
PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SMART RELAY GENIE - NX

1. Tổng quát về Smart Relay Genie – NX

• Smart Relay là một thiết bị điều 
khiển logic lập trình được.

• Genie – NX là một micro PLC của 
hãng GIC ( Ấn Độ )

• Đáng tin cậy nhất và kinh tế
• Nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ
• Lập trình dễ dàng
• Lắp đặt đơn giản trên thanh nhôm 

hoặc gắn bằng ốc vít
• Thích hợp cho việc điều khiển tự 

động trong các ứng dụng đa dạng 
công nghiệp & thương mại.
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2. Cấu trúc phần cứng Smart Relay Genie – NX
2.1 Hình dáng và cấu trúc bên ngoài

 Nguồn cấp : 12 -24 V DC
 Đầu vào: 8 chân Inputs
 Đầu ra: 4 chân Outputs
 Bàn phím: Z1, Z2, Z3, Z4,
Del, Alt, ESC, OK
 Màn hình hiển thị LCD
 Cổng kết nối: RTU & Slave
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2. Cấu trúc phần cứng Smart Relay Genie – NX
2.2 Hình dáng và cấu trúc bên ngoài

Có 2 kiểu Inputs/Outputs
 DIGITAL
Có 2 trạng thái được biểu diễn bởi “1”và “0”
Theo điện áp – “0” tương ứng với 0 Volts, 
“1” tương ứng với một giá trị ấn định, ở đây là 24V
 ANALOG
Có nhiều trạng thái nằm giữa hai giá trị (như Nhiệt độ, Áp suất...)
Theo điện áp 0-10V DC, theo dòng điện 4-20mA được lấy từ cảm biến.
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2. Cấu trúc phần cứng Smart Relay Genie – NX
2.3 Cấu trúc bên trong

BỘ XỬ LÝ
MODULE

INPUT
MODULE
OUTPUT

NGUỒN 
CẤP

THIẾT BỊ 
LẬP TRÌNH

Push 
buttons,
Contacts

Solenoids,
Contactor
Alams etc
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3.  Module Mở rộng
3.1 Cấu tạo

 Nguồn cấp : 12 -24 V DC
 Đầu vào: 8 chân Inputs
 Đầu ra: 4 chân Outputs
 Nút lựa chọn Mở rộng
 Màn hình hiển thị LCD
 Cổng kết nối: RTU & Slave
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3. Module Mở rộng
3.2. Sơ đồ kết nối

Người dùng có thể kết nối tối đa 3 module Mở rộng đến Genie-NX chuẩn
Mỗi một Module Mở rộng sẽ có 8 chân Inputs và 4 chân Outputs, do đó 
chúng ta có thể mở rộng lên đến 48 chân I/O nếu cần thông qua 2 chân C1 và C2
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4.  Module Truyền thông
4.1 Cấu tạo

 Nguồn cấp : 12 -24 V DC
 Đầu vào: TTL Level
 Đầu ra: RS 485 ( 2 dây D+, D-)
 Đèn LED thông báo
Led đỏ báo Tx và Rx
Led xanh báo có nguồn.
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4  Module Truyền thông
4.2. Sơ đồ kết nối

NX-Comm là một Module có sẵn cho truyền thông trên mạng Mobus
Giúp truyền thông tin qua 2 dây đôi liên kết loại RS 485. 
Module sử dụng nguồn 110-240 VAC hoặc 12-24 VDC.  



PHẦN 2: THIẾT BỊ LẬP TRÌNH

Có 2 cách dùng để lập trình cho Smart Relay Genie – NX:
• Sử dụng các phím chức năng trên Module Genie-NX chuẩn
• Sử dụng phần mềm “G-Soft NX” được cài đặt trên PC. Lập trình bằng
cách này sẽ nhanh gọn hơn và hiệu quả tối đa.

1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.1 Hướng dẫn cài đặt
 Bước 1: Download phần mềm
• Cách 1: Cài đặt trực tiếp trên đĩa CD 

có phần mềm G-Soft NX II
• Cách 2: Vào trang web: 

http://www.huyphuc.vn/
trong mục DOWNLOAD TÀI LIỆU và 
download phần mềm về theo đường 
link:
https://app.box.com/s/96zu6lt4ogg04
mdbtyhqv4w3rlwo2b9k

Ta mở phần mềm cài đặt lên và click đúp vào biểu tượng Icon “setup.msi” 
và cửa số màn hình sẽ hiện ra.

http://www.huyphuc.vn/
https://app.box.com/s/96zu6lt4ogg04mdbtyhqv4w3rlwo2b9k
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.1 Hướng dẫn cài đặt

