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téma

zbytnou.nadstavbu.WinCC.Redundancy,.kte-
rá.bezpečně.ohlídá.historická.data.při.výpad-
ku.serveru.WinCC..Kompletně.celé.prostředí.
WinCC. podporuje. datový. formát. Unicode,.
díky. čemuž. je. použití. různých. jazykových.
sad.(jak.evropských,. tak. i.asijských).v. jed-
nom.projektu.bezproblémové..Výměna.jazy-
kové.sady.za.chodu.vizualizačního.systému.
je.velmi.jednoduchá.a.umožňuje.volit.z.více..
variant.

To,.že.TIA.Portal.je.opravdu.platforma.
pro.vytvoření.vizualizace.celého.projektu,.
dokazuje.integrace.projektového.prostředí.
Scout,.které.přináší.napojení.na.oblast.po-
honů..Z.hlediska.vizualizace. to.znamená,.
že. je. možné. operátorské. panely. Comfort.
Panel.přímo.napojit.na.jednotky.Simotion.
a.využívat.jejich.proměnné,.alarmy.a.dia-
gnostiku.

Společnost. Siemens. si. dobře. uvědomu-
je. náročnost. přechodu. ze. starších. projektů.
na.TIA.Portal,.proto.nová.verze.WinCC.V13.
s. nástrojem.PLC.Proxy.umožňuje. propoje-
ní.s.projekty.vytvořenými.v.Step7.V5.5..Tím.
je.zabezpečen.přístup.vizualizační.části.pro-
jektu.v.TIA.Portal.na.symbolické.proměnné.
a.datové.bloky.z.PLC,.které.jsou.projektová-
ny.jinde.než.v.prostředí.TIA.Portal..Díky.to-
muto.propojení.lze.získat.i.diagnostiku.systé-
mu.(Report System Error),.a.to.bez.jakýchko-
liv.vícenákladů.na.projektování.vizualizace..

O.využití.PLC.Proxy.pro.Team.Enginee-
ring.byla.zmínka.v.předchozích.odstavcích..

Školení, podpora a další informace

Pro. ty,. kteří. chtějí. v.TIA. Portal. začít.
pracovat. nebo. se. zdokonalit. v. jeho. pou-

žívání,. nabízí. společnost. Siemens. škole-
ní.určená.jak.pro.servisní.pracovníky,.tak.
i.pro.programátory.PLC..Náplní.je.konfi-
gurace.operátorských.panelů,.tvorba.apli-
kací.SCADA.a.nově.i.programování.PLC.
Simatic.S7-1500..Více.podrobností.lze.na-
jít. na. internetové. stránce. www.siemens.
cz/sitrain..

Další. novinkou. letošního. roku. je. roz-
šíření. činnosti. technického. poradenství.
o.podporu.v. rámci.migrace.na.Simatic.S7-
-1500. a. na. nové. operátorské. panely.. Kon-
taktní. e-mail. je. podpora.industry.cz@sie-
mens.com.nebo. lze.volat.na. telefonní. číslo..
+420.800.122.552.

Ing. Ladislav Plachý,
Ing. Rostislav Kosek, 

Siemens s. r. o.

Společnost Siemens rozšířila svou nabíd-
ku v oblasti malých programovatelných 
automatů o novou generaci Simatic S7- 
-1200 a doplnila nabídku PLC řady S7- 
-1500. O přednostech novinek uvedených 
na trh budou čtenáři stručně informováni 
na následujících řádcích.

Mnohoúčelový programovatelný 
automat Simatic S7-1200

Programovatelný. automat. Simatic. S7-.
-1200.(obr. 1).je.mnohoúčelová.řídicí.jednot-
ka.vhodná.jak.k.efektivní.automatizaci.provo-
zu.menších.strojů.a.strojních.zařízení,.např..
dopravníkových.systémů,.tak.i.k.použití.jako.

distribuovaná.komponenta.v.rozsáhlejších.au-
tomatizačních. systémech..Představuje.nový.
směr.v.automatizaci.s.důrazem.na.propojení.
jednotlivých.částí.projektu,.jako.jsou.komuni-
kace,.vizualizace,.pohony.a.samotné.progra-
mování.PLC..Díky.rozšíření.o.komunikační.
protokoly.Profibus-DP,.Profinet.IO.(Control-

