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Totally Integrated Automation

Dzi�ki Totally Integrated Automation (TIA), Siemens jest 
jedynym na �wiecie dostawc� zintegrowanych produktów 
i systemów automatyki dla wszystkich bran� – pocz�wszy od 
wst�pnego przetwarzania produktu do wyrobu ko�cowego, 
od obszaru zwi�zanego z urz�dzeniami polowymi, poprzez 
obszar sterowania i kontroli, obszar systemów realizacji 
produkcji (MES), a� po obszar systemów zarz�dzania przed-
si�biorstwem (ERP, np. SAP).  

Integruj�c funkcjonalno�� systemów bezpiecze�stwa w TIA, 
aplikacje standardowe i zorientowane na bezpiecze�stwo 
zosta�y po��czone w jeden spójny system. Zalet� takiego 
rozwi�zania jest znacz�ce zmniejszenie kosztów zarówno po 
stronie konstruktorów jak i operatorów.

Poziom zarządzania

Poziom operatorski

Poziom sterowania

Poziom obiektowy

Projektowanie
Uruchomienie 
Obsługa

Oprogramowanie przemysłowe

Utrzymywanie ruchu
Modernizacja i rozbudowa

SINUMERIK CNC
Komunikacja
przemysłowa

Sterowniki SIMATIC
PLC/Embedded/
PC-based

Interfejsy operatorskie

Aparatura obiektowa Czujniki SIMATIC Rozproszone I/O SINAMICS Napędy servo
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SIMATIC jest sercem TIA i obejmuje swym zasi�giem wiele 
standardowych produktów i systemów – takich jak sterowniki 
SIMATIC zaprezentowane w tej broszurze. Niezale�nie od 
preferencji u�ytkownika dotycz�cych standardowych 
sterowników PLC, systemów wbudowanych (embedded) czy 
rozwi�za� opartych na komputerach PC (PC-based 
automation), zakres sterowników SIMATIC pokrywa wszystkie 
obszary aplikacji – oferujemy wysok� jako�� i elastyczno�� 
jaka jest potrzebna u�ytkownikowi. 
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Wst�p
Rynek potrzebuje optymalnych rozwi�za� dla wszystkich 
aplikacji, umo�liwiaj�cych elastyczn� i ekonomiczn� 
automatyzacj� maszyn i zak�adów produkcyjnych. Ta 
potrzeba dotyczy zarówno projektantów maszyn 
i dostawców komponentów automatyki, jak i odbiorców 
ko�cowych w ma�ych zak�adach produkcyjnych czy du�ych 
fabrykach stosuj�cych sterowanie procesowe. 
Odpowied� jest jedna: sterowniki SIMATIC!

Twój cel: by	 najlepszym na rynku 

W dzisiejszych czasach rynek zmienia si� szybciej ni� 
kiedykolwiek, a czas �ycia produktu jest coraz krótszy. 
Integratorzy i producenci maszyn musz� stawia� czo�o 
rosn�cym wymaganiom, takim jak wy�sza wydajno�� 
produkcji, zgodno�� z normami bezpiecze�stwa, 
optymalizacja diagnostyki oraz przyjazny sposób 
serwisowania i utrzymania w ruchu – niezale�nie od 
rozmiaru maszyny i jej wersji wykonania. 
Zwi�kszenie mocy produkcyjnej maszyn mo�liwe jest 
zarówno poprzez redukcj� czasu cyklu przetwarzania 
programu steruj�cego jak i poprzez dodanie nowej 
funkcjonalno�ci do systemu sterowania. W odpowiedzi na 
rosn�c� na rynku konkurencj� nale�y równie� minimalizowa� 
koszty rozbudowy aplikacji oraz koszty produkcji. 

W�a
ciwo
ci systemów sterowania SIMATIC

■ Wi�ksza wydajno�� procesów produkcyjnych dzi�ki 
bardzo szybkim procesorom CPU – nawet przy 
z�o�onych zadaniach obliczeniowych 
i zaawansowanych funkcjach komunikacyjnych

■ Bezproblemowa implementacja dodatkowych funkcji 
takich jak sterowanie nap�dami, gromadzenie 
i przekazywanie danych jako�ciowych lub pod��czanie 
do systemów wy�szego poziomu MES

■ Wi�ksza elastyczno�� dzi�ki otwarto�ci automatyki 
opartej o przemys�owe komputery PC

■ Bardziej kompaktowe urz�dzenia dzi�ki ma�o 
gabarytowym sterownikom, du�ej ilo�ci 
zintegrowanych funkcji i mo�liwo�ci monta�u poza 
szaf� sterownicz�

■ Redukcja czasu wprowadzania produktu na rynek 
dzi�ki efektywnemu oprogramowaniu in�ynierskiemu, 
zoptymalizowana integracja dzi�ki technologii Totally 
Integrated Automation i programom u�ytkowników, 
które mo�na �atwo zaimplementowa� na wszystkich 
sterownikach SIMATIC

■ Minimalizacja kosztów i czasu podczas uruchamiania 
instalacji dzi�ki rozproszonej automatyce

■ Zgodno�� z wymogami bezpiecze�stwa dzi�ki 
jednolitemu systemowi przeznaczonemu zarówno dla 
aplikacji standardowych jak i aplikacji bezpiecze�stwa

■ Krótsze czasy przestojów maszyn i linii 
produkcyjnych dzi�ki systemom redundantnym 
i zaawansowanym funkcjom diagnostycznym

■ Mo�liwo�� globalnego zastosowania dzi�ki wsparciu i 
serwisowi w ponad 190 krajach na ca�ym �wiecie
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Twoja droga do sukcesu: 
Rozwi�zania oparte na Totally Integrated Automation 

Totally Integrated Automation to nasza obszerna oferta 
produktów i systemów dla wszystkich sektorów, która pomaga 
stworzy� indywidualne rozwi�zania w krótszym czasie i przy 
wykorzystaniu minimalnych zasobów. Wszystkie komponenty 
naszej oferty charakteryzuj� si� wysok� wydajno�ci� 
i doskonale ze sob� wspó�pracuj�. Takie podej�cie gwarantuje 
krótszy czas projektowania, testowania i uruchamiania oraz 
znacz�co redukuje koszty operacyjne zak�adu produkcyjnego. 
Koncepcja Totally Integrated Automation zapewnia równie� 
znaczne korzy�ci w przypadku modernizacji istniej�cej 
instalacji.

Nasza oferta: moc, której potrzebujesz 

Sterowniki SIMATIC s� podstawowym elementem koncepcji 
Totally Integrated Automation. Bardzo szeroki zakres 
produktów umo�liwia stworzenie odpowiednich rozwi�za� 
dla najbardziej ró�norodnych aplikacji – zarówno dla aplikacji 
niskokosztowych, jak i dla integratorów du�ych systemów czy 
producentów maszyn, gdzie redukcja kosztów in�ynierskich 
i rozruchu odgrywaj� znacz�c� rol�.

Twoje korzy
ci:
Najlepszy sprz�t spe�niaj�cy wszystkie wymagania

Sterowniki SIMATIC to bezpieczna inwestycja na przysz�o��: 
mog� by� zaadoptowane szybko, elastycznie i ekonomicznie 
do ka�dego nowego zadania.

Innowacyjno
	 i kompatybilno
	

Ci�g�a innowacyjno�� gwarantuje trwa�y rynkowy sukces 
maszyn i zak�adów produkcyjnych. Ta innowacyjno�� 
jest du�o �atwiejsza je�li mo�na wykorzysta� poprzednie 
inwestycje dla potrzeb maszyn nowszych generacji. 

Z tych w�a�nie powodów ci�gle rozwijamy sterowniki SIMATIC 
dbaj�c o ich kompatybilno��, zawsze maj�c na uwadze 
zmieniaj�ce si� wymagania u�ytkowników. 

Prawie 40 lat temu firma Siemens opracowa�a 
i wyprodukowa�a pierwszy programowalny sterownik logiczny 
PLC (SIMATIC S3). To wieloletnie do�wiadczenie wykorzystano 
w sterownikach SIMATIC S7. Obecnie w u�yciu na ca�ym 
�wiecie jest ponad milion sterowników najnowszej generacji. 
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Zakres produktów

Najwa�niejszym zadaniem jest indywidualne podej�cie 
do projektów. Aby mu sprosta�, nale�y szybko 
dostosowywa� systemy automatyki do ró�norodnych 
wymaga� i zmieniaj�cych si� wersji maszyn. Sterowniki 
SIMATIC zawsze gwarantuj� odpowiedni poziom 
elastyczno�ci.

Bez wzgl�du na to, czy potrzebne jest „tylko” sterowanie 
w otwartej p�tli, czy u�ytkownik potrzebuje dodatkowych 
funkcjonalno�ci automatyki, takich jak wizualizacja, sterow-
anie nap�dami czy archiwizacja zmiennych – zawsze 
znajdziemy rozwi�zanie odpowiednie dla Ciebie zapewniaj�ce 
niespotykany stopie� integracji narz�dzi in�ynierskich, 
komunikacji i diagnostyki.

Sterowniki Charakterystyka

Sterowniki modu�owe SIMATIC

Modu�owe sterowniki SIMATIC zosta�y zoptymalizowane 
pod k�tem zada� sterowania oraz specjalnie 
zaprojektowane na potrzeby �rodowiska przemys�owego. 
Mog� by� dowolnie rozbudowywane o dodatkowe modu�y 
rozszerze� wej��/wyj��, modu�y komunikacyjne i funk-
cyjne. Dzi�ki bardzo szerokiej ofercie produktów SIMATIC 
mo�na dobra� w�a�ciwy sterownik, dostosowany do wyma-
ga� wydajno�ci aplikacji, jej struktury i niezb�dnych inter-
fejsów 
komunikacyjnych. Sterowniki modu�owe mog� by� równie� 
stosowane w systemach redundantnych i systemach 
bezpiecze�stwa Fail-Safe. 

Automatyka wbudowana SIMATIC

Produkty z rodziny SIMATIC Embedded Automation ��cz� 
otwarto�� systemów opartych na komputerach PC 
z podwy�szonym poziomem odporno�ci na �rodowisko 
przemys�owe. Sterownik i aplikacje PC dzia�aj� na tej samej 
platformie – nie wykorzystuj�cej mechanicznych cz��ci 
takich jak dyski twarde czy wentylatory. System operacyjny 
zosta� specjalnie stworzony i zoptymalizowany pod k�tem 
architektury sprz�towej. Produkty z rodziny SIMATIC 
Embedded Automation s� dostarczane 
z zainstalowanym systemem operacyjnym i mog� by� 
montowane na standardowej szynie DIN lub bezpo�rednio 
na maszynie. 

Sterowniki SIMATIC oparte na PC

Sterowniki z rodziny SIMATIC PC-based mog� by� 
instalowane na standardowych komputerach PC, zarówno 
je�eli chodzi o rozwi�zania soft PLC jak i slot PLC (w postaci 
karty rozszerze� dla komputera). Dowolna aplikacja PC, 
zadanie operatora lub monitoringu, jak równie� funkcje 
sterowania nap�dami mog� by� w prosty sposób 
po��czone, tworz�c kompleksowe rozwi�zanie w zakresie 
automatyki. 
Wykorzystywane s� równie� dodatkowe zasoby 
komputerów przemys�owych PC, takie jak pami�� 
operacyjna.
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Sterowniki PLC rodziny SIMATIC mog� by� oparte na ró�nych 
platformach sprz�towych i ró�nych architekturach systemów 
operacyjnych. Mo�liwe jest zatem wybranie optymalnej dla 
danej aplikacji konstrukcji sprz�towej oraz wydajno�ci 
obliczeniowej. 

Aplikacja steruj�ca mo�e by� wykonywana na ró�nych, lecz 
w pe�ni kompatybilnych urz�dzeniach. Zmiana platformy 
sprz�towej nie wymaga kosztownej adaptacji 
oprogramowania aplikacyjnego. Podej�cie takie jest 
gwarancj� bezpiecze�stwa inwestycji i umo�liwia �atw� 
i elastyczn� rozbudow� aplikacji steruj�cej.

Korzy
ci Zakres zastosowa�

Modu�owe sterowniki SIMATIC

• Fabrycznie skonfigurowany
• D�ugoletnia dost�pno�� i kompatybilno��
• Odporne na warunki przemys�owe
• Mo�liwe do rozbudowy
• Odporne na wibracje
• Bezobs�ugowe

• Sterowanie z wykorzystaniem centralnych 
i rozproszonych I/O

• Zadania technologiczne
• Sterowanie redundantne
• Sterowanie Fail-safe

Automatyka wbudowana SIMATIC

• Fabrycznie skonfigurowane
• Wielofunkcyjne
• Odporne na wibracje
• Bezobs�ugowe
• Specjalne rozwi�zania pod klienta

• Sterowanie i obs�uga operatorska
• Zadania technologiczne
• Integracja aplikacji PC
• Integracja programów C/C++
• Wymiana danych za po�rednictwem OPC

Sterowniki SIMATIC oparte na PC

• Elastyczne
• Otwarte 
• Wykorzystanie zasobów PC
• Najnowsze technologie PC
• Wielofunkcyjne
• Specjalne rozwi�zania PC pod klienta

• Sterowanie i obs�uga operatorska
• Zadania technologiczne
• Zbieranie i archiwizacja danych
• Integracja aplikacji PC
• Integracja programów C/C++
• Wymiana danych za po�rednictwem OPC
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Zakres produktów

*) bez baterii podtrzymuj�cej

Sterowniki modu�owe SIMATIC

LOGO!

Modu� logiczny do prostych 
sterowa�

■ Prosta automatyka przemys�owa i budynkowa, alternatywa dla 
uk�adów sterowania przeka	nikowego

■ 
atwe i intuicyjne oprogramowanie narz�dziowe LOGO! 
Soft Comfort

■ Komponent mikroautomatyki

Wi�cej informacji na o LOGO! na www.siemens.pl/logo

SIMATIC S7-200

Mikrosterowniki PLC – 
ekonomiczne rozwi�zania dla 
mniejszych uk�adów 
automatyki

■ Dla producentów maszyn seryjnych i niewielkich obiektów 
technologicznych

■ 
atwe w obs�udze oprogramowanie narz�dziowe STEP 7 
Micro/WIN

■ Komponent mikroautomatyki

Wi�cej informacji o S7200 na www.siemens.pl/s7-200

SIMATIC ET 200

Modu�owy, rozproszony 
system I/O wyposa�ony 
w procesor S7-300

■ Konstrukcja mechaniczna o stopniu ochrony IP20 (do zabudowy 
w szafkach sterowniczych) oraz IP65/67 (do zabudowy 
bezpo�rednio na maszynie)

■ Wymiana modu�ów podczas pracy systemu

■ Wersje Fail-safe

■ Bezobs�ugowy dzi�ki podtrzymaniu danych na karcie pami�ci 
Micro Memory Card*)

SIMATIC S7-300

Modu�owe sterowniki PLC  
jako uniwersalna platforma 
systemu automatyki

■ Kompaktowa konstrukcja, monta� na szynie DIN

■ Wbudowane funkcje (I/O, funkcje technologiczne, komunikacja 
PROFIBUS/PROFINET)

■ Bezobs�ugowy dzi�ki podtrzymaniu danych na karcie pami�ci - 
Micro Memory Card*) 

■ Tryb izochroniczny w sieci PROFIBUS

■ Wykonania Fail-safe

SIMATIC S7-400

Wydajny system sterowania 
PLC dla linii technologicznych
i maszyn produkcyjnych

■ Konstrukcja modu�owa, monta� w kasetach

■ Bardzo szybkie przetwarzanie instrukcji programowych 
i wydajna komunikacja

■ Zmiany konfiguracji sprz�towej na ruchu

■ Tryb izochroniczny w sieci PROFIBUS

■ Wersje redundantne i Fail-safe

■ Hot swapping
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Automatyka wbudowana SIMATIC

SIMATIC S7-mEC-RTX
SIMATIC S7-mEC-HMI/RTX

Sterownik typu Embedded w 
konstrukcji S7-300

■ Po��czenie modu�owego sterownika S7-300 z technologi� 
“embedded PC” 

■ Bez wentylatora i mechanicznego dysku twardego, konstrukcja 
mechaniczna S7-300

■ Opcjonalne, centralne wej�cia/wyj�cia

■ Konfigurowany i programowany jak S7-300, za pomoc� STEP7 

SIMATIC 
Microbox 427B-RTX
Microbox 427B-HMI/RTX
Microbox 427B-HMI

Przemys�owy komputer PC na 
szyn� DIN z Soft PLC 
i oprogramowaniem do 
wizualizacji

■ Bez wentylatora i mechanicznego dysku twardego

■ Sterownik PLC czasu rzeczywistego z deterministyczn� obs�ug� 
zdarze� oparty na Windows XP Embedded

■ Podtrzymanie danych w pami�ci SRAM

SIMATIC 
Panel PC 477B-RTX
Panel PC 477B-HMI/RTX
Panel PC 477B-HMI

Przemys�owy, panelowy 
komputer PC z Soft PLC 
i oprogramowaniem do 
wizualizacji

■ Sterowanie i obs�uga procesu produkcyjnego z poziomu 
przemys�owego komputera panelowego, bez wentylatora 
i mechanicznego dysku twardego

■ Sterownik PLC czasu rzeczywistego z deterministyczn� obs�ug� 
zdarze�, oparty na Windows XP Embedded

■ Ekran dotykowy lub przyciski membranowe jako interfejs 
operatorski

■ Podtrzymanie danych w pami�ci SRAM

SIMATIC WinAC MP 
277/377

Soft PLC na multipanele 
operatorskie

■ Sterowanie i obs�uga procesu produkcyjnego z poziomu 
przemys�owego panela operatorskiego, bez wentylatora 
i mechanicznego dysku twardego

■ Sterownik PLC czasu rzeczywistego z deterministyczn� obs�ug� 
zdarze� oparty na Windows CE

■ Ekran dotykowy lub przyciski membranowe jako interfejs 
operatorski

■ Podtrzymanie danych w pami�ci SRAM

Sterowniki SIMATIC oparte na PC

SIMATIC WinAC RTX

Sterownik Soft PLC lub Slot 
PLC, w postaci karty PCI,  –
otwarty, elastyczny 
i niezawodny

■ Otwarty system sterowania, oparty na technologii PC 
i Windows

■ PLC programowe dla zwi�kszenia elastyczno�ci i otwarto�ci 
systemu sterowania – do sterowania w czasie rzeczywistym z 
deterministyczn� obs�ug� sterowanego procesu

■ Slot PLC dla zwi�kszenia niezawodno�ci i bezpiecze�stwa pracy

NOWO��
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W�a�ciwo�ci systemu
In�yniering

Wydajne narz�dzie do optymalizacji zada� in�ynierskich

Ka�dy system automatyki wymaga oprogramowania, 
dostarczaj�cego optymalnych narz�dzi dla danej aplikacji. 
Wszystkie komponenty programowe musz� wspó�gra� ze sob� 
bez �adnych problemów oraz posiada� jednolity interfejs 
u�ytkownika. SIMATIC Software jest uniwersalnym �rodowiskiem 
konfiguracyjnym i programistycznym dla ca�ej rodziny 
sterowników SIMATIC, paneli operatorskich, systemów 
monitorowania i systemów automatyki procesowej. Wszystkie 
narz�dzia s� perfekcyjnie dopasowane oraz umo�liwiaj� 
realizacj� nawet najbardziej skomplikowanych zada� z zakresu
automatyzacji. Ustandaryzowany i przyjazny interfejs 
u�ytkownika pozwala na szybkie i �atwe zapoznanie si� 
ze wszystkimi dost�pnymi w pakiecie SIMATIC Software 
oprogramowaniami.

Zintegrowane oprogramowanie narz�dziowe 

Oprogramowanie SIMATIC z podstawowym pakietem STEP 7 
oraz dodatkowymi pakietami in�ynierskimi Engineering Tools 
umo�liwia pe�n� obs�ug� cyklu �ycia instalacji technologicznej 
– od fazy projektowania do uruchomienia, testowania 
i serwisowania. STEP 7 umo�liwia zarówno konfigurowanie 
cz��ci sprz�towej systemu sterowania, jak i parametryzacj� 
modu�ów PLC oraz programowania. W  STEP 7, po��czenia 
pomi�dzy obiektami w obr�bie projektu s� tworzone za 
pomoc� edytorów graficznych. Cz��ci� sk�adow� STEP 7 jest 
centralne narz�dzie do zarz�dzania projektami: SIMATIC 
Manager. SIMATIC Manager nie odnosi si� tylko do 
pojedynczego CPU, ale do systemu automatyki, zawieraj�cego 
ró�ne sterowniki PLC, panele operatorskie, nap�dy 
elektryczne. 

Graficzna konfiguracja po��cze�

Programowanie strukturalne tworzone za pomoc� SIMATIC 
Managera pozwala na znacznie �atwiejsze programowanie 
aplikacji steruj�cej. Jest podzielone na przejrzyste, �atwe do 
testowania modu�y nazywane blokami. Bogata biblioteka 
gotowych bloków programowych umo�liwia znaczenie 
szybsze i efektywniejsze tworzenie programów.

Standardowe j�zyki programowania

Programy u�ytkownika mog� by� tworzone w trzech 
podstawowych j�zykach programowania tj. Statement List 
(STL), Ladder Diagram (LAD) oraz Function Block Diagram 
(FDB), a tak�e w j�zykach wy�szego rz�du, takich jak 
Structured Text (ST) lub Sequential Function Chart (SFC). 
Oferowane j�zyki programowania s� zgodne z norm� 
IEC 61131-3 i u�ywane na �wiecie jako standard.

W przypadku wi�kszych aplikacji zalecane s� j�zyki 
zorientowane technologicznie, pakietu Engineering Tools:
• S7-SCL (ST)

Structured Control Language jest j�zykiem wy�szego 
poziomu o strukturze tekstowej. Umo�liwia programowanie 
z�o�onych algorytmów obliczeniowych i funkcji 
matematycznych lub te� przetwarzania blokowego danych.

• S7-GRAPH (SFC)
J�zyk wy�szego poziomu do graficznego programowania 
sterowa� sekwencyjnych. S7-GRAPH jest wykorzystywany 
do zapisu programowego  sekwencji sk�adaj�cych si� 
z nast�puj�cych po sobie kroków i warunków przej�cia
pomi�dzy nimi.

• S7-PLCSIM
Oprogramowanie do symulacji pracy sterownika PLC oraz 
zaprogramowanego algorytmu sterowania. Za jego 
pomoc� mo�liwe jest przetestowanie programu 
u�ytkownika bez konieczno�ci wgrywania go do 
docelowego PLC.

• S7-HiGraph
J�zyk programowania do zapisu algorytmu sterowania 
w postaci diagramów stanu. Stany urz�dzenia oraz warunki 
aktywuj�ce stan programowane s� w sposób graficzny.

• CFC (Continuous Function Chart)
J�zyk wy�szego poziomu w postaci planu 
technologicznego, stosowany w automatyce procesowej. 
Plan technologiczny sk�ada si� z bloków programowych. 
Sposób ��czenia bloków programowych odbywa si� 
w sposób graficzny.