 Bước 2: Lựa chọn vị trí cài đặt.  Bước 3: Chọn Next để tiếp tục 
cài đặt.
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.1 Hướng dẫn cài đặt

 Bước 4: Lựa chọn vị trí cài đặt.  Bước 5: Cửa sổ sẽ hiển thị cài 
đặt Driver. Chọn “ Intall” để tiếp 
tục cài đặt
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.1 Hướng dẫn cài đặt

 Bước 4: Sau khi Cài đặt Driver 
kết thúc, chọn OK

 Bước 5: Khởi động lại máy tính 
để hoàn thành việc cái đặt. Sau 
khi máy tính khởi động xong, 
bạn có thể sử dụng phần mềm.
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.2 Giao diện làm việc

 Program Editor Window: Cửa sổ chính dùng để lập trình
 Input/Output Window: Cửa sổ mô phỏng trạng thái tín hiệu đầu vào và ra
 I/O Function Selector Window: Cửa sổ lựa chọn các khối chức năng
 Error Window: Cửa sổ báo lỗi.
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.3 Các khối chức năng

 In puts (8)
 Outputs (4)
 Auxiliray Relays (64)
 Timer (16)
 Counters (16)
 Time Switch (Clock) (16)
 Compare Counters (16)
 Analog Function (12)
 Soft Text Message (16)
 Z-key (4)
 Hour Meter (4)
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.3 Các khối chức năng

 Inputs (8)
Genie-NX Input nhận 2 kiểu tín hiệu vào là: Digital và Analog
Kí hiệu là ‘I’ và được đánh số thứ tự từ 1 đến 8 (In)
Inputs được sử dụng như là một công tắc với 2 trạng thái:

Normally Open: Thường mở

Normally Close: Thường đóng

 Outputs (4)
Genie-NX Output kí hiệu là ‘Q’ và được đánh số thứ tự từ 1 đến 
4 (Qn)
Khi Output được sử dụng như là một công tắc sẽ có 2 trạng thái:

Normally Open: Thường mở

Normally Close: Thường đóng
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.3 Các khối chức năng Khi Output được sử dụng như là 

một cuôn coil sẽ có 3 kiểu:

State Change: Rơ le sẽ bật ON ngay sau 
khi có tín hiệu vào và bật OFF khi tín 
hiệu vào bị tắt

Level Change: Rơ le sẽ bật ON mỗi khi 
tín hiệu vào thay đổi từ 0 đến 1 và bật 
OFF cho lần thay đổi từ 0 đến 1 kế tiếp.

Bistable: Chức năng “Set” và “Reset” 
được sử dụng theo cặp. Rơ le sẽ bật On 
khi đầu vào “Set” và giữ cho đến khi 
được Reset bởi Đầu vào “Reset”
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.3 Các khối chức năng

 Auxiliary (64)
Genie-NX Auxiliary là một Relay nhớ bên trong PLC, kí hiệu là ‘M’ 
và được đánh số thứ tự từ 1 đến 64 (Mn)
Khi Auxiliary được sử dụng như là một công tắc sẽ có 2 trạng 
thái:

Normally Open: Thường mở

Normally Close: Thường đóng

Khi Auxiliary được sử dụng như là một cuộn coil sẽ có 3 kiểu:

State Change: Rơ le sẽ bật ON ngay sau 
khi có tín hiệu vào và bật OFF khi tín 
hiệu vào bị tắt
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.3 Các khối chức năng

Khi Auxiliary được sử dụng như là một cuôn coil sẽ có 3 kiểu:
Trong kiểu Level change và Bistable, rơ le có thể được cài đặt 
Retentive ( Giữ lại ) trạng thái sau khi nguồn điện bị ngắt.

Level Change: Rơ le sẽ bật ON mỗi khi 
tín hiệu vào thay đổi từ 0 đến 1 và bật 
OFF cho lần thay đổi từ 0 đến 1 kế tiếp.

Bistable: Chức năng “Set” và “Reset” 
được sử dụng theo cặp. Rơ le sẽ bật On 
khi đầu vào “Set” và giữ cho đến khi 
được Reset bởi Đầu vào “Reset”
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.3 Các khối chức năng

 Timer (16)
• Genie-NX Timer kí hiệu là ‘T’ và được đánh số thứ tự từ 1 đến 

16 (Tn). 
• Được sử dụng khi muốn làm trễ hoặc kéo dài thời gian và kiểm 

soát các hoạt động sau một thời gian nhất định.
• Nó có một đầu vào Reset, một đầu vào Kích tín hiệu và một đầu 

ra theo Thời gian. 
• Có 16 Timer cho các chế độ AC và DC.
 Khi Output đóng vai trò là một công tắc sẽ có 2 trạng thái:

