15 
RW861  LagrtVKT16  Lagrat värde karosstyp 16 
RW862  LagrtVKT17  Lagrat värde karosstyp 17 
RW863  LagrtVKT18  Lagrat värde karosstyp 18 
RW864  LagrtVKT19  Lagrat värde karosstyp 19 
RW865  LagrtVKT20  Lagrat värde karosstyp 20 
RW866  LagrtVKT21  Lagrat värde karosstyp 21 
RW867  LagrtVKT22  Lagrat värde karosstyp 22 
RW868  LagrtVKT23  Lagrat värde karosstyp 23 
RW869  LagrtVKT24  Lagrat värde karosstyp 24 
RW870  LagrtVKT25  Lagrat värde karosstyp 25 
RW871  LagrtVKT26  Lagrat värde karosstyp 26 

Minnen:  
M1430  LLagrKT1  Lagra karosstyp 1 
M1431  LLagrKT2  Lagra karosstyp 2 
M1432  LLagrKT3  Lagra karosstyp 3 
M1433  LLagrKT4  Lagra karosstyp 4 
M1434  LLagrKT5  Lagra karosstyp 5 
M1435  LLagrKT6  Lagra karosstyp 6 
M1436  LLagrKT7  Lagra karosstyp 7 
M1437  LLagrKT8  Lagra karosstyp 8 
M1440  LLagrKT9  Lagra karosstyp 9 
M1441  LLagrKT10  Lagra karosstyp 10 
M1442  LLagrKT11  Lagra karosstyp 11 
M1443  LLagrKT12  Lagra karosstyp 12 
M1444  LLagrKT13  Lagra karosstyp 13 
M1445  LLagrKT14  Lagra karosstyp 14 
M1446  LLagrKT15  Lagra karosstyp 15 
M1447  LLagrKT16  Lagra karosstyp 16 
M1450  LLagrKT17  Lagra karosstyp 17 
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M1451  LLagrKT18  Lagra karosstyp 18 
M1452  LLagrKT19  Lagra karosstyp 19 
M1453  LLagrKT20  Lagra karosstyp 20 
M1454  LLagrKT21  Lagra karosstyp 21 
M1455  LLagrKT22  Lagra karosstyp 22 
M1456  LLagrKT23  Lagra karosstyp 23 
M1457  LLagrKT24  Lagra karosstyp 24 
M1460  LLagrKT25  Lagra karosstyp 25 
M1461  LLagrKT26  Lagra karosstyp 26 

 
Färgtypstilldelning 
Register: 
RW720  LVFäSys1  Lagra värde färgsystem 1 
RW721  LVFäSys2  Lagra värde färgsystem 2 
RW722  LVFäSys3  Lagra värde färgsystem 3 
RW723  LVFäSys4  Lagra värde färgsystem 4 
RW724  LVFäSys5  Lagra värde färgsystem 5 
RW725  LVFäSys6  Lagra värde färgsystem 6 
RW726  LVFäSys7  Lagra värde färgsystem 7 
RW727  LVFäSys8  Lagra värde färgsystem 8 
RW728  LVFäSys9  Lagra värde färgsystem 9 
RW729  LVFäSys10  Lagra värde färgsystem 10 
RW730  LVFäSys11  Lagra värde färgsystem 11 
RW731  LVFäSys12  Lagra värde färgsystem 12 
RW732  LVFäSys13  Lagra värde färgsystem 13 
RW733  LVFäSys14  Lagra värde färgsystem 14 
RW734  LVFäSys15  Lagra värde färgsystem 15 
RW735  LVFäSys16  Lagra värde färgsystem 16 
RW736  LVFäSys17  Lagra värde färgsystem 17 
RW737  LVFäSys18  Lagra värde färgsystem 18 
RW738  LVFäSys19  Lagra värde färgsystem 19 
RW739  LVFäSys20  Lagra värde färgsystem 20 
RW740  LVFäSys21  Lagra värde färgsystem 21 
RW741  LVFäSys22  Lagra värde färgsystem 22 
RW742  LVFäSys23  Lagra värde färgsystem 23 
RW743  LVFäSys24  Lagra värde färgsystem 24 
RW744  LVFäSys25  Lagra värde färgsystem 25 
RW745  LVFäSys26  Lagra värde färgsystem 26 
RW820  LagrtVFG1  Lagrat värde färggrupp 1 
RW821  LagrtVFG2  Lagrat värde färggrupp 2 
RW822  LagrtVFG3  Lagrat värde färggrupp 3 
RW823  LagrtVFG4  Lagrat värde färggrupp 4 
RW824  LagrtVFG5  Lagrat värde färggrupp 5 
RW825  LagrtVFG6  Lagrat värde färggrupp 6 
RW826  LagrtVFG7  Lagrat värde färggrupp 7 
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RW827  LagrtVFG8  Lagrat värde färggrupp 8 
RW828  LagrtVFG9  Lagrat värde färggrupp 9 
RW829  LagrtVFG10  Lagrat värde färggrupp 10 
RW830  LagrtVFG11  Lagrat värde färggrupp 11 
RW831  LagrtVFG12  Lagrat värde färggrupp 12 
RW832  LagrtVFG13  Lagrat värde färggrupp 13 
RW833  LagrtVFG14  Lagrat värde färggrupp 14 
RW834  LagrtVFG15  Lagrat värde färggrupp 15 
RW835  LagrtVFG16  Lagrat värde färggrupp 16 
RW836  LagrtVFG17  Lagrat värde färggrupp 17 
RW837  LagrtVFG18  Lagrat värde färggrupp 18 
RW838  LagrtVFG19  Lagrat värde färggrupp 19 
RW839  LagrtVFG20  Lagrat värde färggrupp 20 
RW840  LagrtVFG21  Lagrat värde färggrupp 21 
RW841  LagrtVFG22  Lagrat värde färggrupp 22 
RW842  LagrtVFG23  Lagrat värde färggrupp 23 
RW843  LagrtVFG24  Lagrat värde färggrupp 24 
RW844  LagrtVFG25  Lagrat värde färggrupp 25 
RW845  LagrtVFG26  Lagrat värde färggrupp 26 
 