Dzi�ki kompatybilno�ci kodu maszynowego raz utworzone 
programy mog� by� wykorzystane na ró�nych platformach 
sprz�towych oraz wgrane do ró�nych sterowników PLC.
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Maksymalna elastyczno
	 w czasie pracy systemu 
automatyki

Oprogramowanie SIMATIC dodatkowo pozwala na osi�gni�cie 
oszcz�dno�ci podczas pracy instalacji. Czytelna wizualizacja 
procesu, przejrzysta hierarchia komunikatów alarmowych oraz 
intuicyjna obs�uga w szczególno�ci wyró�niaj� ofert� interfejsów 
operatorskich SIMATIC Human Machine Interface (HMI). Dzi�ki 
wspólnej bazie danych zmiennych oprogramowania do 
sterowników PLC i HMI czas projektowania interfejsu 
operatorskiego za pomoc� WinCC flexible jest zredukowany do 
minimum. 

Szybka instalacja i zarz�dzanie oprogramowaniami 
narz�dziowymi

Pakiet Premium Studio zawiera wszystkie najwa�niejsze 
oprogramowania narz�dziowe potrzebne dla systemu 
automatyki. Na no�niku DVD zebrane s� zarówno 
oprogramowania narz�dziowe jak i runtime do sterowników 
SIMATIC i SINUMERIK – np. STEP 7 Professional, WinCC 
flexible. P�yta DVD zawiera równie� oprogramowania: 
graficzne j�zyki programowania, oprogramowania HMI, 
symulator oraz oprogramowania do systemów nap�dów 
elektrycznych. U�ytkownik nie musi instalowa� 
i konfigurowa� indywidualnie ka�dego z pakietów. Nale�y 
wybra� jedynie j�zyk oraz wymagane pakiety programowe. 
Centralnie wybrane opcje j�zykowe i pakiety s� 
automatycznie dostosowywane i instalowane na komputerze 
u�ytkownika.

CAx: Dane produktowe SIMATIC w formie elektronicznej

Automatyczne przesy�anie danych pomi�dzy programami 
do projektowania oszcz�dza czas, zmniejsza 
prawdopodobie�stwo pope�nienia b��du i umo�liwia 
integracj� schematów elektrycznych z systemem automatyki. 
Dane techniczne oraz projektowe, jak równie� rysunki i 
wymiary sterowników SIMATIC s� zebrane i udost�pnione na 
p�ycie DVD-ROM (CAx data):
• Specyfikacje techniczne zgodne ze standardami 

komponentów ECAD (np. wymiary, waga)
• Dane katalogowe (np. numery katalogowe, opcje importu 

cen z mi�dzynarodowego cennika CA01, katalogi 
interaktywne na CD)

• Rysunki urz�dze� do tworzenia dokumentacji
• Wymiary i rysunki urz�dze� (do projektowania szaf 

sterowniczych)
• Opisy pod��cze� urz�dze� w postaci makr

Powy�sze dane mog� by� w �atwy sposób eksportowane do 
ró�nych formatów. 

Efektywny in�yniering dzi�ki zintegrowanemu oprogramowaniu

Przechowywanie danych w CPU

Karta pami�ci MMC umo�liwia zapisanie i przechowywanie 
programu oraz innych danych w CPU. Zalet� tego jest �atwo�� 
serwisowania lub te� rozbudowy uk�adu automatyki. Na 
karcie pami�ci mo�na zapisa� oprócz w�a�ciwego programu, 
równie� kompletny projekt stworzony w SIMATIC Manager, 
zawieraj�cy nazwy symboliczne zmiennych i komentarze do 
poszczególnych kroków programu. W przypadku 
wykorzystywania j�zyków programowania wy�szych rz�dów, 
na karcie oprócz kodu 	ród�owego mo�na zapisa� oryginalny 
projekt, zawieraj�cy graficzn� posta� programu, wykonan� 
narz�dziem S7-HiGRAPH.
Dodatkowo na karcie MMC mo�na przechowywa� dowolne 
pliki zawieraj�ce np. dokumentacj� elektryczn� szafy 
sterowniczej lub instrukcje obs�ugi.
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Diagnostyka

Minimalizacja czasów przestoju dzi�ki wbudowanej 
diagnostyce

Zwi�kszenie wydajno�ci i niezawodno�ci maszyn mo�e by� 
dzisiaj osi�gane pomimo jednoczesnego ograniczania 
kosztów.  W tej sytuacji nacisk powinien by� k�adziony na 
kwestie szybkiej diagnostyki i tani� eksploatacj� urz�dze�. 
Szybka i dok�adna detekcja b��dów i usterek w instalacji jest 
w stanie zminimalizowa� przestoje produkcyjne przy 
jednocze�nie mniejszym zaanga�owaniu personelu 
obs�uguj�cego maszyny lub instalacj� technologiczn�. 

Modelow� sytuacj� jest, gdy cz��� z prac serwisowych 
wykonuje operator sterowanego urz�dzenia. Operator jest 
w stanie najszybciej zareagowa� na usterki maszyny o ile zna 
procedury post�powania oraz gdy system sterowania 
wskazuje 	ród�o usterki. Podej�cie takie redukuje czas 
przestojów oraz przynosi korzy�ci finansowe. W przypadku 
powa�niejszych usterek, gdy potrzebna jest osoba z wi�ksz� 
wiedz� wa�ne jest, aby do konkretnego przypadku zosta� 
wezwany w�a�ciwy specjalista. Jest to mo�liwe w przypadku, 
gdy system sterowania w sposób precyzyjny okre�li rodzaj 
usterki. Diagnostyka b��dów mo�e by� zaimplementowana 
przy wykorzystaniu dost�pnych narz�dzi diagnostycznych 
i przy wykorzystaniu ich rozbudowanej funkcjonalno�ci.

Inteligentne narz�dzia diagnostyczne w systemach SIMATIC
• przyspieszaj� konfiguracj� komunikatów diagnostycznych,
• umo�liwiaj� znacznie szybsz� i dok�adniejsz� diagnostyk� 

podczas normalnej pracy instalacji
• sugeruj� metody usuwania usterek.

W rzeczywisto�ci 80% usterek jest generowanych poza 
systemem sterowania. Komponenty PLC ulegaj� uszkodzeniu 
tylko w 20% wszystkich przypadków.

Diagnostyka procesowa

Diagnostyka procesowa jest typowa dla danego procesu 
produkcyjnego i nie mo�e by� ustandaryzowana i wbudowana 
w system operacyjny CPU. Jest ona zaprogramowana przez 
producenta maszyny lub linii technologicznej i zintegrowana 
z programem steruj�cym. Znacznym u�atwieniem dla 
programisty s� narz�dzia diagnostyczne, np. S7-PDIAG, 
obni�aj�ce koszty projektowania diagnostyki procesowej oraz  
udost�pniaj�ce szereg przydatnych funkcji wykorzystywanych 
podczas normalnej pracy instalacji. 

Funkcje zwi�zane z wykrywaniem b��dów procesowych s� w 
systemie SIMATIC konfigurowane, a nie programowane, dzi�ki 
czemu skraca si� czas potrzebny na zbudowanie systemu di-
agnostyki procesowej. 

Diagnostyka systemowa

Wewn�trzna diagnostyka, wykrywaj�ca b��dy systemu 
sterowania jest w dzisiejszej automatyce standardem. 
Sterowniki PLC SIMATIC posiadaj� wbudowane wydajne 
procedury diagnostyczne umo�liwiaj�ce wykrywanie 
i lokalizacj� b��dów sprz�towych i programowych systemu 
sterowania.

Wszystkie sterowniki PLC SIMATIC umo�liwiaj� szybk� 
i dok�adn� diagnostyk� takich uszkodze� jak b��dy pami�ci, 
zwarcia, przerwania kabli lub te� uszkodzenia poszczególnych 
modu�ów PLC. 

Sygnalizacja b��dów systemowych
Diagnostyka systemowa obs�ugiwana jest przez pakiet 
narz�dziowy STEP 7 i parametryzowalne funkcje “System 
error signaling”. Funkcje wykrywania b��dów 
systemowych obejmuj� dodatkowo urz�dzenia pod��czone do 
PLC za po�rednictwem sieci przemys�owych PROFIBUS lub 
PROFINET. Parametryzacja diagnostyki systemowej odbywa 
si� za po�rednictwem okna formularza. Sekwencja, tre�� 
komunikatów oraz ich struktura mo�e by� dostosowana do 
wymaga� aplikacji. Teksty komunikatów generowane s� przez 
edytor “Hardware Config”. W przypadku urz�dze� w sieci 
przemys�owej teksty alarmów pobierane s� z plików GSD 
poszczególnych urz�dze�. Na podstawie wykonanej 
parametryzacji STEP 7 generuje wymagane bloki funkcyjne 
oraz ich wywo�ania.

Dok�adna diagnostyka systemowa
Diagnostyka systemowa obejmuje dodatkowo szereg funkcji 
do wykrywania b��dów sprz�towych i programowych, które 
mog� by� wykorzystane podczas instalacji i uruchamiania 
systemu sterowania. 

Diagnostyka systemu SIMATIC

Bloki programowe do diagnostyki są generowane automatycznie.
Wykryte usterki są automatycznie sygnalizowane na HMI. 

dane HMI
dane S7

PG, PC
WinCC flexible

Zdarzenia diagnostyczne są
wysyłane automatycznie do HMI 

Automatyczne
wyświetlanie
komunikatów

Sterownik 
PLC
SIMATIC Slave:

ET 200M ET 200iSP

SIMATIC HMI

PROFIBUS

Diagnostyka
stacji slave
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Podczas normalnej pracy dok�adne informacje diagnostyczne 
mog� by� odczytane za po�rednictwem programatora lub 
komputera PC. Diagnostyka sprz�towa umo�liwia odczytanie 
informacji diagnostycznych za po�rednictwem pakietu 
narz�dziowego STEP 7 i edytora “Hardware Config” w 
nast�puj�cy sposób:
• Diagnostyka ogólna:

Informacje wy�wietlane s� w sposób graficzny, w postaci 
ikon i rysunku topologii sterownika PLC.

• Dok�adna diagnostyka:
Dok�adne informacje na temat statusu wy�wietlane s� 
w postaci oddzielnego okna po klikni�ciu na module . 
W oknie wy�wietlane s� informacje tekstowe na temat 
danego modu�u, wyst�puj�cych b��dów i sposobie ich 
usuwania. Dost�p do okna diagnostycznego jest mo�liwy 
wprost z widoku topologii PLC po dwukrotnym klikni�ciu na 
module.

• Statusy/Wymuszanie stanu:
Stany wej�� i wyj�� PLC mog� by� monitorowane 
i wymuszane bezpo�rednio z poziomu widoku 
topologicznego i edytora “Hardware Config”.

Wszystkie zdarzenia systemowe i b��dy s� wprowadzane do 
bufora diagnostycznego CPU. W przypadku b��dów 
krytycznych CPU prze��cza si� w tryb STOP, a stany 
wej��/wyj�� s� dezaktywowane.

Wi�ksza niezawodno
	 komputerów SIMATIC Industrial PC
Niezawodno�� systemów automatyki wykorzystuj�cych 
komputery wbudowane i PC mo�e by� zwi�kszona dzi�ki 
opcji programowej  SIMATIC PC DiagMonitor. 
Oprogramowanie to umo�liwia wczesne wykrywanie 
i diagnostyk� problemów sprz�towych i programowych 
komputerów PC oraz pomiar temperatury poszczególnych 
podzespo�ów PC.
Dodatkowo w oprogramowniu zintegrowany jest licznik 
godzin pracy.

Zalety koncepcji Totally Integrated Automation

Przy wykorzystaniu oprogramowania SIMATIC WinCC flexible, 
komunikaty o b��dach mog� by� automatycznie wy�wietlane 
na panelach operatorskich zainstalowanych na liniach 
produkcyjnych. Komunikaty diagnostyczne wygenerowane za 
po�rednictwem pakietu narz�dziowego STEP 7 i uruchamiane 
z poziomu programu u�ytkownika s� wysy�ane do systemów 
HMI w sposób automatyczny.

STEP 7 oraz systemy SIMATIC HMI posiadaj� wspóln� baz� 
danych zatem ten sam tekst b��du jest wykorzystywany 
w �rodowisku STEP 7 i wy�wietlany w systemie wizualizacji. 
Nie potrzebne jest czasoch�onne dublowanie wpisów 
w bazach danych.

TeleService

Dzi�ki opcji TeleService, mo�liwe jest zdalne diagnozowanie 
systemu, odczyt i ustawianie warto�ci zmiennych oraz 
przesy�anie danych z dowolnego miejsca na �wiecie. 
TeleService znacz�co przyczynia si� do obni�enia kosztów 
dojazdów do instalacji oraz zwi�zanych z nimi kosztów 
serwisowania systemu automatyki.

Zdalne po��czenie za po�rednictwem opcji TeleService 
umo�liwia.
• Dost�p i programowanie sterowników PLC za 

po�rednictwem pakietu STEP 7
• Transmisje danych za po�rednictwem ��cz telefonicznych 

(np. pomi�dzy PLC i wizualizacj�)

Opcja TeleService umo�liwia dodatkowo przesy�anie danych 
pomi�dzy sterownikami PLC oraz wysy�anie wiadomo�ci 
tekstowych SMS (wymagany zewn�trzny modem GSM).

Zdalny dost�p do paneli operatorskich i systemów 
wizualizacji 

Zdalny dost�p do paneli operatorskich oraz systemu 
wizualizacji WinCC Flexible RT mo�liwy jest za po�rednictwem 
pakietu WinCC Flexible/Sm@rtService.
Maszyny produkcyjne oraz linie technologiczne wyposa�one 
w panele operatorskie SIMATIC mog� by� dodatkowo zdalnie 
serwisowane za po�rednictwem standardowej przegl�darki 
www. Mo�liwe s� nast�puj�ce opcje:
• Obs�uga i monitorowanie za po�rednictwem ��czy 

intranetowych/internetowych 
• Zdarzeniowe wysy�anie stanów systemu i alarmów 

procesowych za pomoc� e-maili lub wiadomo�ci 
tekstowych 

• Serwisowanie i obs�uga eksploatacyjna systemu  
(wgrywanie projektów/zgrywanie plików recept)
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Komunikacja

Nieograniczony przep�yw informacji w ca�ej sieci

Aby reagowa� na potrzeby rynku szybciej i skuteczniej, 
potrzebna jest szybsza i ta�sza integracja maszyn oraz 
systemów sterowania na liniach technologicznych.

Przy optymalizacji procesu produkcji wymagany jest przejrzy-
sty przep�yw informacji z poziomu zarz�dzania produkcj� do 
poziomu nawet pojedynczych urz�dze� obiektowych. 

Kluczem do spe�nienia powy�szych warunków jest 
zintegrowana i ustandaryzowana komunikacja. 

Dlatego w�a�nie sterowniki PLC SIMATIC wykorzystuj� 
standardy komunikacyjne powrzechnie przyj�te 
i rozpowszechnione na �wiecie: Industrial Ethernet/PROFINET, 
PROFIBUS, AS-Interface oraz Internet.

S7-300 i...

... S7-400 z interfejsem PROFIBUS 
i PROFINET

Integralno
	 systemu automatyki

Wszystkie komponenty SIMATIC porozumiewaj� si� tym 
samym j�zykiem. Dlatego te� po��czenia pomi�dzy 
poszczególnymi urz�dzeniami mog� by� w prosty sposób 
konfigurowane – nawet przy stosowaniu ró�nych standardów 
sieciowych. Funkcje komunikacyjne sterowników PLC SIMATIC 
umo�liwiaj� przesy�anie obszarów danych pomi�dzy w�z�ami 
sieci. Dowolne urz�dzenie programuj�ce oraz panele 
operatorskie mog� komunikowa� si� ze wszystkimi 
sterownikami pracuj�cymi w sieci.

Zmiana sieci komunikacyjnej z PROFIBUS na Industrial 
Ethernet, wymaga tylko zamiany procesora komunikacyjnego 
lub CPU w konfiguracji sprz�towej projektu – bez konieczno�ci 
wprowadzania zmian w programie u�ytkownika i bez 
dodatkowych prac in�ynierskich. 

Industrial Ethernet na poziomie obiektowym

PROFINET – mi�dzynarodowy standard komunikacji poprzez 
Industrial Ethernet zapewnia równie� komunikacj� w czasie 
rzeczywistym. Umo�liwia zarówno pod��czanie do sterownika 
PLC urz�dze� obiektowych poprzez Industrial Ethernet, jak 
i wymian� danych pomi�dzy sterownikami. S7-300 oraz S7-
400 umo�liwiaj� dzisiaj pod��czanie rozproszonych urz�dze� 
I/O zarówno poprzez PROFINET jak i PROFIBUS.

Komunikacja poprzez standard OPC

Standardowa komunikacja OPC (OLE for Process 
Control) umo�liwia aplikacjom systemu Windows bezpo�redni 
dost�p do danych procesowych z urz�dze� ró�nych 
producentów. Nie jest wymagany w tym celu specjalny driver 
programowy danego producenta urz�dze�. Podej�cie takie 
znacznie obni�a koszty zwi�zane z integracj� systemu 
automatyki. Funkcjonalno�� ta mo�e by� wykorzystywana 
przez systemy wizualizacji procesu lub przy pod��czaniu 
sterowników PLC SIMATIC do aplikacji MES (Manufacturing 
Execution Systems).

Interfejsy Web – nieograniczony dost�p do informacji

Dzisiejsze mo�liwo�ci sieci Internet u�atwiaj� serwis oraz 
eksploatacj� uk�adów automatyki. Przy u�yciu procesorów 
CPU ze z��czem PROFINET lub zewn�trznych procesorów 
komunikacyjnych z funkcjonalno�ci� IT mo�na wykorzysta� 
standardow� przegl�dark� www do  odczytu informacji 
diagnostycznych komponentów automatyki. W po��czeniu 
z procesorami komunikacyjnymi CP sterowniki PLC SIMATIC 
mog� wysy�a� wiadomo�ci, np. zawieraj�ce informacje 
o stanach i awariach w instalacji technologicznej. Mo�liwe jest 
równie� zdalne programowanie sterowników PLC poprzez 
Internet lub sieci telefoniczne (ISDN).



W�a
ciwo
ci systemu 15

Sterowniki SIMATIC pracuj� w nast�puj�cych sieciach 
przemys�owych:

• Ethernet Przemys�owy (IEE 802-3 oraz 802u) - 
powszechnie akceptowany mi�dzynarodowy standard 
(Ethernet). System komunikacji dla sieci lokalnych 
i obiektowych.

• PROFINET – mi�dzynarodowy standard komunikacji oparty 
na sieci Industrial Ethernet, zapewniaj�cy komunikacj� 
w czasie rzeczywistym na wszystkich poziomach uk�adu 
automatyki. Umo�liwia nieograniczone stosowanie 
istniej�cych standardów IT w po��czeniu z komunikacj� 
przemys�ow�. PROFINET zapewnia równie� komunikacj� 
z systemami Motion Control, dzi�ki mo�liwo�ci przesy�ania 
danych ze sta�ym i deterministycznym cyklem.

• PROFIBUS (IEC 61158/EN 50170) – sie� przemys�owa do 
komunikacji pomi�dzy sterownikami i urz�dzeniami I/O.  

• AS - Interface (EN 50295) - sie� przemys�owa do 
komunikacji z dwustanowymi czujnikami i elementami 
wykonawczymi.

• BN 50090, ANSI EIA 776 - standard komunikacji w obr�bie 
systemów instalacyjnych i w automatyce budynków.

• Interfejs Punkt - Punkt - interfejs szeregowy do realizacji 
prostych zada� komunikacyjnych lub komunikacji poprzez 
niestandardowy protokó� wymiany danych.

• Komunikacja procesowa - komunikacja sterowników 
S7-300 ��cznie ze wszystkimi sieciami, z urz�dzeniami 
pomiarowymi i wykonawczymi jest realizowana poprzez 
zintegrowane z CPU modu�y wej�cia/wyj�cia, modu�y 
interfejsowe (IM), modu�y funkcyjne (FM) lub modu�y 
komunikacyjne (CP). Wymiana danych z prostymi 
czujnikami i elementami wykonawczymi mo�e by� równie� 
realizowana za po�rednictwem sieci ASI.

Sterowniki SIMATIC mog� by� pod��czone do wszystkich sieci przemys�owych 
(poprzez port wbudowany lub procesor komunikacyjny)

S7-400

ET 200S

ET 200S

ET 200M

S7-300

S7-300

Link

Czujnik dymu Czujnik

PG 
(Komputer programujący)

ET 200pro

S7-300

OS (Stacja operatorska)

Stacja
operatorska
OS

WinAC RTX
z HMI

S7-mEC RTX

Microbox 
427B RTX

PG 

PROFINET
PROFIBUS
AS-Interface
KNX
MPI
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Komunikacja

Interfejsy do wszystkich popularnych sieci przemys�owych

Pod��czenie urz�dze� obiektowych do sterownika PLC jest 
mo�liwe poprzez sie� AS-Interface, PROFIBUS DP i PROFINET 
I/O. Urz�dzenia mog� by� pod��czane do CPU za 
po�rednictwem zintegrowanych interfejsów lub procesorów 
komunikacyjnych (CP). KNX i inne systemy sieciowe mog� by� 
obs�ugiwane przez PLC za po�rednictwem gateway’ów 
PROFIBUS.

Wymiana danych pomi�dzy sterownikami PLC lub 
sterownikami PLC, a innymi inteligentnymi stacjami 
(komputery PC, itp.) mo�e by� zrealizowana za 
po�rednictwem sieci MPI, PROFIBUS lub Industrial Ethernet. 
Interfejs MPI zintegrowany z CPU pozwala zarówno na prost�, 
cykliczn� transmisj� danych bez potwierdze� jak i na 
przesy�anie wi�kszych ilo�ci danych z potwierdzeniami. Do 
prostych po��cze� komunikacyjnych takich jak komunikacja 
z drukarkami, skanerami lub urz�dzeniami znakowymi mo�na 
wykorzysta� transmisj� szeregow� i procesory komunikacyjne 
“punkt-punkt”.

Bezpo�rednio zintegrowane z CPU interfejsy komunikacyjne 
pozwalaj� na realizacj� wydajnej komunikacji sterownika PLC 
np. z systemami operatorskimi i programatorami za 
po�rednictwem popularnych sieci komunikacyjnych. Zasoby 
komunikacyjne umo�liwiaj� pod��czanie nawet kilkunastu 
paneli operatorskich do pojedynczego CPU. Dzi�ki funkcji 
routingu dost�p do wszystkich w�z�ów systemu przez 
komputery programuj�ce mo�e by� zrealizowany 
z dowolnego miejsca w sieci. 
Procesory CPU S7-300/S7-400  z wbudowanym interfejsem 
PROFINET s� przystosowane do pracy w technologii CBA oraz 
umo�liwiaj� pod��czanie paneli operatorskich 
i programowanie za po�rednictwem  Industrial Ethernet. 
Z��cze PROFINET pozwala na bezpo�redni� obs�ug� zdalnych 
urz�dze� wej�cia/wyj�cia.  Brak konieczno�ci stosowania do 
powy�szych zada� zewn�trznego procesora 
komunikacyjnego oznacza wymierne korzy�ci w postaci 
�atwo�ci programowania, mniejszych wymiarów zabudowy 
i ni�szej ceny. 

