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Siemens uvádí Logo! s podporou Ethernetu
Společnost Siemens uvádí dvě základní jednotky logických modulů řady Logo! 0BA7,
které rozšiřují současný sortiment základních jednotek řady modulů Logo! 0BA6.
Integrované ethernetové rozhraní, umožňující novým jednotkám komunikovat bez
dalších investic do komunikačních modulů, dvojnásobná paměť pro program, možnost záznamu provozních údajů na kartu SD a další nové funkce významně rozšiřují
možnosti využití modulů skupiny Logo! při zachování jejich jednoduchého konfigurování a programování.

Jednoduché konfigurování, přehledné
a rychlé programování, podpora češtiny a velká
užitná hodnota jsou vlastnosti, které charakterizují logický modul Logo! a které ho činí stále
populárnějším. S rostoucí oblibou ovšem rostou i požadavky uživatelů na jeho schopnosti.
Ať už moduly Logo! řídí obráběcí stroje,
pásové dopravníky, osvětlení v budovách,
nebo zavlažování skleníku – nyní toho zvládnou ještě mnohem více než dosud!

tí v úlohách s technologickým zařízením rozmístěným na velké ploše a obsahujícím velké počty I/O. Uvedeným způsobem lze připojit až 128 digitálních a 48 analogových I/O.
12/24 RCE + r. m.

Dvojnásobek paměti
Požadavek na větší paměť pro program
v základní jednotce je při možnosti navzájem
propojit až osm základních jednotek a potřebě
pracovat s většími počty I/O více než legitimní. Dvě nové základní jednotky řady Logo!
0BA7 mají proto v porovnání s jednotkami
dosavadní řady 0BA6 dvojnásobnou kapacitu paměti. Nárůst představuje 400 funkčních
bloků programu, takže systém Logo! lze použít i při řešení úloh většího rozsahu.

12/24 RCE + r. m.
Simatic
S7-1200

průmyslový Ethernet

Komunikace mezi přístroji Logo!
a Simatic S7 a HMI
Dvě nové základní jednotky řady Logo!
0BA7 s integrovaným ethernetovým rozhraním – Logo! 12/24 RCE pro stejnosměrné
a Logo! 230 RCE pro střídavé rozvodné sítě
– doplňují současnou řadu základních jednotek Logo! 0BA6, která zůstává i nadále v prodeji beze změny (obr. 1).
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Obr. 2. Externí komunikace základních jednotek řady Logo! 0BA7 s možností definovat až
64 digitálních a 32 analogových síťových uzlů I/O na jednu jednotku (r. m. – rozšiřující moduly)

Záznam provozních údajů
a nové funkce

Obr. 1. Dosavadní základní jednotka Logo!
0BA6 12/24 RC (vlevo) a nová základní jednotka s ethernetovým rozhraním Logo! OBA7
230 RCE 7 (vpravo)