Normally Open: Thường mở

Normally Close: Thường đóng

 Khi Timer đóng vai trò là một cuộn coil:
• Trigger Input (TTn): Kích hoạt Timer khi được yêu cầu hoạt động
• Reset Input (RTn): được dùng để Reset Timer
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.3 Các khối chức năng

 Genie-NX cấp phát các khoảng Thời gian khác nhau:
• S: Giá trị thời gian theo giây và giá trị lớn nhất là 999.9 S
• M:S: Giá trị thời gian theo phút và giây, giá trị lớn nhất là 99:59 M:S
• H:M: Giá trị thời gian theo giờ và phút, giá trị lớn nhất là 99:59 H:M
 Genie-NX cho phép khóa các thông số
• Nếu thông số bị khóa thì người dùng không thể thay đổi nó trong 

thời gian chạy

 Các chức năng của Timer:
A : On Delay Timer.
B : OFF Delay Timer.
C : Single Pulse Timer
D : Equal/Unequal ON/OFF 1 Timer
E : Equal/Unequal OFF/ON 1 Timer
F : Equal/Unequal ON/OFF 2 Timer
G : Equal/Unequal OFF/ON 2 Timer

H : Delayed Impulse Timer
I : Leading Edge Impulse 1 Timer
J : Leading Edge Impulse 2 Timer
K : Trailing Edge Impulse 1 Timer
L : Trailing Edge Impulse 2 Timer
M : Signal OFF/ON Timer
N : Impulse ON/OFF Timer
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.3 Các khối chức năng

 Các chức năng của Timer:
• On Delay Timer
Khi có tín hiệu vào thì Timer 
bắt đầu đếm, sau thời gian t 
cài đặt thì Relay bật ON

• Off Delay Timer
Khi có tín hiệu vào thì Timer 
bắt đầu đếm, sau thời gian t 
cài đặt thì Relay bật OFF

• Single Pulse Timer
Khi có tín hiệu vào thì Relay 
bật ON và Timer bắt đầu đếm, 
sau thời gian t thì Relay bật 
OFF. Relay bật OFF khi bị Reset
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.3 Các khối chức năng

• Equal/Unequal ON/OFF 1 Timer 
Khi có tín hiệu vào thì Relay bật ON lúc 
đầu trong T-on và sau đó bật OFF 
trong T-off. Chu kỳ này tiếp tục cho 
đến khi ngắt tín hiệu hoặc bị reset

• Equal/Unequal OFF/ON 1 Timer 
Khi có tín hiệu vào thì Relay bật OFF 
lúc đầu trong T-off và sau đó bật ON 
trong T-on. Chu kỳ này tiếp tục cho 
đến khi ngắt tín hiệu hoặc bị reset

• Equal/Unequal ON/OFF 2 Timer 
Khi có tín hiệu vào thì Relay bật ON lúc 
đầu trong T-on và sau đó bật OFF trong 
T-off. Chu kỳ này hoạt động khi có tín 
hiệu và chỉ dừng hẳn nếu bị reset.
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.3 Các khối chức năng

• Equal/Unequal OFF/ON 2 Timer 
Khi có tín hiệu vào thì Relay bật OFF lúc 
đầu trong T-off và sau đó bật ON trong 
T-on. Chu kỳ này hoạt động khi có tín 
hiệu và chỉ dừng hẳn nếu bị reset.

• Delayed Impulse Timer
Khi có tín hiệu vào, Relay bật OFF lúc 
đầu(T-off) và sau đó bật ON (T-on). Chu 
kỳ tiếp tục đến khi bị ngắt tín hiệu và 
reset khi có tín hiệu trở lại. Khi bị Reset 
thì Timer tạm dừng và Relay là OFF.

• Leading Edge Impulse 1 Timer
Khi có tín hiệu vào thì Relay bật ON lúc 
đầu trong T-on và sau đó bật OFF. Relay 
bật ON khi có tín hiệu và chỉ bật OFF 
nếu bị reset.
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.3 Các khối chức năng

• Leading Edge Impulse 2 Timer 
Khi có tín hiệu vào thì Relay bật ON lúc 
đầu trong T-on và sau đó bật OFF. Relay 
bật ON khi có tín hiệu và chỉ bật OFF 
nếu bị reset hoặc mất tín hiệu.

• Trailing Edge Impulse 1 Timer
Ngay khi tín hiệu vào bị ngắt, Relay sẽ 
bật ON lúc đầu trong (T-on) và sau đó 
bật OFF. Nếu Relay đang ON thì nó chỉ 
bật OFF khi có Reset.