W celu optymalnego dopasowania procesorów S7-400 do 
wymaga� aplikacji mog� by� stosowane dodatkowe wk�adki 
interfejsowe PROFIBUS DP. Wk�adki interfejsowe umieszczane 
w wolnych gniazdach interfejsowych CPU zwi�kszaj� liczb� 
dost�pnych portów DP master lub slave. Funkcjonalno�� 
dodatkowych portów DP jest identyczna z funkcjonalno�ci� 
portów wbudowanych. Konfiguracja rozproszonych 
wej��/wyj�� pod��czanych do zintegrowanych portów 
komunikacyjnych jest taka sama jak konfiguracja centralnych 
kart I/O. Magistrale PROFIBUS i PROFINET pozwalaj� na 
parametryzacj� i optymalizacj� pracy zdalnych urz�dze� 
podczas normalnej pracy, redukuj�c czas uruchomienia 
instalacji i eliminuj�c potrzeb� restartu urz�dze�. Dok�adna 
diagnostyka urz�dze� PROFIBUS/PROFINET dodatkowo 
minimalizuje czasy przestoju instalacji.

PROFINET – otwarty standard komunikacyjny  Industrial 
Ethernet

Jednolita komunikacja w obr�bie uk�adu automatyki od 
urz�dze� obiektowych do systemu sterowania jest jednym 
z najwa�niejszych ��da� stawianych automatyce. 

Standardowy system pod��cze�, jednolite zarz�dzanie sieci�, 
integracja ze �wiatem IT oraz kompleksowy system urz�dze� 
diagnostycznych oznacza oszcz�dno�ci we wszystkich fazach 
projektu systemu automatyki od planowania, poprzez 
uruchomienie i eksploatacj�. 
Zalety sprawdzonych ju� sieci komunikacyjnych oraz 
standardowa funkcjonalno�� IT sieci Industrial Ethernet 
wykorzystane s� w jednolitej sieci komunikacyjnej.  

Organizacja PROFIBUS International (PI) zdefiniowa�a 
standard komunikacyjny PROFINET jako uniwersalne medium 
komunikacyjne, oferuj�ce nowatorsk� funkcjonalno�� dla 
poziomu obiektowego:
• Integracja ze �wiatem IT
• Automatyka rozproszona
• Wykorzystanie transmisji bezprzewodowej Industrial 

Wireless LAN
• Real-time
• Transfer du�ych ilo�ci danych

PROFINET (wg  IEC 61158 / 61784) jest otwartym standardem 
komunikacji dla automatyki przemys�owej, bazuj�cym na 
Industrial Ethernet i standardzie TCP/IP.

PROFINET umo�liwia implementacj� rozproszonych 
i strukturalnych uk�adów, ��czenie prostych urz�dze� 
obiektowych za po�rednictwem sieci Industrial Ethernet oraz 
realizacj� aplikacji sterowania nap�dami servo. Istniej�ce 
aplikacje, zrealizowane w sieci PROFIBUS mog� by� do��czane 
do nowych struktur za po�rednictwem urz�dze� proxy.
Oprócz czasowo krytycznej komunikacji z urz�dzeniami 
wej�cia/wyj�cia, PROFINET umo�liwia realizacj� w tym samym 
czasie standardowej komunikacji TCP/IP. Zarówno procesory 
CPU z wbudowanymi interfejsami PN jak i zewn�trzne 
procesory komunikacyjne CP obs�uguj� wymienion� wy�ej 
funkcjonalno��. 

Zintegrowane interfejsy w CPU S7-400 do bezpo�redniego pod��czenia do sieci PROFINET 
i PROFIBUS DP (PG = Programming device, OP = Operator panel)

PROFINET PROFIBUS
ET 200

PG

PG
CPU

S7-400

OP OP
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 Nowe w�a
ciwo
ci sieci PROFINET:

• Szybki start (FSU) urz�dze� PROFINET I/O Device w czasie 
poni�ej 1 sekundy w sterownikach SIMATIC pozwala na 
szybk� zmian� oprzyrz�dowania, np. w robotach 
w przemy�le samochodowym (przy wykorzystaniu CPU 
319 lub CPU S7-400 z wbudowanym interfejsem PN).

• Elementy sieci PROFINET (I/O Device) mog� by� �atwo 
wymienione bez urz�dze� programuj�cych, dzi�ki 
centralnemu przechowywaniu informacji nt. topologii sieci 
(np. nie ma potrzeby stosowania kart pami�ci w IO Device).

• Domy�lne ustawienia zaprojektowanej topologii sieci 
pozwalaj� na automatyczny rozruch konfiguracji I/O. 
Pozwala to na szybsze i �atwiejsze uruchamianie 
standardowych maszyn.

PROFINET I/O

PROFINET I/O jest wykorzystywany do bezpo�redniego 
��czenia rozproszonych urz�dze� za po�rednictwem sieci 
Industrial Ethernet. Stosuj�c oprogramowanie STEP 7 
i metody konfiguracji znane ze standardu PROFIBUS mo�na 
w prosty sposób do��cza� urz�dzenia rozproszone 
(I/O Devices) do sterownika centralnego (I/O controller). 
Dzia�aj�ce w instalacji modu�y rozproszone innych sieci 
przemys�owych mog� by� do��czane do sieci PROFINET za 
pomoc� urz�dze� interfejsowych (gateway’ów). Podej�cie 
takie zapewnia bezpiecze�stwo i kontynuacj� inwestycji. 
Urz�dzenia PROFINET typu I/O Supervisor, to w sieci PROFINET 
systemy wizualizacji procesu oraz diagnostyki (podgl�d 
procesu i szczegó�owa diagnostyka). Za pomoc� STEP 7 
mo�liwa jest konfiguracja nast�puj�cych modu�ów w sieci 
PROFINET:

• Modu�y interfejsowe ET 200S, ET 200pro oraz urz�dzenia 
I/O pod��czane bezpo�rednio do PROFINET.

• Procesory CPU z funkcjonalno�ci� I/O controllera, do 
wspó�pracy z urz�dzeniami sieci  PROFINET:
- CPU rodziny S7-300
- CPU rodziny S7-400
- CPU rodziny ET 200S oraz ET 200pro
- S7-mEC RTX
- Microbox 427B
- Panel PC 477B
- WinAC RTX

PROFINET IO: Rozproszone urz�dzenia polowe w sieci Industrial Ethernet

• Zewn�trzne procesory komunikacyjne sterowników 
S7-300/S7-400 z interfejsami Industrial Ethernet do 
pod��czenia urz�dze� obiektowych z interfejsem 
PROFINET.

• IE/PB link PN I/O jako urz�dzenia PROFINET proxy 
(gateway), do ��czenia istniej�cych urz�dze� z interfejsem 
PROFIBUS do sieci PROFINET.

PROFINET CBA

PROFINET CBA (Component Based Automation) umo�liwia 
budowanie rozproszonych systemów sterowania opartych 
o koncepcj� modularyzacji linii produkcyjnej. Koncepcja CBA 
polega na wyodr�bnieniu samodzielnych komponentów 
obejmuj�cych mechanik�, sterownik i jego oprogramowanie 
oraz na zdefiniowaniu interfejsu komponentu, czyli sygna�ów 
steruj�cych i sygna�ów generowanych przez komponent. 
Konfiguracja komunikacji mi�dzy rozproszonymi 
urz�dzeniami, czyli komponentami, jest graficzna i w pe�ni 
intuicyjna. Technologia CBA upraszcza sposób komunikacji 
mi�dzy urz�dzeniami, umo�liwia standaryzacj� urz�dze� oraz 
dalsz� rozbudow� uk�adu automatyki. STEP 7, oprócz zapro-
gramowania sterownika PLC, wykorzystywany jest do 
stworzenia i wygenerowania komponentu softwarowego 
wraz z jego interfejsem. Do konfiguracji komunikacji po-
mi�dzy komponentami oraz do diagnostyki poszczególnych 
modu�ów technologicznych wykorzystuje si� 
oprogramowanie narz�dziowe SIMATIC iMap.

PROFINET CBA: dla rozproszonej automatyki
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Systemy Fail-safe

Pe�ne bezpiecze�stwo dla pracowników, urz�dze� 
i 
rodowiska

Ewentualne usterki systemu sterowania, które mog� 
prowadzi� do wypadków lub uszkodzenia maszyn i instalacji 
produkcyjnych musz� zosta� wykryte tak szybko jak jest to 
tylko mo�liwe. Prawo dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy 
i u�ytkowania maszyn jest bardzo rygorystyczne. 
Maszyny produkcyjne i systemy automatyki, oprócz 
standardowych sterowa� PLC wyposa�ane s� dzisiaj 
w ró�nego rodzaju elementy zapewniaj�ce bezpiecze�stwo 
funkcjonalne systemu. Wadami dzisiejszych rozwi�za� 
bezpiecze�stwa jest stosowanie specjalnych, bezpiecznych 
magistral komunikacyjnych oraz du�ej ilo�ci dodatkowego 
okablowania. Prowadzi to do utrudnionej diagnostyki 
i d�u�szego czasu potrzebnego na lokalizacj� i usuni�cie 
usterki.

W zwi�zku z tym coraz wi�cej producentów maszyn realizuje 
systemy bezpiecze�stwa w oparciu o standardowe systemy 
sterowania wyposa�one w dodatkow� funkcjonalno��. 
Bezpiecze�stwo ludzi, maszyn i �rodowiska zale�y od 
prawid�owego funkcjonowania systemu automatyki. Takie 
same, wygórowane ��dania jak w przypadku 
elektromechanicznych komponentów systemu 
bezpiecze�stwa stawia si� równie� systemom sterowania.

SIMATIC Safety Integrated

Koncepcja SIMATIC Safety Integrated umo�liwia realizacj� 
zada� sterowania i obwodów zabezpiecze� na jednym 
sterowniku PLC wyposa�onym w jeden system wej��/wyj��. 
Stosowana jest tylko jedna magistrala komunikacyjna oraz 
jedno oprogramowanie narz�dziowe. 

Safety Integrated jako komponent Totally Integrated
Automation (TIA)

Dzi�ki koncepcji SIMATIC Safety Integrated Siemens jako 
jedyny dostawca automatyki oferuje kompletny program 
zintegrowanej technologii bezpiecze�stwa. Jako komponent 
Totally Integrated Automation koncepcja Safety 
Integrated obejmuje zarówno czujniki, sterowniki PLC jak 
i systemy nap�dowe. Integracja technologii Safety z koncepcj� 
Totally Integrated Automation umo�liwia realizacj� pe�nego 
systemu sterowania i zabezpiecze� na jednej 
platformie. Podej�cie takie znacz�co redukuje koszty zarówno 
dla producentów maszyn jak i ko�cowego u�ytkownika.

G�ówne zalety SIMATIC Safety Integrated

SIMATIC Safety Integrated obejmuje sterowniki PLC SIMATIC 
w wykonaniu Fail-safe, uk�ady certyfikowanych wej�� i wyj�� 
oraz oprogramowanie narz�dziowe. W przypadku wykrycia 
b��du system Fail-safe prze��cza uk�ady wyj�ciowe w stan 
bezpieczny lub pozostawia je w niezmienionym, bezpiecznym 
stanie. Sterowniki PLC w wykonaniu Fail-safe, bazuj� na 
standardowych sterownikach SIMATIC. Zintegrowane sieci 
komunikacyjne PROFIBUS i PROFINET uzupe�nione s� 
o mechanizmy kontroli danych wymagane do realizacji 
bezpiecznej komunikacji Fail-safe. Komunikacja bezpieczna 
jak i komunikacja standardowa mog� by� realizowane na tym 
samym, standardowym kablu sieciowym. W przypadku 
PROFINETU, komunikacja Fail-safe mo�liwa jest równie� 
w wersji bezprzewodowej.

Automatyka produkcyjna Automatyka procesowa
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Schemat blokowy transmisji danych Fail-safe.

Tworzenie i konfigurowanie programów zabezpiecze� 
(Safety) odbywa si� za pomoc� tego samego narz�dzia (STEP 
7), które stosowane jest w przypadku uk�adów 
standardowych.  Biblioteka STEP 7 zawieraj� szereg gotowych 
i certyfikowanych funkcji FB  (TÜV) wykorzystywanych 
w obwodach bezpiecze�stwa. 

W sterownikach PLC SIMATIC technologia Safety mo�e by� 
w prosty sposób implementowana w standardowych 
uk�adach automatyki. Podej�cie takie znacznie upraszcza 
obs�ug� i eksploatacj� ca�ego systemu automatyki, zmniejsza 
koszty in�ynieringu i szkole� personelu.

Dzi�ki modu�owej konstrukcji systemu wej��/ wyj�� I/O 
technologia safety mo�e by� stosowana tylko w takich 
miejscach instalacji, w których jest aktualnie wymagana. 

�czenie komponentów standardowych i Safety w obr�bie 
pojedynczego sterownika nie stanowi �adnego problemu. 
Ponadto program obs�uguj�cy cz��� technologiczn� instalacji 
mo�e by� uruchomiony na tym samym sterowniku PLC, na 
którym dzia�a program realizuj�cy automatyk� zabezpiecze�. 
Uk�ady wej�cia/ wyj�cia typu Fail-safe mog� by� do��czane do 
sterownika poprzez sie� przemys�ow� PROFIBUS, PROFINET 
z profilem PROFIsafe.

Zakres produktów

Do podstawowych zastosowa� w automatyce produkcyjnej 
i procesowej oferta SIMATIC Safety Integrated zawiera 
skalowaln� grup� sterowników PLC Fail-safe, obs�uguj�c� 
zarówno wej�cia/wyj�cia bezpieczne jak i standardowe oraz 
takie, które odznaczaj� si� du�ymi mo�liwo�ciami 
komunikacji.
Grupa sterowników Fail-safe spe�nia wszystkie obowi�zuj�ce 
i wymagane standardy dla uk�adów bezpiecze�stwa:
• IEC 61508 (do SIL 3), IEC 61511,
• EN 954-1 (do Kategorii 4),
• NFPA 79-2002,
• NFPA 85.

Potwierdzeniem zgodno�ci s� odpowiednie certyfikaty TÜV. 
Technologia SIMATIC Safety Integrated mo�e by� zatem 
stosowana do ochrony ludzi, maszyn i �rodowiska we 
wszystkich typach aplikacji. 

Do automatyki produkcyjnej dost�pne s� procesory Fail-safe 
rodziny  S7-300 typu 315F, 317F oraz 319F, 
z rodziny S7-400 (CPU 416F) oraz IM 151-7F CPU, IM 151-8F 
PN/DP CPU systemu  ET200S.

Procesory Fail-safe s� oparte na standardowych 
konstrukcjach CPU.  Aby mo�liwe by�o realizowanie 
programów zabezpiecze�, procesory Fail-safe s� 
zmodyfikowane na poziomie sprz�towym oraz systemu 
operacyjnego. Program do zabezpiecze� jest tworzony za 
pomoc� pakietu STEP 7 w j�zykach programowania LAD i FBD. 
Konfiguracja wej��/wyj�� typu Fail-safe oraz certyfikowane 
bloki funkcyjne wymagaj� opcjonalnego pakietu 
programowego “S7 Distributed Safety”.

Do automatyki procesowej dost�pne s� procesory rodziny 
S7-400 typu 412H, 414H oraz 417H. 

Aplikacje w technologii Safety wymagaj� dodatkowego 
pakietu oprogramowania “S7 F-Systems”. Pojedyncze CPU 
mo�e realizowa� aplikacj� zabezpiecze� kategorii do SIL 3. Dla 
podwy�szenia niezawodno�ci pracy uk�adu sterowania oraz 
jednoczesnej obs�ugi programu zabezpiecze� stosowane s� 
procesory redundantne. Program zabezpiecze� mo�e by� 
tworzony zarówno w j�zyku Continuous Function Chart (CFC) 
i Safety Matrix, jak i w innych edytorach przy wykorzystaniu 
certyfikowanych bloków funkcyjnych. Oprogramowanie 
opcjonalne “S7 F-Systems” umo�liwia dodatkowo konfiguracj� 
wej��/wyj�� typu Fail-safe oraz programowanie sterowa� 
logicznych.

Wi�cej informacji w broszurze SIMATIC Safety Integrated 
i na stronie: www.siemens.pl/SSI
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Systemy redundantne

Przemys� chemiczny

Systemy redundantne pozwalaj� na bezprzerwan� prac�

Systemy sterowania o zwi�kszonej niezawodno�ci dzia�ania 
umo�liwiaj� prac� instalacji bez nieplanowanych przestojów. 
Wraz ze wzrostem stopnia automatyzacji produkcji coraz 
wi�kszego znaczenia nabiera niezawodna i bezpieczna praca 
systemu automatyki. Usterki lub b��dy systemu sterowania 
mog� doprowadzi� do braku mo�liwo�ci produkcji, drogich 
przestojów i wysokich kosztów ponownego rozruchu instalacji 
przemys�owej. Systemy o podwy�szonym bezpiecze�stwie 
dzia�ania, dzi�ki redundantnej strukturze, zapewniaj� ci�g�o�� 
procesu produkcji po wyst�pieniu usterki w systemie 
sterowania. 

Dodatkowo, systemy redundantne umo�liwiaj� prac� 
instalacji przemys�owej bez konieczno�ci nadzorowania jej 
przez obs�ug� operatorsk� i s�u�by utrzymania ruchu. Wy�sze 
koszty zakupu systemu automatyki s� pomijalne wobec 
potencjalnych korzy�ci w przypadku wyst�pienia usterki.

Lotniska

Podczas normalnej pracy sterownik g�ówny (Stacja A) steruje 
sygna�ami obszaru o podwy�szonej niezawodno�ci. Sterownik 
rezerwowy (Stacja B) wykonuje identyczny program jaki 
wykonuje Stacja A i ma dost�p do modu�ów sygna�owych 
obszaru „niezawodnego”. W razie awarii sterownika g�ównego 
sterownik rezerwowy przejmuje sterowanie obszaru 
„niezawodnego”.

Obydwa sterowniki mog� mie� dodatkowo niezale�ne modu�y 
sygna�owe, nie w��czone do obszaru o podwy�szonej 
niezawodno�ci. 

Konfiguracja uk�adów redundantnych

Redundantny system sterowania S7-400H jest wydajnym 
rozwi�zaniem dla wszystkich procesów produkcyjnych: 
• Trzy rodzaje procesorów typu H ze sprz�tow� 

synchronizacj�
• Wydajne rozwi�zanie eliminuj�ce niebezpiecze�stwo 

utraty informacji i danych procesowych w momentach 
awarii

• Systemy IT mog� by� uzupe�nione o dodatkow� 
funkcjonalno�� obs�ugi obwodów zabezpiecze�

Wi�cej informacji:
www.siemens.pl/S7-400

Station A Station B

S7-400H
Master Controller

Data synchronization

S7-400H
Backup Controller

Standard
I/O

Standard
I/O

High-availability
area
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Zintegrowany Web serwer diagnostyczny

Dowolna stacja klienta sieci Web, taka jak komputer PC, Multi 
Panel czy urz�dzenie PDA, mo�e u�y� standardowej 
przegl�darki WWW i mie� dost�p do danych 
diagnostycznych z CPU PN, który funkcjonuje jako webserwer. 
Aby mo�na by�o skorzysta� z tej funkcjonalno�ci, klient sieci 
Web musi by� pod��czony do CPU PN przez Industrial Ethernet. 
Tak wi�c dost�p do CPU nie jest ograniczony do 
standardowej metody za pomoc� STEP7. Diagnostyka mo�e 
by� równie� udost�pniona przez sie� internetow� 
w zale�no�ci od mo�liwo�ci sieci IT danej firmy.

Dost�p do CPU PN z web serwerem przez sie� Industrial Ethernet   

Przez serwer diagnostyczny mo�na uzyska� przyk�adowo 
nast�puj�ce informacje:
• Identyfikacja modu�ów pod��czonych do CPU (np. nazwa 

stacji, nazwa i numer zamówieniowy modu�u, wersja 
firmware)

• Stan dzia�ania CPU (np. status prze��cznika trybu pracy)
• Bufor diagnostyczny CPU z pe�nymi opisami tekstowymi
• Status zmiennych i tablic zmiennych skonfigurowanych 

w STEP7 
• Status poszczególnych modu�ów (np. status stacji, status 

modu�ów w rack’u i urz�dze� pod��czonych do magistrali)
• Status alarmów (sygnalizacja b��dów systemowych)
• Konfiguracja i statystyki sieci Ethernet (np. adres IP i MAC, 

ilo�� wys�anych pakietów)

Diagnostyczna strona internetowa CPU PN (przyk�ad S7-400)

Zalety stosowania Web serwera diagnostycznego 
wbudowanego w CPU:
• Przyjazny dla u�ytkownika dost�p do danych 

diagnostycznych CPU podczas rozruchu i dzia�ania aplikacji 
z dowolnej lokalizacji. Zwi�ksza to wydajno�� zak�adu 
produkcyjnego i zmniejsza czasy przestojów

• Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych urz�dze� lub 
oprogramowania: 
- Strony diagnostyczne dost�pne s� przez zintegrowany 

w CPU interfejs PROFINET
- Ka�da standardowa przegl�darka internetowa, taka jak 

Internet Explorer czy Firefox, potrafi wy�wietli� strony 
internetowe

• Zoptymalizowany sposób wy�wietlania dostosowany do 
Multi Paneli i urz�dze� typu PDA (Personal Digital 
Assistants) z mniejsz� rozdzielczo�ci� 

Koncepcja bezpiecze�stwa dla Web serwera:
• Z przyczyn bezpiecze�stwa istnieje dost�p do CPU tylko 

z uprawnieniami do odczytu danych, czyli nie ma 
mo�liwo�ci zapisywania danych do CPU za pomoc� 
mechanizmów sieci Web.

• Je�li potrzebny jest autoryzowany dost�p tylko do odczytu 
danych, CPU mo�e by� chronione przed dost�pem osób 
trzecich dzi�ki modu�om SCALANCE S. 

Je�li funkcjonalno�� Web serwera diagnostycznego nie jest 
wymagana, mo�na go na sta�e wy��czy� podczas konfiguracji 
w STEP7.

Sieć
firmowa

Internet

PC

S7-400 S7-300 ET 200S ET 200pro S7-400 S7-300

Firewall
(opcja)

PC
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Tryb izochroniczny 

Tryb izochroniczny – szybkie i deterministyczne 
przetwarzanie informacji. 

Sterowniki SIMATIC S7-400, 300 oraz Win AC mog� pracowa� 
w trybie izochronicznym. Tryb ten polega na synchronizacji 
cyklu przetwarzania programu z akwizycjà sygna�ów 
wej�ciowych i wyj�ciowych. Tryb izochroniczny poprawia 
wydajno�� systemu sterowania i umo�liwia obs�ug� nawet 
najszybszych procesów, wymagaj�cych w pe�ni 
deterministycznego sterowania. Poprawa wydajno�ci wp�ywa 
na zwi�kszenie wydajno�ci sterowanych urz�dze� oraz 
poprawienie jako�ci produkowanych wyrobów. 

Zakres zastosowa� obejmuje:
• Sterowanie nap�dami elektrycznymi
• Synchronizacj� procesów produkcyjnych
• Regulacj�
• Sterownie krzywkowe
• Jednoczesne pomiary w kilku punktach
• Pomiary „w locie“
• Pomiary pr�dko�ci i przep�ywu

Tryb izochroniczny wykorzystuje w�a�ciwo�ci procesorów 
SIMATIC S7 oraz sieci PROFIBUS. Magistrala 
komunikacyjna PROFIBUS pracuje w sta�ym cyklu „equidistant” 
i synchronizuje prac� wszystkich pod��czonych do niej 
urz�dze�, tj. sterownika PLC oraz modu�ów rozproszonych I/O.  

