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Ovladač PmS7

Ovladač PmS7 umožňuje komunika-
ci s PLC Siemens (Simatic S7 200/1200/ 
/300/400, ET200S) a měniči frekvence 

Sinamics a Micromaster téže firmy. Ovladač 
dovoluje komunikovat i s PLC jiných firem: 
VIPA, SAIA atd. Používá ethernetový pro-
tokol Profinet (S7-TCP/IP) a ke komunikaci 
stačí běžné připojení k síti Ethernet. 

Pro komunikaci s těmito zařízeními již 
tedy není nutný žádný dodatečný software 
(např. OPC server) ani hardware (speciál-
ní komunikační karty). Aplikace Promotic 
může komunikovat se zmíněnými progra-
movatelnými automaty přímo. Velmi je tím 
usnadněna práce vývojářům vizualizačních 
aplikací, které jsou nyní jednodušší a také 
spolehlivější.

Systém Promotic: přímá komunikace  
(nejen) s PLC Simatic S7

Nové typy kvalitních programovatelných 
automatů jsou již obvykle vybaveny rozhra-
ním Ethernet/Profinet. V případě, že toto roz-
hraní chybí, je zpravidla možné automat do-
vybavit příslušným komunikačním modu-

lem nebo lze použít také převodník NETLink 
PRO ETH pro konverzi z PPI, MPI a Profi-
busu na Ethernet. Výhodou tohoto řešení je 
možnost připojit síť programovatelných auto-
matů jediným převodníkem.

Data je možné pomocí nového ovlada-
če PmS7 načítat z různých datových oblas-
tí – binární vstupy (I) a výstupy (Q), vnitřní 
paměť (M), perzistentní paměť (DB), oblast 
čítačů (C) a časovačů (T). Ovladač podporu-
je množství různých datových typů: 
– binární datové typy (X),
– celočíselné datové typy bez znaménka 

(B, W, D), také v kódu BCD,

– celočíselné datové typy se znaménkem 
(INT, DINT),

– reálné datové typy (REAL, LREAL),
– řetězcové datové typy (CHAR, STRING),
– časové datové typy (DTL, DT, S5T).

Jednou z unikátních vlastností SCADA 
systému Promotic je možnost vyzkoušet pří-
slušnou komunikaci bez jakýchkoliv nákla-
dů, a to využitím bezplatné verze systému 
PmFree, ve které je plně funkční nejen ten-
to (S7), ale i všechny ostatní komunikační 
ovladače a standardní rozhraní. Stačí pou-
ze navštívit web www.promotic.eu, stáhnout 
instalační balíček a nainstalovat Promotic na 
PC. To vše zdarma, bez registrace a dalších 
komplikací.

Vytvoření jednoduché aplikace

Vytvoření aplikace s po užitím ovladače 
PmS7 je v systému Promotic až překvapi-
vě jednoduché, a to zejména díky možnosti 
využít tzv. předkonfigurace. Stačí pouze vy-
tvořit nový projekt a zvolit jednu z možností 
přednastaveného počátečního vzhledu aplika-
ce. Tímto se vytvoří základní objekty aplika-
ce. Následně je do ní třeba vložit novou před-
konfiguraci typu Sestava pro Ethernet Simatic  
S7-1200. V následně otevřeném okně se již na-
staví pouze adresa IP adresa příslušného PLC 
a rychlost komunikace. V aplikaci Promotic 
se tímto automaticky vytvoří skupina nových 
objektů, která umožňuje komunikaci s progra-
movatelným automatem dostupným na nasta-
vené IP adrese. Po překladu a spuštění aplika-
ce již uživatel komunikuje s připojeným PLC. 
Uvedený příklad názorně ukazuje, jak je mož-
né rychle a jednoduše vytvořit bez důkladnější 
znalosti systému Promotic svou první aplikaci.

Další informace

Koho zaujaly popsané nové vlastnosti sys-
tému SCADA Promotic, ten je zván k návště-
vě webových stránek www.promotic.eu, kde 
jsou dostupné všechny informace o systé-
mu, např. aktuální ceník, termíny a přihlášky 
na školení, kompletní on-line dokumentace 
a především aktuální verze ke stažení zdar-
ma. Firma Microsys, která software Promotic 
vyvíjí a prodává, zve k návštěvě stánku V 076 
na veletrhu Amper v Brně, kde její pracovníci 
všem zájemcům rádi předvedou novinky sys-
tému Promotic a odpoví na veškeré dotazy.
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Systém Promotic patří již více než dvacet let mezi tradiční a spolehlivé vizualizační a řídi-
cí systémy kategorie SCADA. Přinejmenším stejně dlouhou tradicí a oblibou se mohou 
pochlubit také programovatelné automaty (PLC) značky Simatic. Ve svých předchozích 
verzích nabízel Promotic možnost s těmito PLC komunikovat pouze pomocí standardi-
zovaného rozhraní OPC. Od verze Promotic 8.1.3 je však již k dispozici zcela nový ko-
munikační ovladač pro protokol S7.

Obr. 1. Obrazovka systému Promotic pro řízení dopravníkového pásu