Minnen: 
M1320  LLagrFT1  Lagra färgtyp 1 
M1321  LLagrFT2  Lagra färgtyp 2 
M1322  LLagrFT3  Lagra färgtyp 3 
M1323  LLagrFT4  Lagra färgtyp 4 
M1324  LLagrFT5  Lagra färgtyp 5 
M1325  LLagrFT6  Lagra färgtyp 6 
M1326  LLagrFT7  Lagra färgtyp 7 
M1327  LLagrFT8  Lagra färgtyp 8 
M1330  LLagrFT9  Lagra färgtyp 9 
M1331  LLagrFT10  Lagra färgtyp 10 
M1332  LLagrFT11  Lagra färgtyp 11 
M1333  LLagrFT12  Lagra färgtyp 12 
M1334  LLagrFT13  Lagra färgtyp 13 
M1335  LLagrFT14  Lagra färgtyp 14 
M1336  LLagrFT15  Lagra färgtyp 15 
M1337  LLagrFT16  Lagra färgtyp 16 
M1340  LLagrFT17  Lagra färgtyp 17 
M1341  LLagrFT18  Lagra färgtyp 18 
M1342  LLagrFT19  Lagra färgtyp 19 
M1343  LLagrFT20  Lagra färgtyp 20 
M1344  LLagrFT21  Lagra färgtyp 21 
M1345  LLagrFT22  Lagra färgtyp 22 
M1346  LLagrFT23  Lagra färgtyp 23 
M1347  LLagrFT24  Lagra färgtyp 24 
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M1350  LLagrFT25  Lagra färgtyp 25 
M1351  LLagrFT26  Lagra färgtyp 26 
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C. Börvärden från Sattscope H  

       värmning   
     börvärde 93 
     ärvärde 23.7 
     utgång 0.0% 
     kW 0.0kW 
     

       kylning   
     börvärde 18 
     ärvärde 24.7 
     kylventil % 2.9% 
     återvinningsspjäll 100% 
     

   

900-
3dörrar 

   karossvärden 1             

  bakdel c-stolpe b-stolpe a-stolpe front 
före 
kaross 

ovansida 60 30 30 30 80 60 

dörrbågar 20 40 40 40 15 10 

karossida 20 30 30 30 30 25 

tröskel 60 90 90 90 80 60 

              

   