W pracy izochronicznej procesor PLC w pierwszej kolejno�ci 
odczytuje stany wej��, nast�pnie przetwarza program 
u�ytkownika, po czym wysy�a stany na wyj�cia. Wszystkie te 
operacje odbywaj� si� w sta�ych, �ci�le zdefiniowanych inter-
wa�ach czasowych. Przy pracy izochronicznej SIMATIC PLC 
gwarantuje pe�n� powtarzalno�� reakcji sterownika na po-
jawiaj�ce si� zdarzenia oraz szybk� akwizycj� i przetwarzanie 
sygna�ów. Synchronizacja akwizycji i przetwarzania sygna�ów 
zwi�ksza realn� szybko�� pracy ca�ego systemu sterowania.

Schemat trybu izochronicznego

t

OB
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OB

Out In

OB

Out In

OB

Out In

OB

Out In

OB

Out In

OB

Out

Ti To

Cechy i zastosowania trybu izochronicznego

Cecha Zastosowanie 

Odczytywanie pomiarów 
i wypracowanie warto�ci 
sterowa� odbywa si� w sposób 
zsynchronizowany. Wszystkie 
sygna�y wej�ciowe odczytywane 
s� w tej samej chwili czasowej 
tworz�c jednolity obraz procesu. 
Poszczególne urz�dzenia 
otrzymuj� now� warto�� zadan� 
w tym samym momencie.

■ Aplikacje wymagaj�ce jednoczesnego pomiaru wielu wielko�ci naraz (np. pomiary po�o�enia k�towego kilku 
osi nap�dowych).

■ Sygna�y krytyczne czasowo lub nast�puj�ce po sobie w krótkich odcinkach czasu mog� by� przesy�ane za
pomoc� rozproszonych wyj�� (np. szybka sekwencja sterowa� urz�dze� lub sygna�y jednoczesnego startu dla 
wielu, rozproszonych urz�dze�)

■ Jednoczesne wysy�anie sygna�u steruj�cego do urz�dze� np. (wypracowanie warto�ci zadanej stosunku 
otwarcia kilku rozdzielaczy hydraulicznych poszczególnych zespo�ów prasy).

Odczytywanie wej�� oraz 
wysy�anie sterowa� odbywa si� w 
sta�ych interwa�ach czasowych.

■ Obliczanie ró�nicy po�o�e� w danej chwili poruszaj�cych si� elementów (np. pomiary przep�ywów, k�ta 
obrotu wa�ów)

■ Dozowanie
■ Regulacje ze sprz��eniem zwrotnym
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SIMATIC Technology

Funkcje technologiczne 
i sterowanie nap�dami 

Zliczanie i pomiar czasu 
trwania impulsów oraz 
sterowanie krzywkowe, 
regulacja ze sprz��eniem 
zwrotnym, sterowanie 
nap�dami elektrycznymi to 
zadania technologiczne, 
które musz� by� realizowane 
w wi�kszo�ci maszyn 

produkcyjnych i liniach technologicznych.

Podstawowymi wymaganiami jest najwy�szy stopie� 
dok�adno�ci sterowania, dynamika odpowiedzi oraz pr�dko�� 
przetwarzania sygna�ów. Sterowniki PLC serii SIMATIC s� 
w stanie realizowa� powy�sze zadania technologiczne 
w ró�nych konfiguracjach: od prostych i ekonomicznych 
rozwi�za� sterowania pojedynczymi osiami nap�dowymi do  
zaawansowanych technologicznie synchronizowanych 
uk�adów wieloosiowych z interpolacj�.

Zarówno proste rozwi�zania jak i te zaawansowane 
programowane s� w �atwy sposób z wykorzystaniem jednego 
oprogramowania narz�dziowego i intuicyjnych okien 
dialogowych lub nak�adek parametryzacyjnych.Przyk�ady 
ró�nych zada� technologicznych realizowanych na CPU lub 
modu�ach funkcyjnych SIMATIC Technology:

Zliczanie/pomiary
• Zliczanie impulsów do 500 kHz
• Pomiar d�ugo�ci, pr�dko�ci, cz�stotliwo�ci i czasu trwania 

cyklu
• Dozowanie

Regulacja

• Regulacja temperatury, ci�nienie, przep�ywu
• Regulatory z wyj�ciem krokowym, impulsowym i ci�g�ym
• Regulacja sta�owarto�ciowa, sterowanie nad��ne, 

regulacja kaskadowa, regulacja stosunku i sterowanie 
hybrydowe

• Sparametryzowane lub elastycznie programowalne struk-
tury uk�adów regulacji

• Optymalizacja regulatorów

Sterowanie krzywkowe
• Zale�ne od pozycji
• Zale�ne od czasu
• Dynamiczna zmiana parametrów

Sterowanie nap�dami
• Pomiar po�o�enia z wykorzystaniem enkoderów 

inkrementalnych lub absolutnych
• Pozycjonowanie dwupr�dko�ciowe lub pozycjonowanie 

wg. profilu pr�dko�ci
• Przek�adnia elektroniczna
• Sterowanie na bazie tablic CAM
• Interpolacja wieloosiowa
• Sterowanie osiami hydraulicznymi

SIMATIC Technology umo�liwia realizacj� praktycznie 
wszystkich zada� technologicznych spotykanych 
w przemy�le. Szeroka oferta rozwi�za� konstrukcyjnych 
umo�liwia dopasowanie odpowiedniej konfiguracji 
sprz�towej do wielko�ci i potrzeb aplikacji.

Przemys� szklarski

Zalety stosowania SIMATIC Technology
Rozwi�zanie CPU-wbudowane 

funkcje
Dodatkowe bloki 
funkcyjne
(na CPU)

Modu�y 
funkcyjne 
ET 200S

Modu�y 
funkcyjne S7

Sterowniki 
technologiczne

Modu�y 
aplikacyjne

Zastosowanie Do realizacji 
funkcji 
technologicznych 
takich jak szybkie 
zliczanie, pomiar 
cz�stotliwo�ci, 
pozycjonowanie  
w kompaktowych 
maszynach 
produkcyjnych.

Do realizacji 
programowej 
funkcji 
pozycjonowanie 
i regulacji na 
dowolnym CPU.

Modu�y 
technologiczne do 
realizacji zada� 
technologicznych 
w aplikacjach 
rozproszonych.

Realizacja zada� 
technologicznych 
za pomoca 
modu�ów 
funkcyjnych S7 do 
aplikacji o du�ych 
wymaganiach co 
do dok�adno�ci 
i szybko�ci 
dzia�ania.

Do sterowania 
wieloosiowymi 
systemami 
nap�dowymi. 

Do realizacji 
zaawansowanych 
zada� 
technologicznych, 
wymagaj�cych 
elastycznego 
i niestan-
dardowego 
rozwi�zania. 

Korzy
ci Bez dodatkowego 
oprogramowania 
i sprz�tu

Rozwi�zanie 
programowe do 
wykorzystania na 
wszystkich 
platformach 
sprz�towych 
SIMATIC

Rozwi�zanie dla 
funkcji 
technologicznych 
na poziomie 
oddalonych wysp 
I/O

Szeroka oferta 
modu�ów 
funkcyjnych do 
realizacji 
wi�kszo�ci zada� 
technologicznych.

Sterowanie 
nap�dami 
w oparciu 
o funkcje zgodne 
z ze standardem  
PLCopen i zinte-
growane 
w �rodowisku 
STEP 7.

Indywidualnie 
tworzone 
rozwi�zania dla 
nietypowych i 
wymagaj�cych 
aplikacji. 
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Obs�uga operatorska i monitoring

Panele – uniwersalne interfejsy operatorskie

Wykorzystuj�c panele SIMATIC HMI, pokrywaj�ce swoj� 
funkcjonalno�ci� wi�kszo�� aplikacji, mo�liwe jest optymalne 
prowadzenie procesu produkcyjnego i obs�uga maszyn. 
Niezale�nie od bran�y i zastosowania panele operatorskie 
SIMATIC zapewniaj� interfejs pomi�dzy cz�owiekiem, 
a maszyn�.  Odporne, kompaktowe oraz funkcjonalne – mog� 
by� wbudowane w dowolny system automatyki i proces 
produkcyjny w dowolnym czasie. Takie okre�lenia jak 
mobilno�� lub stacjonarna zabudowa, dotykowe lub 
przyciskowe, PROFIBUS lub Industrial Ethernet/ PROFINET 
wskazuj� na du�� ró�norodno�� palety produktowej 
SIMATIC HMI.

Panele SIMATIC s� dost�pne zarówno jako standardowe 
urz�dzenia HMI, jak te� Multi Panele z wbudowanym 
systemem operacyjnym i dodatkowymi zasobami 
aplikacyjnymi oraz zintegrowane ze sterownikiem S7-300, 
kompaktowe jednostki SIMATIC C7. Oferta paneli jest 
skalowalna pod k�tem funkcjonalno�ci i ceny oraz pod 
wzgl�dem stopnia otwarto�ci i mo�liwo�ci rozbudowy.

Funkcjonalno�� paneli operatorskich SIMATIC wynika w du�ej 
mierze z oprogramowania SIMATIC WinCC flexible. WinCC 
flexible pozwala na �atw� i przyjazn� konfiguracj� wszystkich 
paneli SIMATIC. WinCC flexible jest skalowalne i dostosowane 
do ró�nych stopni wydajno�ci paneli operatorskich.

Panele operatorskie SIMATIC komunikuj� si� poprzez otwarte 
interfejsy komunikacyjne i umo�liwiaj� integracj� 
z praktycznie wszystkimi systemami automatyki. 
W po��czeniu ze sterownikami PLC SIMATIC uzyskuje si�  
dodatkowe korzy�ci: wspólna baza danych u�atwia 
synchronizacj� aplikacji PLC i HMI, redukuje czas 
programowania systemu automatyki. Podczas normalnej 
pracy panele SIMATIC wyró�nia zaawansowana diagnostyka 
systemowa i procesowa, zwi�kszaj�ca tym samym dost�pno�� 
instalacji produkcyjnej.

Dodatkowe informacje znajd� Pa�stwo w broszurze 
WinCC flexible i na stronie internetowej:
www.siemens.pl/HMI

Rodzaje paneli operatorskich

Panele przyciskowe Mikropanele Panele mobilne

Panele przyciskowe 
SIMATIC s� alternatyw� 
dla konwencjonalnych 
przyciskowych paneli 
operatorskich. Nie 
wymagaj� 
oprogramowania 

konfiguracyjnego. Pulpity przyciskowe ��czy si� 
ze sterownikami PLC za po�rednictwem 
magistrali komunikacyjnej MPI lub PROFIBUS DP.

Dopasowane do aplikacji 
opartych na 
mikrosterownikach 
SIMATIC S7-200 dla 
niezbyt wymagaj�cych 
zada� automatyki. 
Dost�pne s� panele 

tekstowe oraz dotykowe panele graficzne.  

Przeno�ne panele 
operatorskie u�atwiaj� 
obs�ug� operatorsk� 
i monitoring bez-
po�rednio przy maszynie 
oraz wzrokowe �ledzenie 
procesu z bliskiej 

odleg�o�ci. W ofercie znajduj� si� równie� 
panele bezprzewodowe z pe�n� 
funkcjonalno�ci� Fail-Safe stosowan� 
w trudnych warunkach przemys�owych 
zagra�aj�cych bezpiecze�stwu cz�owieka lub 
instalacji.

  Panele Basic Panele dotykowe / 
panele przyciskowe

Multi Panele

Nowa rodzina paneli 
SIMATIC Basic oferuje 
podstawow� 
funkcjonalno�� HMI, tak� 
jak wy�wietlanie 
alarmów, zarz�dzanie 
recepturami 

i wy�wietlanie wykresów, w bardzo atrakcyjnej 
cenie. Panele Basic posiadaj� z��cze 
komunikacyjne PROFINET/Ethernet lub 
PROFIBUS/MPI.

Dotykowe (TP) 
i przyciskowe (OP)
panele operatorskie 
umo�liwiaj�ce 
efektywn� obs�ug� 
operatorsk� oraz 
monitoring na 

najwy�szym poziomie. 

G�ówn� cech� Multi 
paneli (MP) jest ich 
wysoka wydajno��, 
otwarto�� i mo�liwo�ci 
stosowania dodatkowych 
funkcjonalno�ci. 
Umo�liwiaj� one równie� 

integracj� kilku zada� automatyki na jednej 
platformie. WinAC MP dost�pne jest jako 
dodatkowa opcja do zada� sterowania.

NOWO��
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Panel PC – odporne, wydajne komputery panelowe 
z wy
wietlaczami o wysokim kontra
cie

SIMATIC Panel PC umo�liwiaj� optymaln� wizualizacj� oraz 
zarz�dzanie procesem produkcyjnym w trudnym �rodowisku 
przemys�owym.

Odporne na warunki przemys�owe, o nowoczesnym 
wygl�dzie komputery panelowe dost�pne s� z matrycami LCD 
12” i 15” i ekranami dotykowymi lub z przyciskami lub 
z matrycami 17” i  19”  w wersji dotykowej.

Wysoki stopie� ochrony i kompaktowa konstrukcja doskonale 
sprawdzaj� si� przy monta�u komputerów bezpo�rednio przy 
maszynie, na hali produkcyjnej:
• SIMATIC Panel PC 477B: 

Kompaktowy, odporny i bezobs�ugowy 
• SIMATIC Panel PC 577B: 

Funkcjonalno�� przemys�owa w atrakcyjnej cenie
• SIMATIC Panel PC 677B: 

Maksymalna wydajno�� w trudnych warunkach 
przemys�owych

SIMATIC WinCC flexible – 
Maksymalna elastyczno
	 od Micro Paneli do 
komputerów PC

Oprogramowanie narz�dziowe WinCC flexible s�u�y do 
konfigurowania i programowania paneli operatorskich oraz 
wizualizacji na komputerach PC. 

WinCC flexible jest dost�pny w kilku wersjach w zale�no�� od 
ceny i klasy wydajno�ci obs�ugiwanych paneli operatorskich.

WinCC flexible jest nast�pc� oprogramowania SIMATIC
ProTool/ Pro. Istniej�ce projekty ProTool s� kompatybilne 
i mog� by� otwierane w WinCC flexible, gwarantuj�c tym 
samym bezpiecze�stwo inwestycji. 
Cz�sto wykorzystywane obiekty mog� by� przechowywane 
w bibliotekach WinCC flexible i ponownie u�yte w kolejnych 
projektach. 

WinCC flexible udost�pnia szereg gotowych, skalowalnych 
i dynamizowanych obiektów.  Z podstawowych obiektów 
graficznych mog� by� tworzone szablony/ stacyjki wed�ug 
wymaga� aplikacji u�ytkownika lub danego projektu. Zmiany 
w szablonach s� dokonywane centralnie. W przypadku 
wielokrotnego u�ycia szablonu zmiany dystrybuowane s� 
automatycznie do wszystkich u�ytych w projekcie szablonów.

Podstawowa struktura projektu mo�e by� utworzona za 
pomoc� Kreatora ju� po kilku klikni�ciach myszk�. 
Poszczególne edytory wykorzystuj� funkcjonalno�� tabel 
u�atwiaj�c� tworzenie obiektów powtarzalnych, takich jak 
tagi, teksty lub komunikaty. 

Z�o�one zagadnienia, takie jak definicje profili pr�dko�ci dla 
sterowania nap�dami, s� uproszczone dzi�ki w pe�ni 

graficznej konfiguracji i parametryzacji.
• Innowacyjny interfejs WinCC flexible, wykorzystuj�cy 

najnowsze technologie oprogramowania
• Biblioteka bloków funkcyjnych: swobodnie dynamizowane 

i centralnie zmieniane stacyjki i szablony
• Inteligentne, graficzne narz�dzia konfiguracyjne do obiek-

tów do sterowania nap�dami lub przetwarzania du�ych 
ilo�ci danych (np. edytory zmiennych), itp.

• Rozbudowana obs�uga projektów wieloj�zycznych:
- Zarz�dzanie 32 j�zykami w obr�bie projektu
- Biblioteka tekstów w ró�nych j�zykach oraz 

automatyczne t�umaczenia
- Mo�liwo�� importu/ eksportu tekstów do t�umacze�

• Transfer i konwersja projektów z SIMATIC ProTool

Opcje rozszerzaj�ce:
• Koncepcja Sm@rt-Client/Server 
• Serwisowanie i diagnostyka poprzez Internet 
• Komunikacja OPC 
• Logowanie i �ledzenie zmian konfiguracji i czynno�ci 

operatorskich

Interfejs u�ytkownika w WinCC flexible
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Sterowniki modu�owe SIMATIC

S7-200 ET 200 z CPU

Rodzina sterowników SIMATIC

Krótki opis Modu�owy mikrosterownik do realizacji ma�ych 
aplikacji automatyki

Rozproszony, modu�owy system wej��/ wyj�� z lokaln� 
inteligencj�

Stopie� ochrony IP20 Stopie� ochrony IP65/67

Zakres produktów • 5 kompaktowych CPU • 2 standardowe CPU
• 2 CPU Fail-Safe

• 1 standardowe CPU

Gwarantowana dost�pno�� cz��ci zamiennych 
po zako�czeniu produkcji

10 lat 10 lat

Zakres temperatur 0…55 °C 1) 0…60 °C 1) 0…55 °C

Wydajno
	

Czas wykonania operacji bitowej (minimalny) 0.22 μs 0.1 μs

Pami�	

Pami�� work (maksymalna) 24 kB – program, 10 kB - dane 128 KB 3) 256 KB

Pami�� �aduj�ca/przechowywanie danych Karta pami�ci do 256 kB Karta pami�ci do 8 MB

Backup programu Program zapisany w pami�ci EPROM, dane 
dynamiczne podtrzymywane kondensatorem lub
opcjonalnym modu�em baterii

Program i dane na karcie Micro Memory Card 
(bezobs�ugowe)

Wej
cia/wyj
cia

Zakres adresów wej��/wyj�� 128/120 – binarne, 30/28 –- analogowe 2048/2048 bajtów 2048/2048 bajtów

Centralne:
- I/O zintegrowane z CPU ●  

- I/O do��czane do CPU ● ● ● 

Rozproszone:
- I/O w sieci PROFIBUS ● ●

- I/O w sieci PROFINET ● ●

Funkcje technologiczne 


adowalne bloki funkcyjne ● ● ●

Podstawowe funkcje zintegrowane z CPU ●

Modu�y specjalizowane pod��czane centralnie ● ● ●

CPU technologiczne

Tryb izochroniczny ●

Funkcjonalno
	 Safety

Fail-Safe ●

Redundancja

Zmiana konfiguracji na ruchu (CiR)

Pod��czania/od��czanie centralnych sygna�ów I/O na 
ruchu (hot swapping) ● 

Funkcjonalno
	 HMI

Zintegrowana

Funkcjonalno
	 PC

Wykorzystanie C/C++

Gromadzenie i archiwizacja danych

Rozbudowa za pomoc� komponentów PC

Integracja komponen./oprogramo. w standardzie PC

In�yniering

Oprogramowanie konfiguracyjne STEP 7 Micro/WIN STEP 7 / STEP 7 Professional

J�zyki programowania LAD, FBD, STL LAD, FBD, STL, S7-Graph (SFC), 
S7-SCL (ST), S7-HiGraph, CFC

Konfiguracja zintegrowanych funkcji HMI

Komunikacja

MPI ● ● ●

PtP ● (Freeport)

AS-Interface ● (przez modu� CP)  

PROFIBUS ● (przez modu� EM 277 jako slave) ● ●

PROFINET ● ●

Inne zintegrowane Freeport, PPI, przez modu� CP: Ind. Ethernet

Serwer www ● (CPU PN) ●

Dobór sterownika 
SIMATIC
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S7-300 S7-400

Modu�owe sterowniki PLC jako uniwersalna platforma systemu automatyki Wydajny system sterowania PLC dla linii technologicznych i maszyn produkcyjnych

• 7 standardowych CPU
• 6 kompaktowych CPU
• 5 CPU Fail-Safe
• 2 CPU technologiczne

• 9 standardowych CPU
• 2 CPU Fail-Safe
• 3 CPU redundantne (równie� Fail-Safe)

10 lat 10 lat

0…60 °C 1) 0…60 °C 1)

0.01 μs (CPU 319) 0,018 μs (CPU 417)

1400 KB (CPU 319) 30 MB (CPU 417)

Karta pami�ci 8 MB Karta pami�ci 64 MB

Program i dane na karcie Micro Memory Card (bezobs�ugowe) Program i dane podtrzymywane dzi�ki baterii lub na karcie MC FEPROM

8192/8192 bajty 16384/16384 bajty

● (CPU kompaktowe)

● ● 

● ●

● ●

●  ●  

● (CPU kompaktowe)

● ●

● (CPU T)

● ●

● (CPU F) ● (CPU F i F/H)

● (CPU H i F/H)

● 

● 

STEP 7/STEP 7 Professional STEP 7/STEP 7 Professional

LAD, FBD, STL, S7-Graph (SFC), 
S7-SCL (ST), S7-HiGraph, CFC

LAD, FBD, STL, S7-Graph (SFC), 
S7-SCL (ST), S7-HiGraph, CFC

●  ●

● (równie� przez modu� CP) ● (przez modu� CP)

● (przez modu� CP)

● (równie� przez modu� CP) 2) ● (równie� przez modu� CP)

● (równie� przez modu� CP) ● (równie� przez modu� CP)

● (CPU PN) ● (CPU PN)
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Automatyka wbudowana SIMATIC 

S7-mEC RTX
S7-mEC HMI/RTX

Microbox 427B RTX
427B HMI/RTX
427B HMI

Panel PC  477B-RTX
477B-HMI/RTX
477B HMI

Rodzina sterowników SIMATIC    

Krótki opis Sterownik typu Embedded 
w obudowie sterowników 
S7-300 (brak wentylatorów 
i ruchomych dysków twardych) 
z systemem Windows XP 
Embedded i sterownikiem 
programowym

Komputer PC typu Embedded mon-
towany na standardowej szynie 
(brak wentylatorów 
i ruchomych dysków twardych) 
z systemem Windows XP 
Embedded, sterownikiem 
programowym i HMI

Panel PC typu Embedded na szynie 
(brak wentylatorów 
i ruchomych dysków twardych) 
z systemem Windows XP 
Embedded, sterownikiem 
programowym i HMI

Zakres produktów Standardowy hardware 
z dwoma wersjami software

2 wersje hardware (Profibus, Profi-
net), ka�da w 3 wersjach software; 
Równie� wykonania specjalne dla 
klienta

Panele PC z matryc� 12”, 15” lub 
19”, dotykowe lub z przyciskami, 
ka�da w 3 wersjach software;
Równie� wykonania specjalne dla 
klienta

Gwarantowana dost�pno�� cz��ci zamiennych po 
zako�czeniu produkcji

5 lat 5 lat 5 lat

Zakres temperatur 0…50 °C 0…50 °C 5…45 °C

Wydajno
	

Czas wykonania operacji bitowej (minimalny) 0.01 μs (Pentium M 1.4 GHz) 0.01 μs (Pentium M 1.4 GHz) 0.01 μs (Pentium M 1.4 GHz)

Pami�	

Pami�� work (maksymalna) 1 GB RAM 1 GB RAM 1 GB RAM

Pami�� �aduj�ca / przechowywanie danych 2 GB karta pami�ci CF 2 lub 4 GB karta pami�ci CF 2 lub 4 GB karta pami�ci CF

Backup programu Dane sterownika (512 kB SRAM) 
bez UPS, wszystkie dane 
z u�yciem UPS