Ethernetové rozhraní umožňuje propojit
přes standardní ethernetový přepínač (switch)
navzájem až osm základních jednotek nové
řady, které pak mohou spolupracovat v síti
v režimu buď master-master, nebo master-slave.
V režimu master-master obsahuje každá
připojená základní jednotka svůj vlastní řídicí program a s ostatními základními jednotkami si vyměňuje pouze potřebné údaje.
Takto může spolupracovat až osm základních jednotek.
V režimu master-slave naopak obsahuje program pouze jedna základní jednotka Logo! a ostatní pro ni zprostředkovávají
vstupy a výstupy, v podstatě v roli jednotek
vzdálených I/O. Jde o režim ideální k použi-
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Obě nové základní řady
Logo! 0BA7 obsahují paměťový prostor, do kterého lze
ukládat hodnoty provozních
proměnných, jako např. polohy hladiny či teploty média, a dokumentovat tak chod
a stav daného procesu. Vybrané provozní údaje je možné
ukládat do vnitřní paměti modulu Logo! či na externí kartu
Obr. 3. Základní jednotka Logo! 0BA7 typu 230 RCE s vlože- SD (obr. 3). Za zmínku stojí
skutečnost, že v nových monou kartou SD
dulech jsou podporovány karty
Ethernetové rozhraní přináší jako výSD do kapacity 8 GB třídy 6 od libovolného
znamnou novinku do prostředí Logo! také
výrobce. Celkem je možné zvolit až 32 růzschopnost komunikovat s programovatelnýných proměnných z uživatelského programu
mi automaty (PLC) Simatic S7 a vizualizača zaznamenat až 200 jednotlivých údajů do
ními a ovládacími panely řady Simatic HMI
paměti modulu Logo! nebo 2 000 údajů na
(obr. 2). Díky této schopnosti lze od nynějška
kartu SD. Interval ukládání údajů se nastavuv úlohách řešených s použitím systému Logo!
je v softwaru Logo! Soft Comfort.
využívat jak profesionální vizualizaci s pouNovinkou v Logo! Soft Comfort je pět
žitím dotykových a grafických displejů, tak
nových funkcí, které dále rozšiřují možnosti
i možnost vyměňovat data s nadřazeným řídivyužití modulů Logo!. Uživatelé mohou vycím systémem řady Simatic S7.
užít funkce vracející maximální a minimální
Integrované ethernetové rozhraní dále
hodnotu vstupu či vnitřní proměnné, funkci
umožňuje moduly Logo! na dálku prograanalogového filtru, který omezí rozkmit anamovat a přistupovat k nim on-line.
logové hodnoty a funkci průměrné hodno-
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ty ve zvoleném časovém intervalu. Uživatel
tudíž může velmi snadno zjistit průměrnou
hodnotu sledované proměnné např. během
24 hodin. Funkce astronomických hodin obsahuje časy východu a západu slunce po celém světě. Do funkce stačí zadat zeměpisné
souřadnice místa, kde se daný systém Logo!
nachází, a spínání již probíhá automaticky.
Jde o funkci umožňující dosáhnout v mnoha úlohách a oborech, od stavebnictví až po
zemědělství, značných úspor energie.

Základní jednotky řady Logo! 0BA7 jsou
kompatibilní s předchozími verzemi ve všech
parametrech vyjma šířky jednotky (v důsledku
přítomnosti konektoru RJ45 a slotu pro kartu
SD). Šíře jednotek Logo! 0BA7 je 108 mm,
předchozí verze 72 mm. Umístění vstupů a výstupů a způsob jejich zapojení jsou u základních jednotek dosavadní i nové řady zcela
shodné, díky čemuž je možné jednotku vyměnit způsobem kus za kus. Další důležitou skutečností usnadňující použití jednotek
nové verze je, že se základními jednotkami

Přehledné programování
V nové verzi programovacího softwaru
Logo! Soft Comfort lze mnohem snáze a přehledněji než dříve vytvářet i složité řídicí programy. Novinkou je možnost tvořit makra
a knihovny s makry. Lze tudíž vytvářet podprogramy s možností snadného opětovného
použití částí programu a při jeho výrazně lepší přehlednosti. Nová je též funkce umožňující sledovat stavy vstupů a výstupů a přenášet je do excelové tabulky v PC. Nová verze
softwaru Logo! Soft Comfort se vyznačuje
také snazším vkládáním komentářů a možností měnit funkční bloky v programu bez
ztráty vazeb na ostatní bloky.

Kompatibilita s dosavadními moduly Logo!
Vzhledem k tomu, že ne všechny úlohy
řešené s použitím systému Logo! vyžadují
komunikaci, nejsou dosavadní jednotky Logo! 0BA6 nahrazeny novou řadou
Logo! 0BA7 a jsou nadále dodávány beze
změny.

Obr. 4. Základní jednotky řady Logo! 0BA7
jsou kompatibilní s dosavadními rozšiřujícími moduly řady Logo! (nahoře typ 230 RCE
s rozšiřujícím modulem AM2 AO, dole
typ 12/24 RCE s modulem AM2 RTD)

řady Logo! 0BA7 lze bez jakýchkoliv omezení použít veškeré starší rozšiřující moduly
(obr. 2, obr. 4), a to včetně externího displeje Logo! TD.