Novinky v oblasti mikroPLC Simatic
ler).a.Profinet.(iDevice).přináší.PLC.Simatic.
S7-1200.v.porovnání.se.svým.předchůdcem,.
PLC.Simatic.S7-200,.několik.výrazných.zdo-
konalení,. jako. je. sloučení. programovacího.
softwaru.pro.PLC.a.softwaru.pro.tvorbu.ope-
rátorských. rozhraní. HMI. nebo. integrované.
rozhraní.Profinet..V.porovnání.s.předchozími.
softwarovými.nástroji.jsou.pro.uživatele.pří-
nosem.zejména.mnohem.větší.rychlost.a.pro-
duktivita. práce. programátora. a. skutečnost,.
že.není.třeba.instalovat.individuální.softwa-
rové.nástroje.zvlášť.pro.programování.PLC.
a.zvlášť.pro.tvorbu.aplikací.HMI..Neopome-
nutelným.přínosem. je. též. sloučení.hardwa-
rového.a.programovacího.prostředí.pro.PLC.
nižší.výkonnostní.třídy.s.prostředím.pro.PLC.
výkonnějších.řad.Simatic.S7-300.a.S7-400.

Další rozšíření řady Simatic S7-1500

Nabídka. procesorových. jednotek. (CPU).
nové. generace. Simatic. S7-1500. byla. roz-
šířena. o. dvě. nové. jednotky:. CPU. 1515-2.
PN.pro.středně.náročné.řídicí.úlohy.a.CPU.
1518-4PN/DP.pro.nejnáročnější.řídicí.úlohy.
(obr. 2)..Pro.všechna.CPU.Simatic.S7-1500.
je.k.dispozici.nový.firmware.V1.5..

Řídicí. jednotka. Simatic. S7-1500. CPU.
1515-2.PN.má.3,5MB.paměť.(500.kB.pro-
gram,.3.MB.data).a.dvě.rozhraní.Profinet.se.
dvěma. rozdílnými. IP. adresami:. jedno. pro.
Profinet. IO. především. pro. cyklická. data,.
druhé. pro. běžné. ethernetové. služby. (Pro-
finet. Basis. Services:. typicky. komunikace.
S7.a.Open.IE,.Modbus.TCP,.webové.služ-
by.apod.)..Perio.da.cyklu.při.provádění.bi-
tových.operací.je.typicky.30.ns..Řídicí.jed-
notka. Simatic. S7-1500. CPU. 1518-4. PN/.
/DP. má. 13MB. paměť. a. čtyři. komunikač-

ní.rozhraní:.dvě.určená.zejména.pro.rychlý.
cyklický.přenos.technologických.údajů.pro-
tokoly.Profibus-DP.a.Profinet.IO.(dvoupor-
tový.přepínač).a.dvě.pro.Profinet.Basis.Ser-
vices.(tři.rozdílné.adresy.IP)..K.CPU.1518-4.
PN/DP. lze. připojit. až. 128. pohybových. os.
synchronizovaných.s.periodou.250.µs..Doba.

trvání. bitových.operací. je. v. řádu. jednotek.
nanosekund..

Řada.Simatic.S7-1500.má.nyní.pět.vari-
ant.CPU..Každé.CPU.lze.doplnit.až.31.mo-
duly.i.dalšími.periferiemi,.což.umožňuje.ob-
sáhnout.i.velmi.náročné.automatizační.úlohy.

Kam pro další informace

Noví. i. stávající. zákazníci. mohou. využít.
internetové. stránky. www.siemens.cz/micro,.
kde.naleznou.podrobnější.informace.k.Sima-
tic.S7-1200.i.S7-1500,.jako.jsou.manuály,.ce-
ník.ve.formátu.PDF,.široké.spektrum.vzoro-
vých.příkladů.a.informace.o.cenově.výhod-
ných.sadách.pro.nové.uživatele..

(Siemens, s. r. o.)

Obr. 2. Nová CPU pro Simatic S7-1500 

Obr. 1. Simatic S7-1200