Dane sterownika (128 kB SRAM) 
bez UPS, wszystkie dane 
z u�yciem UPS

Dane sterownika (128 kB SRAM) 
bez UPS, wszystkie dane 
z u�yciem UPS

Wej
cia/wyj
cia 

Zakres adresów wej��/wyj�� 16348/16348 bajty 16384/16384 bajty 16384/16384 bajty

Centralne: 
- I/O zintegrowane z CPU

- I/O do��czane do CPU ● ● (przez modu� PCI-104, ODK) ● (przez modu� PCI-104, ODK)

Rozproszone:
- I/O w sieci PROFIBUS ● (przez modu� CP 5603) ● ●

- I/O w sieci PROFINET ● ● ●

Funkcje technologiczne


adowalne bloki funkcyjne ● ● ●

Podstawowe funkcje zintegrowane z CPU

Modu�y specjalizowane pod��czane centralnie

CPU technologiczne

Tryb izochroniczny ● ●

Funkcjonalno
	 HMI

Zintegrowana ● (S7-mEC HMI/RTX) ● (427B HMI/RTX, 427B HMI) ● (477B HMI/RTX, 477B HMI)

Funkcjonalno
	 PC

Wykorzystanie C/C++ ● (przez ODK) ● (przez ODK) ● (przez ODK)

Gromadzenie i archiwizacja danych ● (równie� archiwa danych) ● (równie� archiwa danych) ● (równie� archiwa danych)

Rozbudowa za pomoc� komponentów PC ● (maks. 3 karty PCI-104) ● (maks. 3 karty PCI-104) ● (maks. 3 karty PCI-104)

Integracja komponen./oprogram. w standardzie PC ● (przez ODK, OPC) ● (przez ODK, OPC) ● (przez ODK, OPC)

In�yniering

Oprogramowanie konfiguracyjne STEP 7 / STEP 7 Professional

J�zyki programowania LAD, FBD, STL, S7-Graph (SFC), S7-SCL (ST), S7-HiGraph, CFC

Konfiguracja zintegrowanych funkcji HMI WinCC flexible (opcja) WinCC flexible (opcja) WinCC flexible (opcja)

Komunikacja

MPI

PtP ● (przez EM PC) ● (przez rozproszone modu�y CP) ● (przez rozproszone modu�y CP)

AS-Interface  

PROFIBUS ● (przez CP 5603) ● ●

PROFINET ● ●

Inne zintegrowane Industrial Ethernet, USB Industrial Ethernet, USB, RS232, DVI/VGA

Serwer www

NOWO��

Dobór sterownika 
SIMATIC
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Sterowniki SIMATIC oparte na PC

Win AC MP dla Multi Paneli 
    
                           

WinAC RTX

MP 277 MP 377

Sterownik typu soft-PLC na wielofunkcyjnej platformie hardware (brak wentylatorów i ruchomych 
dysków twardych) z Windows CE

Sterownik S7 typu soft-PLC dla komputerów PC z systemem 
operacyjnym Windows 

Produkt standardowy
Mo�liwe wykonanie specjalne dla klientów lub producentów maszyn

1 sterownik soft-PLC WinAC RTX 2008

10 lat

0…50 °C 1) W zale�no�ci od komputera PC

0.004 μs (Premium 4, 2.4 GHz)

256 KB 512 KB W zale�no�ci od pami�ci operacyjnej komputera PC 

W zale�no�ci od pojemno�ci dysku twardego komputera PC

Dane sterownika (128 kB MRAM) bez UPS Dane sterownika (256 kB MRAM) bez UPS Wszystkie dane z u�yciem UPS 3)

4096/4096 bajty 8192/8192 bajty 16384/16384 bajty

● 2)

● ●
●

●

● ● ●

●

● (Multi Panel) ● (Multi Panel) ● (mo�e by� zainstalowany na komputerze PC)

● (przez ODK)

● ● ● (równie� archiwa danych)

● (w zale�no�ci od komputera PC)

● (przez ODK, OPC)

STEP 7 / STEP 7 Professional STEP 7 / STEP 7 Professional

LAD, FBD, STL, S7-Graph (SFC), S7-SCL (ST), S7-HiGraph, CFC LAD, FBD, STL, S7-Graph (SFC), S7-SCL (ST), S7-HiGraph, CFC

WinCC flexible Standard, Advanced

● ●   

● (przez rozproszone modu�y CP)

● ● ● (przez karty CP w komputerze PC)

● (przez karty CP w komputerze PC)

Industrial Ethernet, USB, RS232 Interfejsy komputera PC

1) Dost�pna równie� wersja SIPLUS  2) Przez kart� PC i ODK   
3) 128kB dla komputerów SIMATIC PC bez UPS lub kart� WinAC NV 128   
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Sterowniki modu�owe SIMATIC
SIMATIC ET 200

SIMATIC ET 200S – kompletna oferta produktów 
dla rozproszonych systemów automatyki

ET 200S z interfejsem PROFINET i modu�ami I/O 

SIMATIC ET 200S jest wielofunkcyjnym, modu�owym 
systemem wej��/wyj�� ze stopniem ochrony IP20, który 
doskonale sprawdza si� w zadaniach automatyki. Dzi�ki  
odpornej na wstrz�sy budowie mo�e by� stosowany 
w trudnych warunkach przemys�owych.

Dost�pne s� ró�ne interfejsy komunikacyjne pod��czane przez 
magistral� PROFIBUS i/lub PROFINET. Modu�y interfejsów z 
wbudowanym CPU1) (moc obliczeniowa sterowników 
S7-300) umo�liwiaj� wykonywanie operacji bezpo�rednio 
przy urz�dzeniach wej��/ wyj��. Przejmuj� one zadania 
centralnego sterownika i sieci polowej, co u�atwia szybk� 
odpowied	 na sygna�y krytyczne czasowo. 

Modu�y interfejsu z funkcjonalno�ci� CPU mog� dzia�a�
zarówno jako w pe�ni autonomiczne stacje, jak i rozproszony 
system automatyki z lokaln� inteligencj�, 
realizuj�c� program �redniego rozmiaru. Wydajno�ci� 
odpowiadaj� one CPU 314 i pozwalaj� na rozproszone 
zarz�dzanie danymi procesowymi – nawet w wersji Fail-Safe. 
Komunikuj� si� one ze sterownikami wy�szego poziomu przez 
interfejsy PROFIBUS lub PROFINET.  

 

Rozwi�zania rozproszonej automatyki dotycz� nie tylko 
sygna�ów binarnych lub analogowych, ale równie� funkcji 
technologicznych, starterów silnikowych, przemienników 
cz�stotliwo�ci lub interfejsów pneumatyki. Modu�y rodziny ET 
200S oferuj� kompletny zakres produktów: 
• Modu�y technologiczne
• Startery silnikowe
• Przemienniki cz�stotliwo�ci
• Interfejsy pneumatyki
• Modu�y czujnikowe IO-link
• Modu�y Fail-Safe (wej�cia/ wyj�cia i Power modu�y)
• Modu�y mastera sieci Profibus

W�a
ciwo
ci

■ Modu�owa konfiguracja z mo�liwo�ci� pod��cze� 
wieloprzewodowych

■ Wielofunkcyjno�� dzi�ki szerokiej ofercie modu�ów 
rozszerze�

■ Dost�pne równie� rozbudowywane bloki I/O ze 
zintegrowanymi wej�ciami/ wyj�ciami binarnymi – 
SIMATIC ET 200S COMPACT

■ Mo�liwo�� zastosowania w strefach zagro�onych 
wybuchem (Strefa 2)

■ Wi�kszo�� modu�ów jest dost�pna równie� 
w wykonaniu SIPLUS, o podwy�szonej odporno�ci na 
dzia�anie �rodowiska (np. atmosfer� powoduj�c� 
korozj� lub skraplanie pary wodnej) wi�cej informacji:
www.siemens.com/siplus

Dane techniczne modu�ów interfejsu dla wysp ET 200S NOWO��

Modu� interfejsu IM 151-7 CPU/CPU FO IM 151-7 F-CPU 2) IM 151-8 PN/DP CPU IM 151-8F PN/DP CPU
PROFIBUS Kabel miedziany/�wiat�owód Kabel miedziany ● 3)

● 3)

PROFINET Kabel miedziany 4) Kabel miedziany 4)

Ilo�� modu�ów (maks.) 63 63 63 63

Szeroko�� stacji (maks.) 2 m 2 m 2 m 2 m

Funkcjonalno�� CPU CPU 314 CPU 314 CPU 314 CPU 314

Fail-safe ● ●

Aktualizacje firmwar’u Micro Memory Card Micro Memory Card Sie� komunikacyjna, Micro 
Memory Card

Sie� komunikacyjna, Micro 
Memory Card

Nr zamówieniowy: 6ES7 151- 7AA. / 7AB. 7FA. 8AB. 8FB.
1) Dotychczas dost�pny tylko w wersji PROFIBUS  2) Dost�pna równie� wersja SIPLUS 3) Z dodatkowym modu�em DP Master   4) 3-punktowy switch

Sterowniki modu�owe – SIMATIC ET 200
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SIMATIC ET 200pro – modu�owy i wielofunkcyjny

SIMATIC ET 200pro to wydajny, odporny na warunki 
przemys�owe system wej��/wyj�� rozproszonych. ET 200pro 
charakteryzuje si� kompaktow� budow�, ma�ym gabarytem
 i stopniem ochrony IP65/67. ET 200pro nie 
wymaga zabudowy w szafce sterowniczej i mo�e by� 
montowany bezpo�rednio na maszynie. Modu�owa budowa 
systemu umo�liwia dostosowanie ET 200pro do wymaga� 
u�ytkownika i aplikacji rozproszonego systemu automatyki. 

ET 200pro mo�e by� do��czany do popularnych sieci 
przemys�owych, takich jak PROFIBUS lub PROFINET.

Simatic ET 200pro z interfejsem PROFINET i modu�ami I/O

Modu� interfejsowy IM 154-8 
CPU posiada funkcjonalno�� 
CPU porównywaln� z CPU 
315-2 PN/DP. IM 154-8 CPU 
ma wbudowane dwa 
interfejsy komunikacyjne,

• pierwszy - MPI/PROFIBUS 
DP,  

• drugi - PROFINET z trzema 
portami RJ45.

IM 154-8 CPU obs�uguje 
zarówno PROFINET I/O 
(mo�liwo�� pod��czenia do 128 I/O) i PROFINET CBA, jak 
równie� PROFIBUS DP (jako master obs�uguj�cy do 124 
urz�dze� slave).

IM 154-8 CPU jest w pe�ni kompatybilny z programami 
napisanymi pod S7-300 i oferuje bezpieczne podtrzymanie 
danych (zabezpieczenie przeciwko przerwom w zasilaniu). 
Dedykowana dioda LED sygnalizuje potrzeb� serwisu. Dzi�ki 
koncepcji centralnego przechowywania danych 
konfiguracyjnych na karcie pami�ci Micro Memory Card 
poszczególne modu�y mog� by� w prosty sposób 
wymieniane. Ewentualna zmiana systemu operacyjnego 
procesora mo�liwa jest za po�rednictwem sieci przemys�owej. 

Dzi�ki wbudowanemu serwerowi www informacje statusowe 
i diagnostyczne ET 200pro mo�na odczytywa� za pomoc� 
przegl�darki internetowej. Dost�pne s� równie� funkcje 
synchronizacji czasu poprzez Ethernet (NTP). Funkcje otwartej 
komunikacji Ethernet (TCP/IP, UDP, ISO-on-TCP) pozwalaj� na 
niezawodne przesy�anie danych do urz�dze� zewn�trznych. 
Wbudowany interfejs PROFIBUS DP obs�uguje tryb 
izochroniczny. 

Wi�cej informacji dost�pnych jest w karcie katalogowej 
systemu SIMATIC ET 200 lub na stronach internetowych: 

www.siemens.pl/et200

Zalety

■ Modu�owa, kompaktowa budowa

■ Wielofunkcyjno�� dzi�ki du�ej ró�norodno�ci 
dost�pnych modu�ów

■ 
atwa instalacja

Modu� CPU ET 200pro
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SIMATIC S7-300

SIMATIC S7-300 – modu�owy sterownik swobodnie 
programowalny do automatyzacji procesów 
produkcyjnych

SIMATIC S7-300 jest najbardziej popularnym i najcz��ciej 
stosowanym w przemy�le sterownikiem PLC. U�ytkownicy 
S7-300 czerpi� korzy�ci z bogatego do�wiadczenia i sieci 
serwisowej firmy Siemens oraz uznanej jako�ci sterowników 
SIMATIC.

Zastosowania
SIMATIC S7-300 jest przeznaczony do sterowania procesami 
technologicznymi i produkcyjnymi w:
• przemy�le motoryzacyjnym,
• przemy�le maszynowym,
• przemy�le spo�ywczym,
• przemy�le chemicznym,
• maszynach do produkcji masowej,
• automatyce budynków,
• maszynach specjalizowanych
• maszynach do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
• maszynach pakuj�cych,
• in�ynierii procesowej (stacje uzdatniania wody, 

oczyszczalnie �cieków).

Stacja S7-300 PN/DP

W skrócie

SIMATIC S7-300 stanowi nowoczesn� i uniwersaln� 
platform� systemu automatyki. Umo�liwia budow� zarówno 
autonomicznych, jak i rozproszonych uk�adów sterowania 
wykorzystuj�cych sieci komunikacyjne.

■ Dost�pne interfejsy komunikacyjne PROFIBUS 
i Ethernet/PROFINET umo�liwiaj� ��czenie sterowników 
w jednolity i zintegrowany system sterowania produkcj�.

■ S7-300 ma konstrukcj� modu�ow�. Bogata oferta 
modu�ów S7-300 pozwala na zrealizowanie praktycznie 
dowolnego uk�adu sterowania zarówno w konfiguracji 
centralnej, jak i rozproszonej. Kolejno�� modu�ów 
w kasecie sterownika jest dowolna.

■ Zewn�trzna karta MMC (Micro Memory Card) stanowi 
nieulotn� pami�� programu i danych procesora. CPU nie 
ma baterii i jest w pe�ni bezobs�ugowy. Karta MMC 
umo�liwia przechowywanie plików 	ród�owych projektu 
systemu automatyki wraz z dokumentacj� techniczn� 
sterowanego urz�dzenia.

■ Karta MMC wykorzystywana jest równie� do 
uaktualniania systemu operacyjnego procesora. 
Karta mo�e dodatkowo s�u�y� do pomiarów oraz do 
przechowywania receptur.

■ S7-300 mo�e by� wyposa�ony w specjalizowane modu�y 
technologiczne, np. do sterowania nap�dami 
elektrycznymi, lub te� sterowa� systemami zabezpiecze� 
(technologia SIMATIC Safety Integrated).

■ Wi�kszo�� komponentów sterownika S7-300 wyst�puje 
równie� w wykonaniu „SIPLUS”, odpornym na niskie 
i wysokie temperatury (-25 …+60 °C) oraz trudne 
warunki �rodowiskowe. 
Wi�cej informacji na:
www.siemens.com/siplus

Sterowniki modu�owe – SIMATIC S7-300
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Konstrukcja mechaniczna

Konstrukcja

Sterownik SIMATIC S7-300 sk�ada si� z zasilacza (PS), 
procesora (CPU) oraz z kompaktowych modu�ów wej�cia/ 
wyj�cia (SM). Modu�y mog� by� do��czane do CPU w dowolnej 
kolejno�ci. Poszczególne komponenty sterownika mocowane 
s� na szynie monta�owej DIN. Szyna DIN zapewnia dodatkowo 
kompatybilno�� elektromagnetyczn� sterownika oraz 
ekranowanie dla magistrali komunikacyjnej. Magistrala 
komunikacyjna jest integraln� cz��ci� ka�dego modu�u. 

�czenie poszczególnych modu�ów odbywa si� za 
po�rednictwem z��cza magistrali. W kasecie centralnej lub 
rozszerzaj�cej mo�e znajdowa� si� maksymalnie 8 modu�ów 
wej�cia/ wyj�cia. Pojedyncze CPU mo�e obs�u�y� maksymalnie 
32 modu�y (4 kasety). 

Dodatkowe kasety z modu�ami

W kasecie centralnej (CC) mo�na umie�ci� 8 modu�ów. Je�eli 
wyst�puje potrzeba u�ycia wi�kszej liczby modu�ów, musz� 
one znale	� si� w kasetach rozszerzaj�cych (EU). Maksymalna 
liczba modu�ów obs�ugiwanych przez CPU wynosi 32 (4 kasety 
po 8 modu�ów). Komunikacj� pomi�dzy poszczególnymi 
kasetami zapewniaj� modu�y interfejsowe IM 365 lub IM 
360/361. Odleg�o�ci pomi�dzy kasetami sterownika zale�� od 
zastosowanych modu�ów interfejsowych i mog� maksymalnie 
wynosi� 10 m. Dla konfiguracji z jedn� kaset� (CC) 
maksymalna liczba wej�� i wyj�� sterownika wynosi 256. 
W przypadku konfiguracji wielokasetowej maksymalna liczba 
wej�� i wyj�� wynosi 1024. W systemie rozproszonym, 
wykorzystuj�cym PROFIBUS, CPU jest w stanie obs�u�y� do 
65536 punktów. Adresowanie modu�ów sygna�owych jest 
dowolne i nie zale�y od umiejscowienia modu�ów wzgl�dem 
CPU (z wyj�tkiem starszych modeli CPU 3121FM, 312C, 313, 
314IFM).

Konstrukcja mechaniczna S7-300

Do��czanie kaset rozszerzaj�cych S7-300

1) Dost�pna równie� wersja SIPLUS 

Moduł Sterownik centralny

Złącze
magistrali

(opcja)                 (opcja)

IM365

CPU IM360

IM361

IM361

IM361

max. 1m

max. 10m

max. 10m

max. 10m

IM365
CPU

Kaseta rozszerzająca (EU)

Rozbudowa za pomocą
IM 365

Rozbudowa za pomocą
IM360/361

Kaseta centralna (CC)

Kaseta centralna (CC)

Kaseta rozszerzająca (EU)

Kaseta rozszerzająca (EU)

Kaseta rozszerzająca (EU)

Komponenty systemu SIMATIC S7-300

Komponent W�a
ciwo
ci Nr zamówieniowy
Kasety Szyna monta�owa D�ugo�� od 160 do 2000 mm 6ES7 390-1….

Modu� interfejsu IM 360 IM nadaj�cy maks. do 3 kaset 6ES7 360-3A…

IM 361 IM odbieraj�cy 6ES7 361-3C…

IM 365 IM ��cz�cy 2 kasety (centraln� 
i rozszerzon�)

6ES7 365-0B…

Zasilanie PS 307 (2 A) 120/230 V AC 6ES7 307-1BA..

PS 305 (2 A) 1) 24-110 V DC 6ES7 305-1BA..

PS 307 (5 A) 1) 120/230 V AC 6ES7 307-1EA..

PS 307 (10 A) 1) 120/230 V AC 6ES7 307-1KA..
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Jednostki centralne (CPU)

Jednostki centralne SIMATIC S7-300 wyst�puj� w wielu 
odmianach i ró�ni� si� mi�dzy sob� wielko�ci� pami�ci, 
zasobami komunikacyjnymi oraz moc� obliczeniow�.

Szeroki wybór procesorów CPU umo�liwia stosowanie S7-300 
zarówno w niewielkich i ma�o wymagaj�cych aplikacjach, jak 
i w systemach sterowania z�o�onymi procesami 
technologicznymi. Ma�e wymiary jednostek CPU gwarantuj� 
kompaktow� budow� oraz niewielkie gabaryty kompletnego 
sterownika. Standardowe jednostki CPU maj� szeroko�� tylko 
40 mm. Dost�pne s� w wersji standardowej oraz Fail-Safe.

Kompaktowe jednostki CPU maj� szeroko�� od 80 do 120 mm. 
Maj� wbudowane wej�cia i wyj�cia (dwustanowe 
i analogowe) oraz funkcje technologiczne upraszczaj�ce 
realizacj� z�o�onych zada� automatyki.

W ofercie dost�pne s� równie� specjalizowane procesory CPU 
do realizacji funkcji sterowania wieloosiowymi systemami 
nap�dowymi. 

Sze�� dost�pnych klas jednostek centralnych S7-300

1) Zasoby komunikacyjne okre�laj� zdolno�� CPU do komunikacji z komputerami, panelami 
operatorskimi, innymi sterownikami za po�rednictwem bloków komunikacyjnych
wykorzystuj�cych tzw. po��czenia logiczne. Procesory z wbudowanym interfejsem Profinet 
posiadaj� dodatkowe 8 zasobów komunikacyjnych dla protoko�ów TCP/IP, UDP/IP oraz 
ISO-on-TCP.

Mo�liwo
ci wbudowanych funkcji technologicznych: 

• Szybkie zliczanie/pomiar cz�stotliwo�ci z mo�liwo�ci� 
bezpo�redniego dost�pu do licznika sprz�towego

• Proste pozycjonowanie z wykorzystaniem wbudowanych 
funkcji SFB i nap�dów standardowych MICROMASTER

• Regulacja PID z wykorzystaniem wbudowanych funkcji SFB

Karty pami�ci MMC

Karta pami�ci MMC (Micro Memory Card) wk�adana do 
jednostki centralnej CPU stanowi nieulotn� pami�� danych 
i pami�� programu. Sterownik nie wymaga zatem stosowania 
zewn�trznej baterii podtrzymuj�cej, co obni�a koszty jego 
eksploatacji. 

Na karcie MMC mo�na przechowywa� dodatkowo pe�ny 
projekt systemu automatyki, program 	ród�owy z nazwami 
symbolicznymi zmiennych i komentarzami.

Super szybki CPU 319-3 PN/DP z interfejsem PROFINET

Nowa funkcjonalno
	:

• 
atwa i szybka procedura uaktualniania systemu 
operacyjnego procesora za po�rednictwem sieci 
komunikacyjnej

• Kasowanie do nastawie� fabrycznych 
za pomoc� prze��cznika „Reset to Factory”

Pamięć w  KB

Czas przetwarzania
instrukcji
Instrukcja bitowa w μs

Czas przetwarzania
instrukcji
Instrukcja bitowa w μs

Zakres adresów
wejść/wyjść w KB

Zasoby
komunikacyjne
Zasoby
komunikacyjne
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1) Dost�pne równie� w wersji SIPLUS

Wersja CPU Tryb izochroni-
czny w PROFIBUS

Zintegrowane 
interfejsy

Zintegro-
wane 
we/wy

Zintegrowane
funkcje 
technologiczne

CPU Standardowe
CPU 312, 314 1) MPI

CPU 315-2 DP 1) MPI, DP

CPU 315-2 PN/DP 1) ● DP/MPI, PROFINET

CPU 317-2 DP ● DP/MPI, DP 

CPU 317-2 PN/DP 1) ● DP/MPI, PROFINET

CPU 319-3 PN/DP ● DP/MPI, DP,  PROFINET

CPU Fail-safe
CPU 315F-2 DP 1) MPI, DP Fail-safe z profilem 

PROFIsafe
CPU 315F-2 PN/DP 1) ● DP/MPI, PROFINET

CPU 317F-2 DP 1) ● DP/MPI, DP

CPU 317F-2 PN/DP 1) ● DP/MPI, PROFINET

CPU 319F-3 PN/DP ● DP/MPI, DP,  PROFINET

CPU Kompaktowe
CPU 312C 1) MPI Binarne • Zliczanie

• Sterowanie w zamkni�tej 
p�tli

• Pomiar cz�stotliwo�ci
• Modulacja szeroko�ci 

impulsu
• Generator impulsów

CPU 313C 1) MPI Binarne, 
analogowe

CPU 313C-2 PtP MPI, PtP Binarne

CPU 313C-2 DP 1) MPI, DP Binarne

CPU 314C-2 PtP MPI, PtP Binarne, 
analogowe

Jak powy�ej i dodatkowo
• Pozycjonowanie

CPU 314C-2 DP 1) MPI, DP Binarne, 
analogowe

CPU Technologiczne
CPU 315T-2 DP ● DP/MPI, DP(DRIVE) Binarne • Synchronizacja osi

• Dojazd do zderzaka
• Korekcja na znaczniku
• Sterowanie krzywkowe
• Pozycjonowanie

CPU 317T-2 DP ● DP/MPI, DP(DRIVE) Binarne
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Dane techniczne CPU standardowych

1) Dost�pna równie� wersja SIPLUS
2) Wi�cej informacji na stronie 48
3) Czas od�wie�ania do 250 μs
*) Przez bloki SFB, nieograniczona ilo�� lub ograniczona pami�ci� work

CPU CPU 312 CPU 314 1) CPU 315-2 
DP 1)

CPU 315-2 
PN/DP 1)

CPU 317-2 
DP

CPU 317-2 
PN/DP 1)

CPU 319-3 
PN/DP

Wymiary (mm) 40 x 125 x 130 40 x 125 x 130 80 x 125 x 130 80 x 125 x 130 120 x 125 x 
130

Numer zamówieniowy: 6ES7… 312-1AE. 314-1AG. 315-2AG. 315-2EH. 317-2AJ. 317-2EK. 318-3EL.