• Trailing Edge Impulse 2 Timer
Ngay khi tín hiệu vào bị ngắt, Relay sẽ 
bật ON lúc đầu trong (T-on) và sau đó 
bật OFF. Nếu Relay đang ON thì nó chỉ 
bật OFF khi có Reset hoặc có tín hiệu vào



PHẦN 2: THIẾT BỊ LẬP TRÌNH

1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.3 Các khối chức năng

• Signal OFF/ON Timer 
Khi có tín hiệu vào và thời gian này lớn hơn 
t thì sau khoảng t Relay bật ON. Khi tín 
hiệu vào ngắt và thời gian này nhỏ hơn t thì 
Relay vẫn giữ ON. Relay bật OFF sau thời 
gian t từ khi ngắt tín hiệu hoặc có reset 

• Impulse ON/OFF Timer 
Khi có sự chuyển đổi mức tín hiệu vào thì 
Relay bật ON trong t và sau đó bật OFF. Nếu 
có sự chuyển đổi mức tín hiệu vào khi Relay 
đang ON thì thời gian t được reset. Relay 
bật OFF nếu có tín hiệu reset
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.3 Các khối chức năng

 Counts (16)
• Genie-NX Timer kí hiệu là ‘C’ và được đánh số thứ tự từ 1 đến 

16 (Cn). 
• Nó có một đầu vào Reset, một đầu vào Kích tín hiệu và một đầu 

ra theo Thời gian. 
• Có 16 chức năng đếm Counter.
 Khi Output đóng vai trò là một công tắc sẽ có 2 trạng thái:

Normally Open(C1 đến C16): Thường mở và chỉ đóng 
khi đếm đến giá trị đặt trước
Normally Close(c1 đến c16): Thường đóng và chỉ mở
khi đếm đến giá trị đặt trước
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.3 Các khối chức năng

 Khi Count được sử dụng như là một cuộn dây:
• Count Input (CC1 đến CC16):
Count Input được dùng để thay đổi giá trị Bộ Đếm. Mỗi lần cuộn 
dây được kích hoạt, giá trị Bộ Đếm sẽ tăng hoặc giảm phụ thuộc 
vào hướng đếm.
• Direction Input (DC1 đến DC16):
Direction Input quyết định chế độ Bộ Đếm. Up/Down. Nếu cuộn 
dây được kích hoạt thì Bộ đếm sẽ đếm xuống. Bộ Đếm sẽ đếm lên 
nếu cuộn dây không hoạt động hoặc không được sử dụng trong 
chương trình
• Reset Input (RC1 đến RC16):
Reset Input được sử dụng để reset giá trị Bộ Đếm hiện tại về 0 mà 
không phân biệt Direction Input.
 Genie-NX cung cấp giá trị Đếm lớn nhất bằng 99999.
 Genie-NX cho phép khóa thông số
Nếu thông số cài đặt được khóa thì người dùng không thể thay đổi 
giá trị trong thời gian chạy.
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.3 Các khối chức năng

Ví dụ: Hiển thị khoảng cách đơn vị cm 
từ đơn vị Inch (= 2.54 cm)

Cho 1 xung tương đương 2.54 

Desired Display Units
Number of Pulses

=
2.54
1

= 2.54

Đơn vị cần hiển thị là số thập phân 
nên cần chọn vị trí dấu thập phân (2)
Desired Display Units∗Decimal Point

Number of Pulses∗Decimal Point

=
2.54∗100
1∗100

=
254
100

=> Cài đặt thông số như bên
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.3 Các khối chức năng

 Timer Switch (16)
• Bộ chức năng Timer Switch (Đồng hồ) được sử dụng để xác định 

đặt các mốc thời gian để thực hiện các hoạt động
• Nó hoạt động như là một Bộ đếm thời gian hằng tuần mà có thể 

lập trình được.
• Có 16 chức năng Timer Switch cho các chế độ AC & DC
• Timer Switch có thể được sử dụng như là một Công tắc
 Timer Switch được sử dụng như là một công tắc sẽ có 2 trạng 

thái:

Normally Open(C1 đến C16): Công tắc đóng khi 
đang nằm trong khoảng thời gian cho phép
Normally Close(c1 đến c16): Công tắc đóng khi 
không nằm trong khoảng thời gian cho phép
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.3 Các khối chức năng

 Time Settings:
• Start Day: Chọn bất kì ngày nào từ Chủ Nhật đến Thứ Bảy làm 

ngày bắt đầu.
• End Day: Chọn bất kì ngày nào từ Chủ Nhật đến Thứ Bảy làm 

ngày kết thúc.
• Start Time: Chọn thời gian bắt đầu hoạt động (00:00 đến 23:59)
• End Time: Chọn thời gian kết thúc hoạt động (00:00 đến 23:59)
 Genie-NX cho phép khóa thông số
Nếu thông số cài đặt được khóa thì người dùng không thể thay đổi 
giá trị trong thời gian chạy.