900-
5dörrar 

   karossvärden 2             

  bakdel c-stolpe b-stolpe a-stolpe front 
före 
kaross 

ovansida 60 30 30 30 80 60 

dörrbågar 35 40 40 40 40 35 

karossida 40 50 50 50 50 40 

tröskel 30 30 30 30 30 30 

   
9000 cs 

   karossvärden 3             

ovansida 63 33 33 33 83 63 

dörrbågar 23 43 43 43 18 13 

karossida 23 43 43 43 43 28 

tröskel 63 98 98 98 93 63 

   
9000 CD 

   karossvärden 4             

  bakdel c-stolpe b-stolpe a-stolpe front 
före 
kaross 

ovansida 60 50 50 50 83 50 
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dörrbågar 40 43 43 43 40 40 

karossida 40 50 50 50 50 40 

tröskel 63 98 98 98 93 63 

   
640 

   karossvärden 5             

  bakdel c-stolpe b-stolpe a-stolpe front 
före 
kaross 

ovansida 60 50 50 50 80 60 

dörrbågar 40 40 40 40 40 40 

karossida 40 50 50 50 50 40 

tröskel 60 90 90 90 80 60 

   
641 

   karossvärden 6             

  bakdel c-stolpe b-stolpe a-stolpe front 
före 
kaross 

ovansida 60 90 50 50 80 60 

dörrbågar 30 40 40 40 40 30 

karossida 30 40 40 40 40 30 

tröskel 60 90 90 90 80 60 

       karossvärden 7             

  bakdel c-stolpe b-stolpe a-stolpe front 
före 
kaross 

ovansida 60 50 50 50 80 60 

dörrbågar 40 50 50 50 50 40 

karossida 40 50 50 50 50 40 

tröskel 25 25 25 25 25 25 

       karossvärden 8             

  bakdel c-stolpe b-stolpe a-stolpe front 
före 
kaross 

ovansida 8 8 8 8 8 8 

dörrbågar 8 0 0 0 0 8 

karossida 88 0 0 0 0 88 

tröskel 88 0 0 0 0 88 

       karossvärden 9             

  bakdel c-stolpe b-stolpe a-stolpe front 
före 
kaross 

ovansida 9 9 9 9 9 9 

dörrbågar 9 0 0 0 0 9 

karossida 99 0 0 0 0 99 

tröskel 99 0 0 0 0 99 
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karossvärden 10             

  bakdel c-stolpe b-stolpe a-stolpe front 
före 
kaross 

ovansida 10 10 10 10 10 10 

dörrbågar 10 0 0 0 0 10 

karossida 10 0 0 0 0 100 

tröskel 100 0 0 0 10 10 

       

  

Färgvärden 
% 

    14 10 9 6 6 
  10 10 10 10 10 
  

       Zonkorrigering % 
      zon1 zon2  zon3 zon4 zon5 zon6 

 25 25 25 25 25 25 
 

       Aktuella ir-
värden             

Zon 6 5 4 3 2 1 

Kaross 999 999 999 999 999 999 

Färg 999 999 999 999 999 999 

Ovansida 0 0 0 0 0 0 

Dörrbågar 0 0 0 0 0 0 

Karossida 0 0 0 0 0 0 

Tröskel 0 0 0 0 0 0 

       Manuellt va 
kaross Manuell Aktuell Estamaskin 

   Karosstyp 2 4 17 
   Färgtyp 3 8 19 
   

       Karosstyp 
      IN0 0 

     IN1 1 
     IN2 1 
     IN3 2 
     IN4 2 
     IN5 7 
     IN6 7 
     IN7 6 
     IN8 6 
     IN9 9 
     IN10 9 
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IN11 5 
     IN12 5 
     IN13 6 
     IN14 6 
     IN15 3 
     IN16 3 
     IN17 4 
     IN18 4 
     IN19 11 
     IN20 5 
     IN21 11 
     IN22 11 
     IN23 11 
     IN24 11 
     IN25 11 
     IN26 11 
     

       

       Färggrupp 
      IN0 0 

     IN1 3 
     IN2 2 
     IN3 2 
     IN4 4 
     IN5 1 
     IN6 2 
     IN7 2 
     IN8 2 
     IN9 2 
     IN10 2 
     IN11 10 
     IN12 4 
     IN13 5 
     IN14 2 
     IN15 4 
     IN16 4 
     IN17 2 
     IN18 7 
     IN19 8 
     IN20 2 
     IN21 10 
     IN22 11 
     IN23 11 
     IN24 11 
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IN25 11 
     IN26 11 
      

 