Pami�	

Pami�� work 32 KB 128 KB 256 KB 256 KB 512 KB 1 MB 1.4 MB

Instrukcje 10 K 42 KB 85 KB 84 K 170 K 340 K 470 K

Czasy przetwarzania

Operacja bitowa 0.1 μs 0.06 μs 0.05 μs 0,05 μs 0.01 μs

Operacja 16-bitowa 0.4 μs 0.2 μs 0.2 μs 0.2 μs 0.02 μs

Operacja sta�oprzecinkowa 5 μs 2 μs 2 μs 0,2 μs 0.02 μs

Operacja zmiennoprzecinkowa 6 μs 3 μs 3 μs 1 μs 0.04 μs 

Merkery/ Zegary/ Liczniki

Merkery 128 bajty 256 bajty 2048 bajty 4096 bajty 8192 bajty

Zegary / liczniki S7 128/128 256/256 256/256 512/512 2048/2048

Zegary/liczniki IEC ● *) ● *) ● *) ● *) ● *)

Zakresy adresów

Przestrze� adresowa wej��/wyj�� 
(bajty)

1024/1024 1024/1024 2048/2048 8192/8192 8192/8192 8192/8192 

Wej�cia/wyj�cia - odwzorowanie 
procesu (bajty)

128/128 128/128 128/128 256/256 2048/2048 2048/2048 

Kana�y binarne (centralne) 256 1024 1024 1024 1024 1024

Kana�y analogowe (centralne) 64 256 256 256 256 256

Interfejs PROFIBUS DP

Wbudowany port "master" / 
CP 342-5

- / ● ● / - ● / ● ● / ● ● / ●

Tryb slave ● ● ● ●

Interfejs PROFINET

PROFINET CBA ● ● ●

PROFINET IO ● ● ●

PROFINET z IRT ● 3)

TCP/IP ● ● ●

UDP ● ● ●

ISO-on-TCP (RFC 1006) ● ● ●

Serwer www ● ● ●

Bramka dla rekordów danych 2) ●
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Dane techniczne CPU kompaktowych

1) Dost�pna równie� wersja SIPLUS
*) Przez bloki SFB, nieograniczona ilo�� lub ograniczona pami�ci� work

CPU CPU 312C 1) CPU 313C 1) CPU 
313C-2 PtP

CPU 
313C-2 DP 1)

CPU 
314C-2 PtP

CPU 
314C-2 DP 1)

Wymiary (mm) 80 x 125 x 130 120 x 125 x 130 120 x 125 x 130

Wymagana listwa 
przy��czeniowa

1 x 40-pin 2 x 40-pin 1 x 40-pin 2 x 40-pin

Numer zamówieniowy: 6ES7… 312-5BE. 313-5BF. 313-6BF. 313-6CF. 314-6BG. 314-6CG.

Pami�	

Pami�� 32 KB 64 KB 96 KB

Instrukcje 10 K 21 K 32 K

Czasy przetwarzania

Operacja bitowa 0.2 μs 0.1 μs 0,1 μs

Operacja 16-bitowa 0.4 μs 0.2 μs 0,2 μs

Operacja sta�oprzecinkowa 5 μs 2 μs 2 μs

Operacja zmiennoprzecinkowa 6 μs 3 μs 3 μs

Merkery/ Zegary/ Liczniki

Merkery 128 bajty 256 bajty 256 bajty

Zegary / liczniki S7 128/128 256/256 256/256

Zegary/liczniki IEC ● *) ● *) ● *)

Zakresy adresów

Przestrze� adresowa wej��/wyj�� 
(bajty)

1024/1024 1024/1024 1024/1024 1024/1024

Wej�cia/wyj�cia - odwzorowanie 
procesu

128/128 bajty 128/128 bajty 128/128 bajty 128/128 bajty

Kana�y binarne (centralne) 266 1016 1008 1016

Kana�y analogowe (centralne) 64 253 248 253

Zintegrowane funkcje

Zliczanie 2 enkodery, 24 
V/10 kHz

3 enkodery, 24 V/30 kHz 4 enkodery, 24 V/60 kHz

Szybkie wyj�cia 2 kana�y, 
maks. 2.5 kHz

3 kana�y, maks. 2.5 kHz 4 kana�y, maks. 2.5 kHz

Pomiar cz�stotliwo�ci 2 kana�y 
maks. 10 kHz

3 kana�y, maks. 30 kHz 4 kana�y maks. 60 kHz

Pozycjonowanie SFB do pozycjonowania, 
1 o� przez 2 DO, AO

Regulacja w zamkni�tej p�tli 
z wykorzystaniem FB

Regulator PID Regulator PID Regulator PID

Zintegrowane wej
cia/wyj
cia

Wej�cia binarnych 10 x 24 V DC; 
wszystkie kana�y 
z mo�liwo�ci� 
generowania 
alarmów proce-
sowych

24 x 24 V DC; 
wszystkie kana�y 
z mo�liwo�ci� 
generowania 
alarmów proce-
sowych

16 x 24 V DC; wszystkie kana�y 
z mo�liwo�ci� generowania alarmów 
procesowych

24 x 24 V DC; wszystkie kana�y 
z mo�liwo�ci� generowania alarmów 
procesowych

Wej�cia binarne 6 x 24 V DC, 
0.5 A

16 x 24 V DC, 
0.5 A

16 x 24 V DC, 0.5 A 16 x 24 V DC, 0.5 A

Wej�cia analogowe 4: ± 10 V, 0..10 V, 
± 20mA, 0/4..20 
mA; 
1: 0..600 Ω, PT100

4: ± 10 V, 0..10 V, ± 20 mA, 0/4..20 mA; 
1: 0..600 Ω, PT100

Wyj�cia analogowe 2: ± 10 V, 0..10 V, 
± 20 mA, 0/4..20 
mA

2: ± 10 V, 0..10 V, ± 20 mA, 0/4.-20 mA

DP interface

Wbudowany port "master"/
CP 342-5

- / ● - / ● - / ● ● / ● ● / ● ● / ●

Tryb slave ● ●

Interfejs szeregowy PtP

Standard elektryczny RS485/422 RS485/422

Protoko�y 3964 (R), RK512, 
ASCII

3964 (R), RK512, 
ASCII
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Dane techniczne CPU Fail-safe

1) Dost�pna równie� wersja SIPLUS
2) Wi�cej informacji na stronie 48
3) Czas od�wie�ania do 250 μs
*) Przez bloki SFB, nieograniczona ilo�� lub ograniczona pami�ci� work

CPU Fail-safe CPU 315F-2 DP 1) CPU 315F-2 1) 
PN/DP

CPU 317F-2 DP 1) CPU 317F-2 1) 
PN/DP

CPU 319F-3 
PN/DP

Wymiary (mm) 40 x 125 x 130 80 x 125 x 130 80 x 125 x 130 120 x125 x130

Numer zamówieniowy: 6ES7… 315-6FF. 315-2FH. 317-6FF. 317-2FK. 318-3FL.

Pami�	

Pami�� 192 KB 256 KB 1 MB 1.4 MB

Czasy przetwarzania

Operacja bitowa 0.1 μs 0.05 μs 0.01 μs

Operacja 16-bitowa 0.2 μs 0.2 μs 0.02 μs

Operacja sta�oprzecinkowa 2 μs 0.2 μs 0.02 μs

Operacja zmiennoprzecinkowa 3 μs 1 μs 0.04 μs

Merkery/ Zegary/ Liczniki

Merkery 2048 bajty 4096 bajty 8182 bajty

Zegary / liczniki S7 256/256 512/512 2048/2048

Zegary / liczniki IEC ● *) ● *) ● *)

Zakresy adresów

Przestrze� adresowa wej��/wyj�� 
(bajty)

2048/2048 8192/8192 8192/8192 8192/8192 

Wej�cia/wyj�cia - odwzorowanie 
procesu (bajty)

128/128 256/256 2048/2048 2048/2048 

Kana�y binarne (centralne) 1024 1024 1024 1024

Kana�y analogowe (centralne) 256 256 256 256

Interfejs PROFIBUS DP

Wbudowany port "master"/CP ● / ● ● / ● ● / ●
Tryb slave ● ● ●

Interfejs PROFINET

PROFINET CBA ● ● ●

PROFINET IO ● ● ●

PROFINET with IRT ● 3)

TCP/IP ● ● ●

UDP ● ● ●

ISO-on-TCP (RFC 1006) ● ● ●

Serwer www ● ● ●

Bramka dla rekordów danych 2 ●
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Dane techniczne CPU technologicznych

*) Przez bloki SFB, nieograniczona ilo�� lub ograniczona pami�ci� work

CPU Technologiczne CPU 315T-2 DP CPU 317T-2 DP

Wymiary 160 x 125 x 130 160 x 125 x 130

Wymagana listwa przy��czeniowa 1 x 40-pin 1 x 40-pin

Numer zamówieniowy: 6ES7… 315-6TH. 317-6TK.

Pami�	

Pami��  256 KB  1024 KB

Instrukcje 84 K 340 K

Czasy przetwarzania

Operacja bitowa 0.1 μs 0,05 μs

Operacja 16-bitowa 0.2 μs 0,2 μs

Operacja sta�oprzecinkowa 2 μs 0,2 μs

Operacja zmiennoprzecinkowa 3 μs 1 μs

Merkery/ Zegary/ Liczniki

Merkery 4096 bajty 4096 bajty

Zegary / liczniki S7 256/256 512/512

Zegary / liczniki IEC ● *) ● *)

Zakresy adresów

Przestrze� adresowa wej��/wyj�� 2048/2048 bajty 8192/8192 bajty

Wej�cia/wyj�cia - odwzorowanie procesu 128/128 bajty 256/256 bajty

Kana�y binarne (centralne) 256 256

Kana�y analogowe (centralne) 64 64

Interfejs PROFIBUS DP

Wbudowany port "master" / CP 342-5 ● / ● ● / ●
Tryb slave ● ●

Zintegrowane wej
cia/wyj
cia

Wej�cia binarnych 4 x 24 V DC; do np. czujników BERO

Wej�cia binarne 8 x 24 V DC, 0.5 A: do szybkich sterowa� krzywkowych

Funkcje zintegrowane Przek�adnia elektryczna, krzywki elektroniczne
Dojazd do zderzaka
Korekcja po�o�enia na znaczniku
Prze��czniki krzywkowe
Pozycjonowanie

NOWO�� NOWO��
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Modu�y funkcyjne i technologiczne

Szeroka gama modu�ów S7-300 pozwala na dopasowanie 
systemu automatyki do wymaga� wi�kszo�ci aplikacji i zada� 
sterowania. W ofercie S7-300 oprócz standardowych 
modu�ów wej�cia/wyj�cia dost�pne s� równie� inteligentne 
modu�y funkcyjne. Po��czenia z sieciami przemys�owymi 
mog� by� realizowane zarówno przez zintegrowane z CPU 
interfejsy komunikacyjne jak i procesory komunikacyjne.

Modu�y funkcyjne

Modu�y funkcyjne maj� 
w�asne procesory 
i przetwarzaj� program 
niezale�nie od procesora 
g�ównego sterownika PLC. 
S�u�� do wykonywania 
zada� technologicznych
wymagaj�cych du�ej 
szybko�ci oblicze� lub 
dynamiki sterowania.

 

Procesory komunikacyjne

Procesory komunikacyjne 
stosowane s� do  
komunikacji S7-300 
w ró�nych systemach i
sieciach przemys�owych. 
Modu�y komunikacyjne 
wykorzystywane s� 
dodatkowo jako 
swobodnie 
programowalne porty 
szeregowe do komunikacji 
punkt-punkt z urz�dzeniami automatyki ró�nych 
producentów.

1) Funkcjonalno�� IT oferuje:
• Tworzenie synoptyk procesu jako stron www, �atwe 

przyporz�dkowywanie zmiennych S7 do obiektów HTML
• Monitorowanie S7-300 za po�rednictwem stron WWW
• Wysy�anie przez S7-300 wiadomo�ci e-mail
• Zdalne programowanie, obs�ug� i diagnostyk� S7-300 za 

po�rednictwem sieci internet

2) Dost�pna równie� wersja SIPLUS

Funkcje technologiczne kana�y / 
osie

Modu�

Zliczanie, pomiar cz�stotliwo�ci,
pomiar po�o�nia

1 FM 350-1

Zliczanie, pomiar cz�stotliwo�ci 8 FM 350-2 2)

Sterowanie krzywkowe 1 FM 352

Szybkie przetwarzanie logiczne 1 FM 352-2

Regulacja PID (ci�g�a) 4 FM 355C

Regulacja PID (krokowa) 4 FM 355S

Regulacja temperatury (ci�g�a) 4 FM 355-2C

Regulacja temperatury (krokowa) 4 FM 355-2S

Pozycjonownie (dwupr�dko�ciowe) 2 FM 351

Pomiar po�o�enia 3 SM 338

Sterowanie silnikiem krokowym 1 FM 353

Pozycjonowanie (nap�dy serwo) 1 FM 354

Pozycjonowanie, sterowanie
wieloosiowe, interpolacja,
synchronizacja

4 FM 357-2

Izochroniczny interfejs do nap�dów
z przy��czem PROFIBUS

4 IM 174

Modu� funkcjonalny FM 355-2

Sie	 komunikacyjna Modu�
AS-Interface (master) CP 343-2

CP 343-2 P

PROFIBUS DP CP 342-5 2)

CP 342-5 FO 
(�wiat�owód) 

PROFIBUS FMS CP 343-5

PROFINET / Industrial Ethernet 2) CP 343-1 Lean

CP 343-1 

CP 343-1 Advanced 1) 2)

Komunikacja punkt-punkt CP 340 2)

CP 341 2)

Procesor komunikacyjny CP 343-1 
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Modu�y komunikacyjne Punkt-Punkt do S7-300

Po��czenie punkt-punkt, przy u�yciu modu�ów komunika-
cyjnych CP PtP, jest bardzo wydajnym i ekonomicznym roz-
wi�zaniem komunikacji S7-300 z zewn�trznymi systemami. 
Zalety komunikacji punkt-punkt w porównaniu z sieciami 
przemys�owymi s� szczególnie widoczne w przypadku 
do��czania do S7-300 niewielkiej liczby urz�dze�
zewn�trznych (w standardzie RS 232 lub RS 485).

Modu�y komunikacyjne CP PtP mog� by� wykorzystywane do 
do��czania do SIMATIC S7 systemów automatyki innych
producentów. Dzi�ki szerokiej ofercie dost�pne s� modu�y 
z ró�nymi przy��czami (RS 232, RS 422/485 itp.) oraz z ju� 
zaimplementowanymi protoko�ami komunikacyjnymi.

Procesory komunikacyjne CP PtP maj� obudow� z tworzywa 
sztucznego oraz zespó� diod sygnalizacyjnych, do 
wy�wietlania informacji diagnostycznych.

Wraz z modu�ami komunikacyjnymi dostarczany jest pakiet 
konfiguracyjny zawieraj�cy przygotowane maski 
konfiguracyjne, niezb�dne biblioteki programowe do 
komunikacji pomi�dzy CPU i CP, przyk�ady zastosowa� oraz 
dokumentacj� techniczn�.

Dane konfiguracyjne przechowywane s� w bloku danych 
w samym CPU. W przypadku wymiany modu�u, nie ma 
konieczno�ci konfiguracji nowego. Dane konfiguracyjne s� 
przesy�ane z CPU do nowego modu�u natychmiast po 
w��czeniu zasilania sterownika.

<

Po��czenia Punkt-Punkt dla SIMATIC S7-300

1) Dost�pna równie� wersja SIPLUS

Czujniki
kodów
kreskowych

Regulatory

Modemy

PC Drukarki Roboty          Terminale           S5 lub PLC
  przemysłowe        BDE                innych producentów

SIMOVERT
SIMOREG

Przegl�d po��cze� punkt-punkt dla S7-300

W�a
ciwo
ci Ekonomiczny modu�
komunikacyjny

Wydajne po��czenie komputerowe, 
�adowalne protoko�y
komunikacyjne

Pr�dko�� tansmisji Niska (19200 bit/s) Wysoka (76800 bit/s)


adowalne protoko�y MODBUS master (6ES7340-1AA.),
MODBUS slave (6ES7340-1AB.),
Data highway (6ES7340-1AE.)

Modu� CP 340 CP 341

Numer zamówieniowy: 6ES7… 340-1. 1) 341-1. 1)

Warstwa fizyczna przy��cza

RS 232C (V.24) CP 340-1A CP 341-1A

20 mA (TTY) CP 340-1B CP 341-1B

RS 422/485 (X.27) CP 340-1C CP 341-1C

Zintegrowane potoko�y

ASCII ● ●

Printer driver ● ●

3964 (R) ● ●

RK 512 ●
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Modu�y wej��/wyj��

Modu�y sygna�owe

Interfejsem pomi�dzy sterownikiem S7-300 a sterowanym 
procesem s� modu�y sygna�owe. Szeroka gama dost�pnych 
modu�ów I/O umo�liwia optymalne dopasowanie konfiguracji 
sterownika PLC do wymaga� aplikacji. Modu�y wej��/ wyj�� 
dwustanowych oraz analogowych ró�ni� si� pod wzgl�dem 
liczby kana�ów, zakresów napi�� i pr�dów, izolacji 
galwanicznej, wbudowanej diagnostyki i przerwa�.

Szybkie okablowanie modu�ów

Szybsze i �atwiejsze okablowanie modu�ów sygna�owych jest 
mo�liwe przy wykorzystaniu technologii TOP CONNECT (nie 
dla wej��/wyj�� jednostek kompaktowych). Top Connect 
oferuje wst�pnie okablowane listwy przy��czeniowe 20 i 40 
zaciskowe. Zako�czenia poszczególnych �y� mog� by� 
wyprowadzone na dedykowane bloki zaciskowe lub bloki 
z przeka�nikami separuj�cymi.

Wysokie upakowanie kana�ów

Oferowane modu�y wej�� i wyj�� maj� od 8 do 64 kana�ów 
dwustanowych lub od 2 do 8 kana�ów analogowych. Modu�y 
32 i 64 kana�owe pozwalaj� na optymalne wykorzystanie 
miejsca w szafie steruj�cej.

�atwa konfiguracja

Modu�y s� konfigurowane i parametryzowane z poziomu 
oprogramowania STEP7. Dane konfiguracyjne modu�ów s� 
zapisywane centralnie, w pami�ci CPU. W przypadku wymiany 
modu�u, dane konfiguracyjne s� automatycznie wysy�ane do 
nowego modu�u. W przypadku u�ycia nowszych wersji 
modu�ów nie ma konieczno�ci aktualizowania programu 
w sterowniku. Raz wykonana konfiguracja modu�ów mo�e by� 
wykorzystywana dla innych sterowników np. gdy maszyna 
musi by� powielana.

Diagnostyka, przerwania

Wi�kszo�� modu�ów umo�liwia diagnostyk� torów 
pomiarowych i sprawdza wiarygodno�� sygna�ów 
przychodz�cych z procesu (przerwania procesowe). 
Oznacza to, �e system sterowania mo�e bardzo szybko 
reagowa� na wszelkie nieprawid�owo�ci lub zdarzenia 
procesowe.

Modu�y specjalizowane

Do celów sprawdzania poprawno�ci napisanej aplikacji 
w kasecie sterownika mo�na umie�ci� modu�y symuluj�ce 
wej�cia/wyj�cia. Modu�y te wyposa�one s� w prze��czniki do 
wymusznia stanów na wej�ciach oraz diody sygnalizuj�ce stan 
wyj��. Modu�y symulacyjne mog� by� umieszczane 
w dowolnym miejscu w kasecie. W przypadku, gdy zachodzi 
potrzeba zarezerwowania miejsca lub przestrzeni adresowej 
w sterowniku na modu�y, które b�d� zainstalowane 
w pó	niejszym czasie mo�na wykorzysta� modu�y „puste“ 
(ang. Dummy Module). Kolejne strony zawieraj� opis 
dost�pnych modu�ów sygna�owych. Pe�na informacja od-
no�nie modu�ów znajduje si� w katalogu elektronicznym 
CA01.

Parametryzacja modu�u analogowego
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Wej
cia dwustanowe 

Wej
cia/wyj
cia dwustanowe

Wyj
cia dwustanowe

Wej
cia analogowe

Wej
cia/wyj
cia analogowe

Wyj
cia analogowe

Dane techniczne modu�ów 
sygna�owych S7-300 
znajduj� si� na ko�cu tej 
broszury.

Modu� Typ sygna�u Ilo
	 kana�ów
SM 321 24 V DC 16, 32, 64  
SM 321 48-125 V DC 16

SM 321 24/48 VUC 16

SM 321 120/230 V AC 8, 16, 32

Modu� Typ sygna�u Ilo
	 kana�ów
SM 323 24 V DC 8 albo 16 DI oraz 

DO

SM 327 24 V DC 8 DI oraz 8 DX 
(wej�cia lub 
wyj�cia)

Modu� Typ sygna�u Zakres nat.
pr�du

Ilo
	 
kana�ów

SM 322 24 V DC 0.5 A 8, 16, 32, 64 

SM 322 24 V DC 2 A 8

SM 322 48-125 V DC 1.5A 8

SM 322 120/230 V AC 1A 8, 16, 32

SM 322 120/230 V AC 2 A 8

SM 322 UC (przeka	nik) 0.5 A - 5 A 8, 16

Modu� Typ sygna�u Rozdzielczo
	 Ilo
	 
kana�ów

SM 331 Napi�ciowy do 16 bitów 2, 8

SM 331 Pr�dowy 
(równie� HART)

do 16 bitów 2, 8

SM 331 Rezystancyjny do 16 bitów 1, 4, 8

SM 331 Termopara do 16 bitów 2, 6, 8

SM 331 Termometr
rezystancyjny

do 16 bitów 1, 4, 8

Modu� Typ sygna�u Rozdzielczo
	 Ilo
	 
kana�ów

SM 334 Napi�ciowy do13 bitów 2, 4

SM 334 Pr�dowy 8 bitów 4

SM 334 Rezystancyjny 13 bitów 4

SM 334 Termometr
rezystancyjny

15 bitów 4

SM 335 Napi�ciowy 14 bitów 4

SM 335 Pr�dowy 14 bitów 4

Modu� Typ sygna�u Rozdzielczo
	 Ilo
	 
kana�ów

SM 332 Napi�ciowy do 16 bitów 2, 4, 8

SM 332 Pr�dowy (równie� 
HART)

do 16 bitów 2, 4, 8

Modu� sygna�owy SM 332-1



Sterowniki modu�owe – SIMATIC S7-40044

SIMATIC S7-400

SIMATIC S7-400 to najbardziej wydajny i niezawodny 
sterownik PLC firmy SIEMENS.