Ví dụ: Time Switch1 có thời gian hoạt động từ 
Chủ Nhật đến Thứ Hai, bắt đầu mỗi ngày vào
Lúc 22:00 và kết thúc lúc 6:00
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.3 Các khối chức năng

Click đúp chuột 
vào Time Switch và 
đặt các thông số 
ngày giờ theo lựa 
chọn như bên.
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.3 Các khối chức năng

 Analog Function(12)
• Bộ chức năng Analog chỉ có thể được sử dụng với Genie-NX loại DC
• Có hai ngõ vào Analog: V1 và V2.
• Có 12 bộ Analog Function và có thể dùng như một Contact
• Genie-NX Analog Function kí hiệu là ‘A’ và được đánh số thứ tự từ 1 

đến 12 (An). 
 Timer Switch được sử dụng như là một công tắc sẽ có 2 trạng thái:

Normally Open(A1 đến A12): Công tắc thường đóng 

Normally Close(a1 đến a12): Công tắc thường mở

 Timer Count:
• Dải điện áp Analog từ 0 đến 10V và tương ứng với khoảng 
Analog Count từ 0 đến 1000
• Một ngõ vào Analog Count có thể so sánh với các ngõ vào 
Analog khác hoặc một sô tham chiếu. Dựa vào kết quả so sánh 
mà trả về True (ON) hoăc False (OFF).
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.3 Các khối chức năng
 Analog Scaling 
• Trong phần mềm, Analog Scaling được cung cấp thông qua của sổ Analog 

Scaling configuration 

A1 = (V1 > 610) A1 = (V1 < 610) A1 = (V1 >= 610)

A1 = (V1 <= 610) A1 = (V1 = 610) A1 = (V1 <> 610)
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.3 Các khối chức năng

Người dùng có thể 
lựa chọn ngõ vào 
của module Chuẩn 
hoặc Mở rộng.
Cài đặt giới hạn với 
khoảng giá trị từ 
-32768 đến 32767. 
Vị trí dấu thập phân 
từ 0 đến 4 
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.3 Các khối chức năng

 Compare Function(16)
• Bộ chức năng Compare Counter Function (Đồng hồ) được sử 

dụng để so sánh các giá trị đếm với nhau hoặc với một giá trị 
độc lập, và dựa trên kết quả so sánh để trả về True (On) hoặc 
False (Off)

• Có 16 Compare Function cho các chế độ AC & DC
• Compare Counter có thể được sử dụng như là một Công tắc
• Genie-NX Compare Function kí hiệu là ‘P’ và được đánh số thứ 

tự từ 1 đến 16 (Pn).
 Timer Switch được sử dụng như là một công tắc sẽ có 2 trạng 

thái:

Normally Open(P1 đến P16): Công tắc đóng khi 
điều kiện Compare Counter được thỏa mãn
Normally Close(p1 đến p16): Công tắc mở khi 
điều kiện Compare Counter được thỏa mãn
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.3 Các khối chức năng

 Genie-NX cho phép khóa thông số
Nếu thông số cài đặt được khóa thì người dùng không thể thay đổi 
giá trị trong thời gian chạy.

Ví dụ: Bật ON chỉ khi C1 bằng 
10
Thiết lập chương trình ladder. 
Cài đặt thông số bằng cách 
nháy đúp chuột vào Compare 
Counter hoặc bấm chuột phải 
vào Properties, của sổ hiện ra.
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.3 Các khối chức năng

 Soft Text Message(16)
• Bộ Soft Text Message không phải là một ứng dụng trong Genie-NX. 

Soft Text Message cho phép người dùng hiển thị các thông tin bằng 
chữ về các giá trị cài đặt, chỉnh sửa, ngày hiện tại và thời gian của 
các bộ chức năng

• Có 16 Soft Text Message cho các chế độ AC & DC
• ‘Genie-NX Soft Text Message kí hiệu là ‘X’ và được đánh số thứ tự từ 

1 đến 16 (Xn).
• Soft Text Message có thể được sử dụng như là một cuộn coil.
 Simulation Mode:
• Trong chế độ mô phỏng, Thông tin (bằng chữ) được hiển thị trong 

một cửa sổ nhỏ.
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.3 Các khối chức năng

 Message Settings:
• Cài đặt thông số bằng cách nháy đúp chuột vào Compare 

Counter hoặc bấm chuột phải vào Properties, của sổ hiện ra

 Bấm vào Insert embedded data 
để chọn thông tin muốn hiển thị 
của các Bộ chức năng
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.3 Các khối chức năng