Shrnutí
Logické moduly Logo! 0BA7 přinášejí uživatelům mnoho převratných novinek,
které významně rozšiřují možnosti využití této techniky. Naproti tomu je důležité, že
si systém Logo! zachovává své nejdůležitější přednosti, jimiž jsou snadné programování metodou drag & drop, úplná podpora
češtiny, vysoký stupeň modularity a kompatibilita s předchozími verzemi. Jednou z novinek je schopnost modulů Logo! komunikovat s PLC skupiny Simatic S7 a především
s operátorskými panely řady Simatic HMI,
takže lze s výhodou užívat komfort dotykového displeje, pohodlného zadávání údajů do
systému Logo! či zobrazení v podobě sloupcových grafů. Při propojení základních jednotek řady Logo! 0BA7 do sítě s použitím
standardního ethernetového přepínače vzroste
počet použitelných digitálních I/O až na 128,
což umožňuje použít cenově výhodný systém Logo! při řešení rozsáhlejších a složitějších úloh než dosud. Nové základní jednotky
řady Logo! 0BA7 jsou moderním a spolehlivým automatizačním prvkem vhodným k použití v mnoha nejrůznějších řídicích úlohách
menšího rozsahu.
Bc. Ondřej Rakušan,
Siemens, s. r. o.

Měření veličin v průmyslu a jejich zpracování
Spotřeba energií, a tím šetrnost k životnímu prostředí, se stává stále důležitějším kritériem při výběru vhodných přístrojů. V souladu s tímto trendem přichází Panasonic Electric
Works (PEW) v rámci svého globálního projektu Eco Ideas s mnoha novinkami v oboru
měření technologických veličin a následného zpracování jejich hodnot.

Senzory Sunx nyní s logem Panasonic
Základem měření jsou senzory, jejichž
kvalita a přesnost ovlivňují zpracování získaných údajů. Je-li veličina změřena nepřesně,
chybu se nepodaří eliminovat sebelepším následným výpočtem. Příkladem přesného měřicího přístroje s rozlišením 0,5 µm je laserový senzor HL-G1 (obr. 1), který je k dispozici
pro měření vzdáleností 30, 50, 85 a 120 mm.
Díky svým parametrům, digitálnímu displeji, třem digitálním výstupům a dvěma analogovým výstupům (4 až 20 mA, 0 až 10 V) je
vhodný pro přesné měření v průmyslu se zaručenou velkou opakovatelností.
Mezi senzory společnosti PEW patří i fotoelektrické a indukční senzory, snímače tla-
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ku, průtoku, úniku kapaliny atd. Senzory
dodnes známé pod označením Sunx jsou od
letošního roku dodávány s logem Panasonic.
Veškeré tyto přístroje lze připojit k programovatelným automatům (PLC) Panasonic.

Programovatelné automaty

Obr. 1. HLG1 – laserový senzor s rozlišením
0,5 µm

PLC jako „mozek“ automatických výrobních linek lze uživatelsky programovat
v prostředí FP Win Pro. Hardware těchto
programovatelných automatů je rozšiřitelný jak na vstupu (pro připojení senzorů),
tak na výstupu pro ovládání pohonů jednotlivých částí výroby. Velmi zajímavá a v průmyslu poptávaná je možnost komunikace několika operátorských panelů s několika PLC.
Až 32 programovatelných automatů lze připojit k jedinému operátorskému panelu. To
umožňuje řídit a kontrolovat chod i vzdálených strojů z jednoho místa a zároveň také
rozdělit řídicí pravomoci či vytvářet záložní
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řídicí systémy pro případ výpadku. Naproti
tomu lze rovněž připojit až 32 dotykových
panelů k jedinému PLC, což dovoluje používat pro řízení panely rozmístěné podle potřeby i na odlehlých místech. U nových typů je
funkce již implementována; u starších je třeba nahrát novou verzi firmwaru, která je pro
každý typ volně k dispozici na webových
stránkách www.panasonic-electric-works.cz.
Společnost PEW začlenila do programovatelných automatů řady FP-, FP0R a FP-X
bezpečnostní funkce podle nové normy DIN
EN 62061. Tím byl zachován programovací komfort podle IEC61131-3 a navíc je zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti zařízení
SIL 3. PLC dostává všechny povely a informace o bezpečnostních stavech z centrálního
modulu bezpečnosti on-line a všechny bezpečnostní funkce jsou vykonávány zcela nezávisle, jak to norma předepisuje.
Množství různých typů doplňují výkonné
PLC řady FP2 a FP2SH, které svými funkcemi a mimořádnou rychlostí zpracování při
velké kapacitě programovací paměti uspokojí i ty nejnáročnější uživatele.