Przeznaczony jest do sterowania procesami technologicznymi 
oraz maszynami produkcyjnymi we wszystkich ga��ziach 
przemys�u. Moc obliczeniowa, wielko�� pami�ci oraz zasoby 
komunikacyjne umo�liwiaj� budowanie na kompletnych 
uk�adów sterowania dla ca�ych linii produkcyjnych na bazie 
S7-400. SIMATIC S7-400 stosowany jest powszechnie 
w automatyce procesowej, w której sterownik PLC pe�ni 
funkcje centralnego systemu sterowania i wspó�pracuje za 
po�rednictwem sieci przemys�owych z rozproszonymi 
uk�adami wej�cia/wyj�cia. 

Zakres zastosowa�

SIMATIC S7-400 znajduje zastosowanie we wszystkich 
ga��ziach przemys�u, a w szczególno�ci takich jak: 
• automatyka procesowa
• przemys� samochodowy
• produkcja maszyn
• magazyny
• automatyka budynków
• przemys� papierniczy i drukarski
• przemys� drzewny
• przemys� tekstylny
• przemys� farmaceutyczny
• przemys� spo�ywczy
• przemys� chemiczny i petrochemiczny

Aplikacje specjalne

SIMATIC S7-400 znajduje zastosowanie w aplikacjach 
specjalnych takich jak:
• systemy wymagaj�ce redundancji sterowania (S7-400H)
• aplikacje wymagaj�ce podwy�szonej niezawodno�ci 

i odporno�ci na b��dy (S7-400FH)
• aplikacje wymagaj�ce niezawodnego sterowania na bazie 

PC (WinAC Slot)

Zastosowanie w przemy�le browarniczym...

G�ÓWNE CECHY

■ SIMATIC S7-400 umo�liwia sterowanie kompletnymi 
instalacjami technologicznymi i jest optymalnym 
rozwi�zaniem dla aplikacji wymagaj�cych 
przetwarzania du�ych ilo�ci danych, np. w automatyce 
procesowej. 

■ Dzi�ki krótkim czasom wykonywania programu oraz 
mo�liwo�ci synchronizacji programu z cyklem pracy 
sieci komunikacyjnych, S7-400 doskonale sprawdza si� 
w sterowaniu szybkimi maszynami produkcyjnymi.

■ Dzi�ki du�ej pami�ci programu oraz zasobom 
komunikacyjnym, S7-400 wykorzystywany jest jako 
nadrz�dny system sterowania i sterownik koordynuj�cy 
prac� maszyn produkcyjnych i ca�ych linii 
technologicznych.

■ Szeroka oferta procesorów g�ównych S7-400 
umo�liwia budowanie zarówno niewielkich uk�adów 
sterowania, jak i rozleg�ych systemów automatyki dla 
du�ych i rozleg�ych instalacji technologicznych.

■ W obr�bie pojedynczego sterownika S7-400 mog� by� 
realizowane zarówno standardowe uk�ady sterowania, 
jak i certyfikowane uk�ady blokad i zabezpiecze� 
w wykonaniu Fail-Safe oraz systemy redundantne.

■ Rozbudowa sprz�towa S7-400 oraz modyfikacje 
i zmiany programu sterownika mog� by� prowadzone 
„na ruchu”, bez zatrzymywania uk�adu sterowania.

■ Wydajne narz�dzia programistyczne, takie jak STEP 7 
oraz edytory dla j�zyków technologicznych (HiGRAPH, 
CFC), skracaj� etap projektowania uk�adu automatyki 
oraz u�atwiaj� jego pó	niejsz� diagnostyk� oraz 
eksploatacj�.

Sterowniki modu�owe – SIMATIC S7-400
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Konstrukcja mechaniczna

Modu�owo
	

Sterownik SIMATIC S7-400 
ma konstrukcj� modu�ow� 
i nie posiada ruchomych, 
zu�ywaj�cych si� cz��ci 
mechanicznych. Jego 
konfiguracja sprz�towa 
mo�e by� optymalnie 
dopasowana do wymaga� 
danej aplikacji.

Poszczególne elementy 
systemu S7-400 montowane 
s� w kasecie „rack” 
z wbudowan� magistral� 
„backplane”. Modu�y 
sygna�owe mog� by� 
umieszczane centralnie, 
bezpo�rednio przy 
procesorze g�ównym CPU lub w kasetach oddalonych. Modu�y 
sygna�owe centralne oraz zdalne mo�na wymienia� pod 
napi�ciem, w trakcie pracy systemu.

Szybka i wydajna magistrala „backplane” sterownika S7-400 
pozwala na obs�ug� przez g�ówne CPU kilku procesorów 
komunikacyjnych. Ka�dy z procesorów komunikacyjnych 
mo�e kontrolowa� niezale�n� sie� przemys�ow�, np. 
PROFIBUS lub PROFINET. Wykorzystanie sieci przemys�owych 
umo�liwia podzielenie ca�ego systemu sterowania na odr�bne 
podsystemy, np. do wymiany danych ze zdalnymi I/O, 
nap�dami elektrycznymi, panelami operatorskimi lub 
systemami MES.

Konstrukcja mechaniczna

Standardowy system S7-400 zawiera kaset� monta�ow� 
(Rack), zasilacz (PS) i jednostk� centraln� (CPU). Mo�na go 
rozbudowywa� za pomoc� modu�ów rozszerze�. Wszystkie 
modu�y mog� by� swobodnie umieszczane obok zasilacza 
montowanego po lewej stronie kasety. Sterownik S7-400 jest 
przystosowany do dzialania w trudnym �rodowisku prze-
mys�owym i nie posiada ruchomych cz��ci takich jak wentyla-
tory. Modu�y sygna�owe mog� by� wymieniane przy 
za��czonym zasilaniu (hot-swapping).

Szeroki zakres modu�ów mo�e by� wykorzystany zarówno jako 
centralne rozszerzenia, jak i do prostej konfiguracji topologii 
rozproszonych na bazie wysp ET 200. Pozwala to na znaczn� 
redukcj� kosztów serwisowej wymiany modu�ów.

Prosta instalacja SIMATIC S7-400 dzi�ki zawieszaniu modu�ów

Poza standardowymi kasetami monta�owymi dost�pne s� 
równie� kasety aluminiowe, 9 lub 18 slotowe . Aluminiowe 
kasety s� bardziej odporne na �rodowisko przemys�owe, 
sztywniejsze i o ok. 25% l�ejsze od kaset standardowych.

...lub w przemy�le tekstylnym
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Rozszerzenia

Rozszerzenia centralne

Kasety rozszerzaj�ce s� pod��czane za po�rednictwem 
modu�ów interfejsowych IM bezpo�rednio do kasety 
centralnej. Maksymalna odleg�o�� pomi�dzy kasetami zale�y 
od u�ytych modu�ów interfejsowych IM i wynosi do 100m. 
W przypadku rozszerze� centralnych zachowana jest pe�na 
funkcjonalno�� magistrali „backplane”. Przy niewielkich 
odleg�o�ciach zasilanie kaset mo�e by� równie� przesy�ane za 
po�rednictwem modu�ów interfejsowych.

Dost�pne s� kasety centralne z 4, 9 i 18 gniazdami. Do kasety 
centralnej mo�na pod��czy� do 21 kaset rozszerzaj�cych, 
ka�da zawieraj�ca 18 lub 9 gniazd.

Rozszerzenia rozproszone

Dodatkowe kasety z modu�ami wej��/wyj�� mog� by� 
pod��czane za pomoc� sieci PROFIBUS lub PROFINET. 
Dodatkowe kasety lub samodzielne urz�dzenia polowe 
pod��czane s� do wbudowanych w CPU interfejsów PROFIBUS 
i PROFINET lub dodatkowych procesorów komunikacyjnych. 
Zalet� takiego rozwi�zania jest du�y wybór urz�dze� 
obiektowych, np. o ró�nym stopniu ochrony (np. IP20, 
IP65/67) oraz wszystkich urz�dze� zgodnych ze standardem 
PROFIBUS i PROFINET. 

 

Elementy dla SIMATIC S7-400

Elementy Opis Nr katalogowy

Rack UR1 1) Kaseta centralna lub rozszerzaj�ca, 18 gniazd 6ES7 400-1TA0.

UR1 (Alu) Kaseta centralna lub rozszerzaj�ca, 18 gniazd 6ES7 400-1TA1.

UR2 Kaseta centralna lub rozszerzaj�ca, 9 gniazd 6ES7 400-1JA0.

UR2 (Alu) Kaseta centralna lub rozszerzaj�ca, 9 gniazd 6ES7 400-1JA1.

UR2-H 1) Kaseta centralna dzielona, 9 gniazd 6ES7 400-2JA0.

UR2-H (Alu) 1) Kaseta centralna dzielona, 9 gniazd 6ES7 400-2JA1.

CR1 Kaseta centralna dzielona, 18 gniazd 6ES7 401-2TA.

CR3 Kaseta centralna lub rozszerzaj�ca, 4 gniazda 6ES7 401-1DA.

ER1 Kaseta rozszerzaj�ca, 18 gniazd 6ES7 403-1TA0.

ER1 (Alu) Kaseta rozszerzaj�ca, 18 gniazd 6ES7 403-1TA1.

ER2 Kaseta rozszerzaj�ca, 9 gniazd 6ES7 403-1JA0.

ER2 (Alu) Kaseta rozszerzaj�ca, 9 gniazd 6ES7 403-1JA1.

Modu�y interfejsowe
IM 460-0 Modu� nadajnika, 5 m 6ES7 460-0A.

IM 461-0 Modu� odbiornika, 5 m 6ES7 461-0A.

IM 460-1 1) Modu� nadajnika, 1,5 m 6ES7 460-1B.

IM 461-1 1) Modu� odbiornika, 1,5 m 6ES7 461-1B.

IM 460-3 Modu� nadajnika, 102 m 6ES7 460-3A.

IM 461-3 Modu� odbiornika, 102 m 6ES7 461-3A.

IM 467 Master PROFIBUS 6ES7 467-5G.

IM 467 FO Master PROFIBUS, przy��cze �wiat�owodowe 6ES7 467-5F.

Zasilacze PS 405 (4 A) 24 V DC 6ES7 405-0D.

PS 405 (10 A) 1) 24 V DC 6ES7 405-0KA.

PS 405 (10 A) 24 V DC, redundancja 6ES7 405-0KR.

PS 405 (20 A) 24 V DC 6ES7 405-0R.

PS 407 (4 A) 120/230 V AC 6ES7 407-0D.

PS 407 (10 A) 1) 120/230 V AC 6ES7 407-0KA.

PS 407 (10 A) 1) 120/230 V AC, redundancja 6ES7 407-0KR.

PS 407 (20 A) 120/230 V AC 6ES7 407-0R.

1) Dost�pna równie� wersja SIPLUS
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Jednostki centralne serii S7-400

W SIMATIC S7-400 dost�pne s� ró�ne jednostki CPU, od 
ekonomicznych procesorów CPU 412 do bardzo wydajnych
i szybkich jednostek obliczeniowych serii CPU 417. 
Ró�norodno�� oferowanych procesorów pozwala optymalnie 
dopasowa� konfiguracj� sprz�tow� sterownika do danej 
aplikacji. Poszczególne procesory CPU ró�ni� si� mi�dzy sob� 
wielko�ci� pami�ci roboczej, moc� obliczeniow�, ilo�ci� 
obs�ugiwanych sygna�ów oraz liczb� mo�liwych po��cze� 
komunikacyjnych. Wszystkie procesory gwarantuj� krótki cykl 
obiegu p�tli programu oraz deterministyczn� obs�ug� wej�� 
i wyj��.

W obr�bie jednego sterownika mo�na stosowa� do kilku 
procesorów CPU i tym samym rozdziela� zadania sterowania 
na ró�ne procesory (Multi-computing).

Multi-computing

Multi-computing umo�liwia prac� wieloprocesorow� 
sterownika SIMATIC S7-400.
• Ca�kowite zapotrzebowanie aplikacji na moc obliczeniow� 

mo�e by� rozdzielone na kilka procesorów. Z�o�one 
operacje technologiczne, takie jak regulacja, sterowanie 
nap�dami oraz komunikacja mog� by� realizowane przez 
odr�bne procesory. Przy takiej konfiguracji ka�dy procesor 
ma przyporz�dkowane swoje uk�ady wej�cia/wyj�cia.

• Mo�liwy jest podzia� zadania sterowania na cz��� 
czasowokrytyczn� oraz na cz��� standardow�. Ka�da cz��� 
aplikacji steruj�cej wykonywana jest na innym procesorze.

Przy multi-computingu wszystkie procesory zachowuj� si� 
jednakowo. W przypadku zmiany trybu pracy jednego CPU, 
pozosta�e procesory dostosowuj� do niego swój stan.

Pomi�dzy procesorami wymieniane s� informacje 
synchronizuj�ce, koordynuj�ce prac� poszczególnych 
jednostek.

Zintegrowane w systemie operacyjnym funkcje pozwalaj� na 
szybk� wymian� danych mi�dzy procesorami.

Zasoby obliczeniowe i komunikacyjne

S7-400 to nie tylko szybkie przetwarzanie programu i du�a pa-
mi�� operacyjna, ale równie� zespó� wbudowanych 
w system operacyjny mechanizmów poprawiaj�cych 
wydajno�� przetwarzania danych.

System operacyjny sterownika pozwala na dzielenie programu 
u�ytkownika na odr�bne w�tki, przetwarzane z innym cyklem 
czasowym. W bardzo szybkich procesorach S7-400 mo�e 
pracowa� w trybie izochronicznym. Program sterownika, 
magistrala komunikacyjna PROFIBUS DP oraz zdalne uk�ady 
wej�cia i wyj�cia s� wówczas taktowane tym samym zegarem 
i pracuj� w sposób synchroniczny. W trybie izochronicznym 
realny czas akwizycji sygna�u i cyklu programu wzrasta nawet 
kilkakrotnie, w porównaniu z tradycyjn� prac� 
asynchroniczn�.

S7-400 dysponuje równie� du�ymi zasobami 
komunikacyjnymi, czyli ilo�ci� mo�liwych po��cze� 
logicznych. Zasoby komunikacyjne S7-400 umo�liwiaj� 
jednoczesn� wymian� danych z innymi urz�dzeniami, takimi 
jak sterowniki PLC i komputery PC, nie obci��aj�c procesora 
g�ównego i nie wp�ywaj�c na czasy reakcji sterownika na przy-
chodz�ce sygna�y. Du�e zasoby komunikacyjne pozwalaj� na 
jednoczesne programowanie i podgl�danie 
wykonywanego programu przez kilku u�ytkowników.

Diagnostyka

Inteligentny system diagnostyki sterownika S7-400 cyklicznie 
monitoruje funkcjonowanie procesora CPU, modu�ów oraz 
sterowanego procesu. Ewentualne nieprawid�owo�ci 
dzia�ania s� rejestrowanie w buforze diagnostycznym, czyli
w pami�ci zdarze�, zintegrowanej w CPU (czarna skrzynka 
CPU).

Funkcje diagnostyczne, zaimplementowane w modu�ach 
sygna�owych pozwalaj� okre�li� poprawno�� odczytywania 
danych dwustanowych i analogowych. W wypadku wykrycia 
b��du do CPU wysy�any jest komunikat diagnostyczny. System 
operacyjny CPU przerywa wykonywanie programu i wywo�uje 
odpowiedni blok obs�ugi b��du.

Podobny mechanizm jest mo�liwy dla diagnostyki 
procesowej. Modu�y analogowe mog� monitorowa� np. 
przekroczenia warto�ci granicznych, w wyniku których 
generowane jest przerwanie procesowe w CPU.

CPU 412-2

CPU 412-1

CPU 414-2

CPU 414-3

CPU 416-2

CPU 416-3

CPU 417-4

30,0

4

8

16

16 0,075 0,045 0,030,030,03 0,0183264

5,6

11,211,2

2,8

1,0

0,5

0,288

11,2

Pamięć w MB

Czas przetwarzania
Instrukcja bitowa w μs

Zakres adresów
wejść/wyjść w KB

Ilość połączeń
logicznych
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Dane techniczne CPU S7-400

*) przez bloki SFB, ilo�� nieograniczona lub ograniczona tylko pami�ci� operacyjn�

CPU CPU 412-1 CPU 412-2 CPU 414-2 CPU 414-3 CPU 414-3 
PN/DP

Wymiary (mm) 25 x 290 x 219 50 x 290 x 219

Ilo�� slotów 1 2

Numer zamówieniowy: 6ES7… 412-1XJ. 412-2XJ. 414-2XK. 414-3XM. 414-3EM.

Pami�	 

Zintegrowana 288 KB 512 KB 1 MB 2.8 MB

Instrukcje 48 K 84 K 170 K 460 K

Program 144 KB 256 KB 512 KB 1.4 MB

Dane 144 KB 256 KB 512 KB 1.4 MB

Czasy przetwarzania

Operacja bitowa 0.075 μs 0,045 μs

Operacja 16-bitowa 0.075 μs 0,045 μs

Operacja sta�oprzecinkowa 0.075 μs 0,045 μs

Operacja zmiennoprzecinkowa 0.225 μs 0,135 μs

Merkery/ Zegary/ Liczniki

Merkery 4 KB 8 KB

Zegary /liczniki S7 2048 / 2048 2048 / 2048

Zegary/liczniki IEC ● *) ● *)

Zakresy adresów

Wej�cia/wyj�cia 4 KB / 4 KB 8 KB / 8 KB

Obraz wej��/wyj�� 4 KB / 4 KB 8 KB / 8 KB

Kana�y binarne 32768 / 32768 65536 / 65536

Kana�y analogowe 2048 / 2048 4096 / 4096

Interfejs PROFIBUS DP

Ilo�� interfejsów DP 1 (MPI/DP) 1 1 2 1

Ilo�� urz�dze� slave DP 32 64 96 96 ka�dy 125 ka�dy

Modu� do��czany dodatkowo 1 x DP 1 x DP

Interfejs PROFINET

Ilo�� interfejsów PN 1 (2 porty)

PROFINET IO ●

PROFINET z IRT ●

PROFINET CBA ●

TCP/IP ●

UDP ●

ISO-on-TCP (RFC 1006) ●

Serwer www ●

Bramka dla rekordów danych ●
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1) Dost�pna równie� wersja SIPLUS
*) przez bloki SFB, ilo�� nieograniczona lub ograniczona tylko pami�ci� operacyjn�

CPU CPU 416-2 CPU 416F-2 CPU 416-3 1) CPU 416-3 
PN/DP 1)

CPU 416F-3 
PN/DP

CPU 417-4 1)

Wymiary (mm) 25 x 290 x 219 50 x 290 x 219 50 x 290 x 219

Ilo�� slotów 1 2 2

Numer zamówieniowy: 6ES7… 416-2XN. 416-2FN. 416-3XR. 416-3ER. 416-3FR. 417-4XT.

Pami�	 

Zintegrowana 5.6 MB 11.2 MB 30 MB

Instrukcje 920 K 1840 K 5 M

Program 2.8 MB 5.6 MB 15 MB

Dane 2.8 MB 5.6 MB 15 MB

Czasy przetwarzania

Operacja bitowa 0.03 μs 0,018 μs

Operacja 16-bitowa 0.03 μs 0.018 μs

Operacja sta�oprzecinkowa 0.03 μs 0,018 μs

Operacja zmiennoprzecinkowa 0.09 μs 0,054 μs

Merkery/ Zegary/ Liczniki

Merkery 16 KB 16 KB

Zegary / liczniki S7 2048 / 2048 2048 / 2048

Zegary/liczniki IEC ● *) ● *)

Zakresy adresów

Wej�cia/wyj�cia 16 KB / 16 KB 16 KB / 
16 KB

Obraz wej��/wyj�� 16 KB / 16 KB 16 KB / 
16 KB

Kana�y binarne 131072 / 131072 131072 / 131072

Kana�y analogowe 8192 / 8192 8192 / 8192

Interfejs PROFIBUS DP

Ilo�� interfejsów DP 1 1 2 1 1 3

Ilo�� urz�dze� slave DP 125 125 125 ka�dy 125 ka�dy 125 ka�dy 125 ka�dy

Modu� do��czany dodatkowo 1 x DP 1 x DP 1 x DP 2 x DP

Interfejs PROFINET

Ilo�� interfejsów PN 1 (2 porty) 1 (2 porty)

PROFINET IO ● ●

PROFINET z IRT ● ●

PROFINET CBA ● ●

TCP/IP ● ●

UDP ● ●

ISO-on-TCP (RFC 1006) ● ●

Serwer www ● ●

Bramka dla rekordów danych ● ●
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Koncepcja pami�ci, backup programu

Pami�	 danych/programu

Program u�ytkownika przechowywany jest w CPU w pami�ci 
�aduj�cej „load”. Ka�de CPU ma wbudowan�, podtrzymywan� 
bateryjnie pami�� �aduj�c�. Wbudowana pami�� �aduj�ca 
umo�liwia przechowywanie tylko niewielkich programów. 
Wewn�trzn� pami�� �aduj�ca mo�na rozszerzy� pami�ci� ze-
wn�trzn� typu RAM lub EEPROM. Nowe, 64 MB, karty pami�ci 
RAM umo�liwiaj� przechowywanie ca�ego programu, nawet 
dla najwi�kszych procesorów serii S7-400. Zewn�trzne karty 
pami�ci RAM, podobnie jak wbudowana pami�� �aduj�ca s� 
podtrzymywane za pomoc� baterii  umieszczonych na
zasilaczu sterownika. Karty RAM u�ywane s� g�ównie
w przypadku potrzeby robienia cz�stych zmian  w programie, 
np. w fazie uruchamiania systemu. Karty RAM s� znacznie 
szybsze od kart EEPROM oraz maj� nieograniczon� liczb� 
zapisów. W przeciwie�stwie do kart RAM, karty EEPROM nie 
wymagaj� podtrzymania bateryjnego i stosowane s� g�ównie 
do przechowywania kopii bezpiecze�stwa programu.

Podczas startu procesora program u�ytkownika 
przesy�anyjest z pami�ci �aduj�cej do szybkiej pami�ci 
roboczej „work”, w której jest nast�pnie wykonywany.

Pami�� robocza jest pami�ci� ulotn�, typu RAM. Wielko��
pami�ci roboczej jest sta�a i �ci�le okre�lona dla ka�dego CPU.