 Z-Key(4)
• Z-Key không phải là một ứng dụng trong Genie-NX. Z-Key là 4 nút 

nhấn nằm ở mặt trước thiết bị
• Có 4 Z-Key cho các chế độ AC & DC
• Z-Key có thể được sử dụng như là một công tắc
• Genie-NX Compare Function kí hiệu là ‘Z’ và được đánh số thứ tự từ 

1 đến 4 (Zn).
 Z-Key được dùng làm Công tắc:

Normally Open(Z1 đến Z4): Công tắc đóng khi 
Z-Key được nhấn
Normally Close(z1 đến z16): Công tắc mở khi 
Z-Key được nhấn
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.3 Các khối chức năng

 Z-Key Operation:
• Z-Key có thể dùng để di chuyển con trỏ Lên/Xuống hoặc 

Trái/Phải trên màn hình menu.

• Nhấn ALT màn hình sẽ hiển thị 
Z-Key, sau đó nhấn Z1 - Z4

• Nếu Text Message đang hiển thị, 
ta có thể quay lại Z-Keys bằng 
cách nhấn nút Alt.

• Nhấn ALT một lần nữa để tắt 
Z-Key

• Z-Keys có thể sử dụng như ngõ 
vào (Input) trong ladder, do đó 
màn hình Z-key có thể hiển thị 
trong lúc chạy.
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.3 Các khối chức năng

 Hour Meter(12)
• Hour Meter đo khoảng thời gian trôi qua, thường tính bằng giờ. 

Hour Meter được sử dụng để đo thời gian hoạt động của các thiết 
bị phục vụ chính xác cho công tác bào trì, bảo dưỡng máy móc

• Sau khi có tín hiệu vào, Hour Meter sẽ bắt đầu tính. Nó không hoạt 
động theo thời gian thực mà theo tổng thời trôi qua từ khi tính.

• Genie-NX Analog Function kí hiệu là ‘H’ và được đánh số thứ tự từ 
1 đến 4 (Hn). 

 Hour Meter được sử dụng như là một công tắc sẽ có 2 trạng thái:

Normally Open(A1 đến A12): Công tắc thường đóng 

Normally Close(a1 đến a12): Công tắc thường mở
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.3 Các khối chức năng

 Hour Meter được sử dụng như là một cuộn coil:
• Enable Input (Ehn): trong chức năng Hour meter, Enable imput 

sẽ cho phép Hour Meter hoạt động
• Reset Input (RHn): Reset Input được sử dụng để reset 

Maintenance Time về giá trị 0.
• Reset All Input (RHn): Reset All Input được sử dụng để reset 

Maintenance Time và Operation Time về giá trị 0.
• Hour Meter có 3 độ chia: 36 Sec, 6 Min, 1 Hr
 Làm việc:
• Hour Meter hỗ trợ 2 đếm và cả 2 là đếm lên, không giảm:
• Maintenance Time (MT): đếm chỉ tăng lên khi Enable input mức 

cao và mức “Reset” & “Reset All” của Input thấp. Nó reset khi 
nạp chương trình mới vào thiết bị hoặc mức “Reset” & “Reset 
All” của Input cao. Khi MT đạt đến Set point ngõ ra sẽ bât ON

• Operation Time (OT): tương tự (MT) tuy nhiên đếm của nó 
không tác động lên ngõ ra.
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1. Lập trình bằng G-Soft NX trên PC
1.3 Các khối chức năng

Click đúp chuột 
vào Hour Meter và 
đặt các thông số 
theo lựa chọn như 
bên.
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2.  Lập trình bằng phím chức năng trên Module Genie-NX chuẩn
1.2 Giao diện làm việc

 Bàn phím: 
• Phím Del: dùng để xóa chương trình, các kí tự trong đường ladder nếu con 

trỏ đang nằm ở đó
• Phím Alt: dùng để chọn/nhảy giữa các thông số trong khi chỉnh sửa
• Phím OK: dùng để nối các đường ladder, lưu lại các thông số đã chọn
• Phím ESC: dùng để thoát khỏi menu hoặc 1 lựa chọn.
• Phím Z1, Z2, Z3, Z4: trong màn hình chỉnh sửa chương trình, các phím 

được sử dụng để di chuyển lên, xuống, trái, phải.
 Màn hình hiển thị:
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2.  Lập trình bằng phím chức năng trên Module Genie-NX chuẩn
2.2 Màn hình làm việc

 Program: 
• Edit: xuất hiện màn hình lập trình ladder
• Delete: dùng để xóa chương trình nếu không đặt mật khẩu
• Transfer: lựa chọn truyền dữ liệu chương trình từ thẻ nhớ vào thiết bị và 

ngược lại, xóa chương trình trên thẻ nhớ.
• Modbus Cofg: cấu hình cho Modbus
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2.  Lập trình bằng phím chức năng trên Module Genie-NX chuẩn
2.2 Màn hình làm việc

 Run: 
• Reset: sẽ reset tất cả trạng 

thái của Inputs/Output, 
xóa timer và counter.