funkcí je Data logging: panel průběžně sleduje určená data z řídicí jednotky (PLC) a ukládá je na kartu SD do souboru CSV. Je-li třeba
data ihned zpracovávat či používat pro určitou aplikaci on-line, je možné v systému použít OPC server, s jehož pomocí lze programovat a na vysoké úrovni přesně specifikovat
sledované proměnné a způsob jejich použití.
Právě komunikace je silnou stránkou
systémů Panasonic. Po celém světě fungují systémy, které jsou mezi sebou propojeny

lze připojit vodoměr, elektroměr, plynoměr
nebo např. počítadlo rohlíků.
Data lze přenášet pomocí karty Compaq
Flash; v rámci sítě je možné zasílat je elektronickou poštou nebo k nim přistupovat přes protokol
FTP. Pro dálkové připojení se používá jednotka
FP Modem-56k. Data jsou přehledně ukládána
do souboru CSV, což velmi zjednodušuje jejich
následné zpracování. Pro nastavení přístroje není
třeba žádný speciální program, k tomu postačí
webový prohlížeč v připojeném PC.

Dotykové operátorské panely
s úhlopříčkou až 15"
Operátorské dotykové panely jsou prostředníkem mezi strojem a člověkem. O pohodlí práce s nimi rozhoduje kvalita čelního
panelu – jeho citlivost, barevnost, přesnost,
velikost či zpracování grafiky. Panely Panasonic s krytím IP65 až IP67 do náročných průmyslových provozů se u všech modelů řad GT
a GN vyznačují dobrou komunikací s PLC
společnosti PEW i jiných výrobců. GT05 je
první 3,5" panel s rozlišením 320 × 240 bodů
a možností zobrazovat 4 096 barev.
Tam, kde je nezbytný operátorský panel
větších rozměrů, se uplatní panely řady GN,
které úhlopříčkami velikosti 7" až 15" a rozlišením až 1 024 × 768 bodů optimálně doplňují dosavadní sortiment. Jsou vybaveny
procesorem Atom firmy Intel, pamětí RAM
256 MB a standardně jsou dodávány s operačním systémem Windows CE 6.0. Vedle
zvukového výstupu jsou přístroje standardně
vybaveny rozhraními: 2× Ethernet, 2× USB
a 1× RS-232 (na přání i RS-485).
Kromě statických textů a grafických symbolů mohou zobrazovat např. také dynamické údaje, jako jsou data z PLC, grafy průběhů, složení receptur apod. Velmi využívanou

Obr. 2. WebDataloggerUnit – záznamník dat umožňující průběžně sledovat veličiny a archivovat naměřené hodnoty

přes Ethernet TCP/IP (Modbus, Panasonic,
Schraml), Mewnet, komunikačními protokoly IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104,
Profibus-DP, Profinet M-Bus, SEAB 1F atd.

Efektivní evidence pomocí záznamníku dat
Záznamník dat (datalogger) společnosti
PEW (obr. 2) umožňuje efektivně evidovat
data z různých měřicích a řídicích úloh, jako
je měření spotřeby elektrické energie (plynu,
vody, páry, pohonných hmot apod.), vzdálené
sledování bezobslužných provozů nebo monitorování stavů výrobní linky.
Záznamník je možné připojit prostřednictvím komunikační jednotky s rozhraním RS-232/RS-485 přímo k programovatelnému
automatu. Ke čtyřem paralelním vstupům

Komponenty jedné značky
Panasonic Electric Works nabízí v oboru
průmyslové automatizace komponenty jedné
značky pro komplexní řešení. Optimální možnosti propojení a komunikace jednotlivých
přístrojů vedou k úspoře času, a tím i finančních prostředků. Ať jde o měření či plnou regulaci teploty, průtoku, tlaku atd., lze vybrat
vhodné přístroje, které se již uplatnily v mnoha realizovaných úkolech. Ze sortimentu společnosti PEW lze upozornit také na užitečné
měřiče Eco-power meter pro bezdrátové sledování spotřeby a vytíženosti jednotlivých
strojů nebo na zařízení pro UV vytvrzování na bázi LED.
Luděk Barták,
Panasonic Electric Works Czech s. r. o.

*)

Komplexní sortiment
výrobků pro automatizaci

Panasonic Electric Works Czech s.r.o.
o.
info-cz@eu.pewg.panasonic.com
www.panasonic-electric-works.cz
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*) Změna názvu Sunx na Panasonic se týká sen
senz
senzorů,
zorů, bezpeč
bezpečnostních
ečnostn
čnos
nostn
závor a laserových popisovačů.
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