• Continue: chương trình 
tiếp tục hoạt động

 Parameters:
• Cho phép người dùng thay 

đổi các thông số của các 
bộ chức năng dùng trong 
chương trình.

 Utilities:
• Set Clock: Cài đặt thời gian
• EXT MOD: Chọn module 

mở rộng
• Backlit Conf: Cài đặt chế 

độ sáng màn hình
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2.  Lập trình bằng phím chức năng trên Module Genie-NX chuẩn
2.3 Các khối chức năng lựa chọn

 Inputs:
Genie NX cung cấp 2 kiểu Inputs: 
Digital & Analog
• Chế độ AC: Digital Inputs (1 - 8), 

Digital & Analog
• Chế độ : Digital Inputs (1 - 6), 

Analog Inputs (V1, V2)8

 Outputs:
Genie-NX cung cấp 4 Outputs trên 
mỗi Module (Chuẩn và Mở rộng)
Outputs có thể sử dụng như:
I. State Change (Contactor), 
II. Level Change (Remote Control), 
III. Bi-stable (Set Reset)
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2.  Lập trình bằng phím chức năng trên Module Genie-NX chuẩn
2.3 Các khối chức năng lựa chọn

 Timer:
Genie NX có 16 chế độ Timer: ký 
hiệu bằng chữ cái từ A đến M.
• Preset Time Unit: đơn vị thời gian
• Preset Time Period: ON/OFF

 Time Switch:
Genie NX có 16 chế độ Time Switch
• ON: Thời gian bắt đầu
• OFF: Thời gian kết thúc

 Counters:
Genie NX có 16 chế độ Counters
• Current Value: Giá trị lúc đầu
• Preset Value : Giá trị đếm
• Direction Input: Up/Down
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2.  Lập trình bằng phím chức năng trên Module Genie-NX chuẩn
2.3 Các khối chức năng lựa chọn

 Compare Analog:
Genie NX có 12 chế độ Compare Analog 
• Compare Input: Ngõ vào analog dùng 

để so sánh
• Compare Function: điều kiện so sánh
• Absolute Value: giá trị do người dùng 

đặt hoặc thay bằng ngõ vào analog 
khác

 Compare Count:
Tương tự Compare Analog nhưng ở 
đây thay giá trị tín hiệu analog bằng 
giá trị đếm
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2.  Lập trình bằng phím chức năng trên Module Genie-NX chuẩn
2.3 Các khối chức năng lựa chọn

 Auxiliary:
Genie NX có 64 relay Auxiliary :
Nó có thể được cấu hình như:
I. State Change (Contactor) 
II. Level Change (Remote Control) 
III. Bi-stable (Set Reset)

 Z-Key:
Z-Key được sử dụng như phím mũi 
tên xuất hiện trên màn hình.
Để sử dụng Z-Key ta nhấn phím ALT

 SOFT TEXT MESSAGES:
Genie NX có 16 bộ 
SOFT TEXT MESSAGES
Dùng để hiển thị các giá trị và thời 
gian
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2.  Lập trình bằng phím chức năng trên Module Genie-NX chuẩn
2.3 Các khối chức năng lựa chọn

 Cài đặt thời gian thực:
Vào UTILITIES/SET CLOCK:
• Di chuyển con trỏ đến vị trí cần 

chỉnh sửa và nhấn ALT
• Dùng phím Z4 & Z2 để chọn số
• Nhấn OK để xác nhận thay đổi 

 Cài đặt mật khẩu:
Vào UTILITIES/SET PASSWORD:
• Khi có biểu tưởng mở khóa tức là 

mật khẩu chưa được cài đặt.
• Nhấn ALT và dùng phím Z4 & Z2 

để tạo số mật khẩu cho 4 vị trí
• Nhấn OK để xác nhận thay đổi
• Nhấn OK lần nữa và mật khẩu đã 

được cài đặt  
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2.  Lập trình bằng phím chức năng trên Module Genie-NX chuẩn
2.3 Các khối chức năng lựa chọn

 Xóa mật khẩu :
Vào UTILITIES/SET PASSWORD:
• Khi có biểu tưởng khóa tức là 

mật khẩu đã được cài đặt.
• Nhấn ALT và dùng phím Z4 & Z2 

để nhập mật khẩu cho 4 vị trí
• Nhấn OK để xác nhận
• Nhấn OK lần nữa và mật khẩu đã 

được xóa bỏ.

 Chọn module mở rộng:
Vào UTILITIES/EXT MOD:
• Khi con trỏ nhấp nháy tại “A”
nhấn ALT và dùng phím Z4 & Z2 để 
chọn hoặc bỏ chọn module mở rộng
• Khi có nền tối bao quanh “A” tức 

là module A đã được chọn
• Nhấn OK để xác nhận.
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2.  Lập trình bằng phím chức năng trên Module Genie-NX chuẩn
2.3 Các khối chức năng lựa chọn

 Xóa mật khẩu :
Vào UTILITIES/SET PASSWORD:
• Khi có biểu tưởng khóa tức là 

mật khẩu đã được cài đặt.
• Nhấn ALT và dùng phím Z4 & Z2 

để nhập mật khẩu cho 4 vị trí
• Nhấn OK để xác nhận
• Nhấn OK lần nữa và mật khẩu đã 

được xóa bỏ.

 Cài đặt sáng màn hình:
Vào UTILITIES/BACKLIT CON:
o AUTO: Khi nhấn phím thì màn 

hình sáng và tắt tự động sau 10s
o ON: Màn hình sáng
o OFF: Màn hình tối
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2.  Lập trình bằng phím chức năng trên Module Genie-NX chuẩn
2.4 Tạo một chương trình trình ladder
 Để tạo hoặc chỉnh sửa chương trình ta vào PROGRAM/EDIT:

 Chèn một Contact: 
• Tại con trỏ ta nhấn ALT
• Chọn Contact sử dụng bằng phím Up/Down. 
• Nhấn phím Right để di chuyển đến chỉ số.
• Dùng phím Up/Down để chọn chỉ số sử dụng
• Nhấn ALT hoặc Right để xác nhận và đến vị trí tiếp.

 Chèn cuộn Coil:
• Tại con trỏ nhấp nháy ta nhấn ALT
• Chọn cuộn coil sử dụng bằng phím Up/Down. 

Nhấn phím Right để di chuyển đến chỉ số, 
dùng phím Up/Down để chọn chỉ số

• Nhấn phím Left để đi đến kiểu Coil và chọn 
bằng phím Up/Down

• Nhấn ALT hoặc Right để xác nhận và chuyển 
đến vị trí tiếp.

 Liên kết: 
• Tại con trỏ ta nhấn OK
• Xuất hiện mũi tên 
• Di chuyển con trỏ theo ý muốn bằng các 

phím hướng
• Theo hướng con trỏ di chuyển liên kết 

được nối theo.
• Nhấn OK để trở về chế độ thường.
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2.  Lập trình bằng phím chức năng trên Module Genie-NX chuẩn
2.4 Tạo một chương trình trình ladder
 Để chỉnh sửa, cài đặt thông số các bộ chức năng ta có thể thay đổi trong 2 chế độ:

 Chế độ đang chạy chương trình: 
• Nhấn ESC để đến PARAMETER RUN. Nhấn OK tiếp
• Nhập mật khẩu nếu có, sau đó bộ chức năng và thông 

số của nó sẽ xuất hiện 
• Thay đổi thông số cho bộ chức năng.
• Nhấn OK để nếu muốn lưu mới.
• Nhấn ESC để trở về Chế độ đang chạy chương trình

 Chế độ đang dừng chương trình : 
• Khi con trỏ đang nhấp nháy ở PARAMETER 

ta nhấn OK
• Nhập mật khẩu nếu có, sau đó các bộ 

chức năng và thông số của nó sẽ xuất hiện 
• Cài đặt thông số cho từng bộ chức năng.
• Nếu không nhấn OK và nhấn ESC thì sẽ có 

3 tùy chọn
o EDIT: Quay lại chỉnh sửa thông số
o SAVE AND EXIT: Lưu và thoát
o EXIT: Thoát và không thay đổi thông số.
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2.  Lập trình bằng phím chức năng trên Module Genie-NX chuẩn
2.4 Tạo một chương trình trình ladder
 Chương trình hoạt động:

 Chế độ hoạt động: 
Từ màn hình menu chọn “RUN”
• CONTINUE: Chương trình sẽ được thực thi
• RESET: Các thông số cài đặt sẽ trở về mặc định

 Chế độ đang hoạt động: 
Khi chương trình đang chạy, người dùng có 
thể vào bằng cách nhấn ESC
• Pause: Tạm dừng.
• STOP: Dừng hẳn chương trình
• PAR RUN: Người dùng có thể chỉnh thông 

số trong khi chạy
• PROG RUN: Người dùng không thể chỉnh 

sửa chương trình.