Procesory serii S7-400 maj� oddzieln� pami�� robocz� dla 
kodu programu i danych. Rozdzielenie pami�ci roboczej 
zwi�ksza dwukrotnie szybko�� przetwarzania programu. 
W standardowych rozwi�zaniach procesor do wykonania 
pojedynczej instrukcji potrzebuje dwóch operacji pobrania 
danych z pami�ci RAM tj. pobrania instrukcji oraz pobrania 
parametrów dla niej. W S7-400 instrukcja oraz dane pobierane 
s� jednocze�nie dzi�ki oddzielnej magistrali komunikacyjnej 
dla kodu programu i danych.

Podtrzymanie bateryjne

Zasilacze sterowników S7-400 posiadaj� jedn� lub dwie 
baterie podtrzymuj�ce. W przypadku zaniku zasilania 
pozwalaj� one na zapami�tanie zbioru parametrów oraz 
zawarto�ci pami�ci RAM procesora oraz parametrów 
modu�ów sterownika (np. modu�ów FM, CP).

Typy pami�ci w SIMATIC S7-400

Funkcje specjalne

Procesory S7-400 CPU posiadaj� szereg u�ytecznych funkcji 
specjalnych, takich jak:
• 
atwiejsza i szybsza procedura aktualizacji firmwaru CPU za 

po�rednictwem sieci
• Przywracanie ustawie� fabrycznych za pomoc� 

prze��cznika sprz�towego
• Dodatkowe zabezpieczenie za pomoc� funkcji systemowej 

przed wgraniem programu do CPU
• Opcjonalne zabezpieczenie “know-how” poprzez odczyt 

numeru seryjnego karty pami�ci, wykonywanie programu 
mo�liwe jest tylko przy obecno�ci okre�lonej karty pami�ci

Zintegrowany w CPU gateway umo�liwia routing rekordów 
danych z urz�dze� pod��czonych do S7-400 za 
po�rednictwem sieci komunikacyjnych. Przyk�adowo systemy 
wizualizacji PC pod��czone do S7-400 poprzez PROFINET 
mog� wymienia� dane z urz�dzeniami obiektowymi 
obs�ugiwanymi prze S7-400 za po�rednictwem sieci 
PROFIBUS. 

Zewnętrzna

Zintegrowana

Dane

Kod

RAM z podtrzymaniem
bateryjnym lub nieulotna
pamięć Flash

RAM z podtrzymaniem
bateryjnym

Pamięć robocza

RAM 50% dla programu
(bez podtrzymania)

RAM 50% dla danych
(bez podtrzymania)

Dane projektowe
(bloki, symbole,komentarze, 
konfiguracja, parametry 
modułów)

Pliki użytkownika

Dane chwilowe

Obraz procesu

Dane lokalne

Pamięć ładująca
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Funkcjonalno�� systemu SIMATIC S7-400

Zmiany programu i konfiguracji sprz�towej podczas pracy

W czasie eksploatacji systemu automatyki cz�sto istnieje 
potrzeba modyfikacji lub rozbudowy istniej�cej instalacji 
produkcyjnej. Dodanie kolejnego przetwornika pomiarowego, 
zmiana parametrów modu�u sygna�owego (np. zmiana 
zakresu sygna�ów) nie powinny zak�óci� dzia�ania uk�adu 
sterownia. W du�ych instalacjach, szczególnie przy procesach 
ci�g�ych, zatrzymanie systemu sterowania jest
niedopuszczalne. Koszty ponownego rozruchu lub straty 
produkcyjne s� w tym wypadku najwa�niejszym kryterium.

Wspóln� cech� sterowników SIMATIC jest mo�liwo�� 
wprowadzania zmian w programie bez zatrzymywania 
sterownika. Sterowniki SIMATIC S7-400 umo�liwiaj� 
dodatkowo dokonywanie zmian konfiguracji sprz�towej „na 
ruchu”. Funkcja CiR (Configuration in Run) pozwala na 
uruchamianie i zmian� konfiguracji sprz�towej systemu 
sterowania podczas normalnej pracy instalacji.

Zalety

• CiR umo�liwia �atw� rozbudow� i optymalizacj� systemu 
sterowania. Rozbudowa i modyfikacja systemu sterowania 
mo�e by� przeprowadzona bez konieczno�ci
zatrzymywania sterowanego procesu. Rozbudowa
i modyfikacja s� zatem szybkie i bezpieczne dla 
prowadzonego procesu.

• Mo�liwo�� modyfikacji konfiguracji sprz�towej zapewnia 
wysok� elastyczno�� systemu sterowania i pozwala na op-
tymalizacj� procesu produkcyjnego.

• Dzi�ki CiR czas wymagany na zmian� uk�adu sterowania 
w instalacjach o ruchu ci�g�ym mo�e by� skrócony do 
minimum. Proces nie musi by� zatrzymany i ponownie 
inicjowany.

Zastosowanie

Zmiany konfiguracji sprz�towej CiR mo�liwe s� 
w konfiguracjach rozproszonych, wykorzystuj�cych sie� 
PROFIBUS. Funkcja CiR wbudowana jest we wszystkich 
standardowych CPU serii S7-400, oraz procesorach do pracy 
redundantnej - typu H.

Funkcja CiR jest mo�liwa dla  interfejsów PROFIBUS DP Master:

• wbudowanych w CPU
• zewn�trznych procesorów komunikacyjnych CP 443-5 ext

(V5.0 lub wy�sza),
• modu�ów interefejsowych IF 964 DP

Procesory do pracy redundantnej S7-400H obs�uguj� zmian� 
konfiguracji na ruchu przy wykorzystaniu funkcji H-CiR.

Funkcje

Funkcjonalno�� CiR umo�liwia dokonywanie nast�puj�cych 
zmian w konfiguracji sterownika:
• Dodawanie rozproszonych wysp wej�cia/wyj�cia na 

PROFIBUS DP i PROFIBUS PA, np. w celu dodania kolejnego 
fragmentu instalacji technologicznej.

• Dodawanie modu�ów sygna�owych w wyspach I/O typu 
ET 200M, np. w celu wprowadzenia do systemu kolejnych 
sygna�ów z czujników.

• Usuwanie istniej�cych urz�dze� z magistrali PROFIBUS DP i 
PROFIBUS PA.

• Zmiany parametrów poszczególnych modu�ów 
sygna�owych w ET 200M, np. zmiany parametrów 
przerwa�, limitów, typów czujników.

Urz�dzenia z funkcjonalno�ci� CIR

CPU S7-400

S7-400H (redundancja)

ET 200M

ET 200M
DP slave

DP slave

PA slave

PA slave

DP/PA link

DP/PA link

PROFIBUS PA
PROFIBUS

Moduły
Fail-Safe
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Modu�y S7-400 – charakterystyka

Zró�nicowany zakres modu�ów S7-400 pozwala dopasowanie 
systemu sterowania do indywidualnych zada�. S7-400 
umo�liwia obs�ug� z�o�onych zada� technologicznych oraz 
komunikacj� w ró�nych systemach sieci przemys�owych. 
Realizacja zada� technologicznych i komunikacyjnych 
mo�liwa jest za pomoc� modu�ów funkcyjnych i procesorów 
komunikacyjnych.

Modu�y funkcyjne

Modu�y funkcyjne realizuj� okre�lone zadania technologiczne 
niezale�nie od g�ównego procesora CPU, nie zajmuj�c tym 
samym jego zasobów obliczeniowych i pami�ci. Stosowane s� 
w aplikacjach wymagaj�cych wysokiej dynamiki oraz 
dok�adno�ci.

 

Modu� funkcyjny FM 452 Procesor komunikacyjny CP 443-1  
Advanced z portem 1Gb/s

Procesory komunikacyjne

Dodatkowe procesory komunikacyjne s�u�� pod��czaniu 
S7-400 do ró�nych sieci przemys�owych, systemów 
sieciowych i do wymiany danych punkt-punkt z urz�dzeniami 
innych producentów.

1) Procesory CP 343-1 Advenced posiada nast�puj�ce funkcje dodatkowe:
• Komunikacja w HTTP zapewniaj�ca dost�p do danych procesowych przez 

strony internetowe u�ytkownika
• Funkcja klienta e-mail do wysy�ania wiadomo�ci bezpo�rednio z programu 

u�ytkownika
• Komunikacja FTP do sterowanej programowo komunikacji jako klient lub 

serwer FTP z dost�pem do bloków programu
• Po��czenie 1 Gb/s pozwalaj�ce równie� na monitoring dla sieci 

separowanych
• Ograniczony dost�p przez list� dozwolonych adresów IP

2) Dost�pne równie� w wersji SIPLUS

Modu�y funkcyjne

Funkcja
technologiczna

kana�y / 
osie

Modu�

Zliczanie, pomiar, 
cz�stotliwo�� i detekcja 
po�o�enia

2 FM 450 2)

Sterowanie krzywkowe CAM 1 FM 452

Regulacja PID 
(ci�g�a)

16 FM 455C

Regulacja PID 
(krokowa/impulsowa)

16 FM 455S

Pozycjonowanie 
(dwupr�dko�ciowe)

3 FM 451

Pozycjonowanie (silnika 
krokowo/servo)

3 FM 453

Swobodnie konfigurowalne 
funkcje sterowania i regulacji 
sterowanianap�dami servo.

Dowolnie FM 458-1 DP

Procesory komunikacyjne 

Sie	 komunikacyjna Modu�
PROFIBUS DP 2) CP 443-5 Extended 

PROFIBUS FMS 2) CP 443-5 Basic  2)

PROFINET / 
Industrial Ethernet 2)

CP 443-1
CP 443-1 Advanced 1) 2)

Po��czenie punkt-punkt CP 440
CP 441-1, CP 441-2
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Po��czenie punkt-punkt

Po��czenie punkt-punkt, przy u�yciu modu�ów 
komunikacyjnych jest bardzo wydajnym i ekonomicznym 
rozwi�zaniem komunikacji. Zalety komunikacji punkt-punkt
w porównaniu z sieciami przemys�owymi s� szczególnie 
widoczne w przypadku do��czania do S7-400 niewielkiej 
liczby urz�dze� zewn�trznych (w standardzie RS 232 lub
RS 485).

Modu�y komunikacyjne CP PtP mog� by� wykorzystywane do 
do��czania do SIMATIC S7 systemów automatyki innych 
producentów. Dzi�ki szerokiej ofercie dost�pne s� modu�y 
z ró�nymi przy��czami (RS 232, RS 422/485) oraz z ju� 
zaimplementowanymi protoko�ami komunikacyjnymi.

Procesory komunikacyjne CP PtP posiadaj� obudow� 
z tworzywa sztucznego oraz zespó� diod sygnalizacyjnych, do 
wy�wietlania informacji diagnostycznych.

Wraz z modu�ami komunikacyjnymi dostarczany jest pakiet 
konfiguracyjny zawieraj�cy przygotowane maski 
konfiguracyjne, niezb�dne biblioteki programowe do 
komunikacji pomi�dzy CPU i CP, przyk�ady zastosowa� oraz 
dokumentacj� techniczn�.

Dane konfiguracyjne przechowywane s� w bloku danych 
w samym CPU. W przypadku wymiany modu�u, nie ma 
konieczno�� konfiguracji nowego. Dane konfiguracyjne s� 
przesy�ane do nowego modu�u natychmiast po w��czeniu 
zasilania sterownika.

Po��czenia punkt-punkt w SIMATIC S7-400

Czujniki
kodów
kreskowych

Regulatory

SIMOVERT
SIMOREG

Modemy

PC Drukarki Roboty          Terminale           S5 lub PLC
  przemysłowe        BDE                innych producentów

Dane techniczne dla po��cze� punkt-punkt

W�a
ciwo
ci Szybka odpowied�
Ma�a ilo�� danych

Typ po��czenia

Ekonomiczny modu� 
komunikacyjny

Wydajne ��cze 
komputerowe, �adowalne 
protoko�y komunikacyjne

Pr�dko�� transmisji Wysoka (115200 bit/s) Niska (38400 bit/s) Wysoka (115200 bit/s)


adowalne protoko�y
(Numer zamówieniowy: 6ES7340-)

MODBUS Master (-1AA.),
MODBUS Slave (-1AB.),  
Magistrala danych (-1AE.)

Modu� CP 440 CP 441-1 CP 441-2

Numer zamówieniowy: 6ES7… 440-1. 441-1. 441-2.

Warstwa fizyczna przy��cza

RS 232C (V.24) Wszystkie systemy transmisji, modu�y sprz�gaj�ce,
wtyczki, po��czenie szeregowe

20 mA (TTY)

RS 422/485 (X.27) ● (do 32 stacji)

Integrated transmission protocols

ASCII ● ● ●

Sterownik drukarki ● ●

3964 (R) ● ● ●

RK 512 ●
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Modu�y S7-400 

Modu�y sygna�owe

Modu�y sygna�owe s� interfejsem pomi�dzy CPU a procesem. 
Szeroka gama dost�pnych modu�ów sygna�owych umo�liwia 
optymalne dopasowanie konfiguracji sterownika do 
wymaga� aplikacji.

Modu�y sygna�owe S7-400 reprezentuj� jedynie podgrup� 
modu�ów, które mog� by� pod��czone do sterowników 
S7-400, z wykorzystaniem sieci PROFIBUS DP. Za 
po�rednictwem sieci przemys�owych mo�liwe jest równie� 
stosowanie wej�� i wyj�� rozproszonych ET200.

�atwa instalacja

Czujniki oraz elementy wykonawcze pod��czane s� do 
modu�ów za po�rednictwem listew zaciskowych. 
W przypadku konieczno�ci wymiany modu�u wystarczy
wyci�gn�� listw� zaciskow� z jednego modu�u i wpi�� do 
drugiego.

Szybkie okablowanie modu�ów

Szybsze i �atwiejsze okablowanie modu�ów sygna�owych jest 
mo�liwe przy wykorzystaniu technologii TOP CONNECT. Top 
Connect oferuje wst�pnie okablowane listwy przy��czeniowe 
modu�ów sygna�owych. Zako�czenia poszczególnych �y� 
mog� by� wyprowadzone na dedykowane bloki zaciskowe lub 
bloki z przeka�nikami separuj�cymi.

Wysokie upakowanie kana�ów

Oferowane modu�y wej�� i wyj�� maj� 8-32 kana�ów 
dwustanowych lub 8-16 kana�ów analogowych. Modu�y 32 
kana�owe pozwalaj� na optymalne wykorzystanie miejsca 
w szafie steruj�cej.

�atwa parametryzacja

Modu�y s� konfigurowane i parametryzowane z poziomu 
oprogramowania STEP7. Dane konfiguracyjne modu�ów s� 
zapisywane centralnie w pami�ci CPU. W przypadku wymiany 
modu�u, dane konfiguracyjne s� automatycznie wysy�ane do 
nowego modu�u. W przypadku u�ycia nowszych wersji 
modu�ów nie ma konieczno�ci aktualizowania programu 
w sterowniku.

Raz wykonywana konfiguracja modu�ów mo�e by� 
wykorzystywana dla innych sterowników, np. gdy maszyna 
musi by� powielana.

Diagnostyka, przerwania

Wi�kszo�� modu�ów umo�liwia diagnostyk� torów
pomiarowych i sprawdza wiarygodno�� sygna�ów
przychodz�cych z procesu (przerwania procesowe). Oznacza 
to, �e system sterowania mo�e bardzo szybko reagowa� na 
wszelkie nieprawid�owo�ci lub zdarzenia procesowe.

Parametryzacja modu�u analogowego
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Modu�y wej
	 binarnych

Modu�y wyj
	 binarnych

Modu�y wej
	 analogowych

Modu�y wyj
	 analogowych

Dodatkowe informacje nt. 
parametrów modu�ów 
wej��/ wyj�� znajduj� si� na 
ko�cu tej broszury.

Modu� Typ sygna�u Ilo
	 kana�ów
SM 421 24V DC 16, 32

SM 421 24-60V UC 16

SM 421 120/230V UC 16, 32

Modu� Typ 
sygna�u

Nat��enie Ilo
	 
kana�ów

SM 422 24V DC 0.5 A 32

SM 422 24V DC 2 A 16

SM 422 120/230V AC 2 A 16

SM 422 UC 
(przeka	nik)

5A 16

Modu� Typ sygna�u Rozdzielczo
	 Ilo
	 
kana�ów

SM 431 napi�ciowy do 16 bitów 8, 16

SM 431 pr�dowy do 16 bitów 8, 16

SM 431 rezystancyjny do 16 bitów 4, 8

SM 431 termoparowy do 16 bitów 8, 16

SM 431 rezystancyjny 
pomiar temp.

do 16 bitów 4, 8

Modu� Typ 
sygna�u

Rozdzielczo
	 Ilo
	 
kana�ów

SM 432 napi�ciowy/
nat��eniowy

13 bitów 8

SM 421 Modu� sygna�owy
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SIMATIC S7-400H

Gor�ca rezerwa - SIMATIC S7-400H

SIMATIC S7-400H jest 
systemem sterowania 
wyposa�onym w dwa 
procesory typu H; 
w przypadku usterki 
sterownika g�ównego 
nast�puje automatyczne 
prze��czenie na rezerwowy. 
System redundantny 
S7-400H stosowany jest do 
sterowania krytycznymi 

czasowo procesami wymagaj�cymi „gor�cej rezerwy” (czas 
prze��czenia poni�ej 100ms).

Synchronizacja

Zastosowana metoda synchronizacji zdarzeniowej pozwala na 
p�ynne prze��czenie sterowania na rezerwowe w przypadku 
wykrycia b��du. Procesor rezerwowy rozpoczyna 
przetwarzanie programu od miejsca, w którym zosta�a 
wykryta awaria. Rozwi�zanie to zapewnia ci�g�o�� danych 
b�d�cych obrazem sterowanego procesu.

Cechy systemu SIMATIC S7-400H

Konstrukcja
System redundantny Simatic S7-400H wykorzystuje dwa 
identyczne procesory w wykonaniu H. Procesory te s� 
po��czone szybk� magistral� �wiat�owodow�. Mog� by� 
montowane w jednej lub w dwóch osobnych kasetach. 
W pierwszym przypadku obydwa procesory wykorzystuj� 
jedn� kaset� UR2-H. W uk�adzie z pojedyncz� kaset� 
stosowany jest pojedynczy lub redundantny zasilacz PS. 
W przypadku, podwy�szonych wymaga� bezpiecze�stwa 
procesory typu H mog� by� ca�kowicie odseparowane 
i montowane w oddzielnych kasetach UR1 lub UR2. Ka�da 
z kaset mo�e posiada� pojedynczy lub podwójny zasilacz. 
Maksymalna odleg�o�� pomi�dzy kasetami wynosi 10 km. 

I/O

W zale�no�ci od typu po��czenia mog� by� u�yte nast�puj�ce 
komponenty I/O:
• Pe�na oferta urz�dze� PROFIBUS, przy pojedynczej 

magistrali komunikacyjnej
• ET 200M przy redundantnej magistrali komunikacyjnej

Topologia S7-400H 

In�yniering
Programowanie systemu odbywa si�, tak jak 
w standardowych sterownikach, za pomoc� pakietu STEP 7. 
Programy mog� by� swobodnie przenoszone pomi�dzy 
systemem standardowym i redundantnym. Podczas 
wgrywania programu, jest on automatycznie �adowany do 
dwóch redundantnych procesorów. Funkcje obs�ugi 
i parametryzacji systemu redundantnego zawarte s� 
w pakiecie opcjonalnym S7 H-Systems (zintegrowany ze 
STEP 7 od wersji 5.3).

Diagnostyka/wymiana modu�ów
Oprócz standardowych funkcji diagnostycznych dost�pne s� 
funkcje dodatkowe:
• Zintegrowane funkcje autodiagnostyki wykrywaj� 

i sygnalizuj� ewentualne awarie, zanim dojdzie do 
zak�óce� w sterowanym procesie. Uaktywniaj� 
identyfikacj� uszkodzonych modu�ów w celu ich szybszej 
lokalizacji na obiekcie oraz wymiany.

• Ka�dy komponent systemu mo�na wymieni� podczas 
normalnej pracy instalacji (naprawy online). Po wymianie 
procesora CPU aktualny program i dane s� automatycznie 
wgrywane. Mo�liwe jest dodatkowo dokonywanie zmian 
w programie, bez zatrzymywania sterownika, np. zmiana 
i wgrywanie bloków funkcyjnych.

• Mo�liwa jest zmiana konfiguracji sprz�towej bez 
konieczno�ci zatrzymania systemu, np. dodawanie lub 
usuwanie urz�dze� DP, zmiany konfiguracji pami�ci CPU.

Zalety
■ Du�a wydajno�� i szybko�� dzia�ania do aplikacji 

czasowo-krytycznych
■ Sprz�towa synchronizacja procesorów
■ Dost�pno�� wielu komponentów S7-400H w wersji 

SIPLUS, wersji do pracy w trudnych warunkach 
otoczenia, np. �rodowiska agresywne/ du�a 
wilgotno��. Dodatkowe informacje:
www.siemens.pl/siplus

Bezawaryjny SIMATIC S7-400 
z redundantnymi CPU

S
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Synchronizacja
zadań

Stacja A
wejścia/wyjścia

Redundantne
wejścia/wyjścia

Stacja B
wejścia/wyjścia

ET 200M

Stacja A Stacja B

Redundantna komunikacja
Industrial Ethernet
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Redundantne CPU

W systemie SIMATIC S7-400H dost�pne s� trzy rodzaje CPU 
dostosowane do wymaga� wydajno�ciowych u�ytkownika. 

Ró�nice dotycz� nie tylko szybko�ci procesorów, ale równie� 
mo�liwo�ci komunikacyjnych. Funkcje diagnostyczne 

zintegrowane w CPU typu H wykrywaj� i automatycznie 
koryguj� komórki pami�ci, które zosta�y uszkodzone lub 
nieprawid�owo zapisane. Nowe wersje CPU-H pozwalaj� 
równie� na uaktualnienie firmware’u za pomoc� sieci 
komunikacyjnych. 

Modu�y synchronizacji

CPU S7-400H s� ��czone za pomoc� kabli �wiat�owodowych 
i modu�ów synchronizuj�cych, które s� instalowane 
bezpo�rednio w CPU. Oznacza to, �e modu�y te nie zajmuj� 
dodatkowych slotów w kasecie i komunikacja odbywa si� 
z du�� pr�dko�ci�. Modu�y synchronizuj�ce mo�na wymienia� 
przy za��czonym napi�ciu zasilania.

Modu�y synchronizuj�ce wyst�puj� w dwóch wersjach:

• Dla kabli synchronizacyjnych o maks. d�ugo�ci 10m
• Dla kabli synchronizacyjnych o maks. d�ugo�ci 10km dla 

CPU 414-4H lub 417-4H dla aplikacji, w których jednostki 
musz� by� oddalone od siebie na wi�ksz� odleg�o��

Dane techniczne H-CPUs

CPU CPU 412-3H CPU 414-4H 2) CPU 417-4H 2)

Wymiary (mm) 50 x 290 x 219 50 x 290 x 219 50 x 290 x 219

Ilo�� slotów 2 2 2

Numer zamówieniowy: 6ES7… 412-3HJ. 414-4HM. 417-4HT.

Pami�	 

Zintegrowana 768 KB 2.8 MB 30 MB

Instrukcje 128 K 460 K 5 M

Program 512 KB 1.4 MB 15 MB

Dane 256 KB 1.4 MB 15 MB

Czasy przetwarzania

Operacja bitowa 0.075 μs 0.045 μs 0,018 μs

Operacja 16-bitowa 0.075 μs 0.045 μs 0.018 μs

Operacja sta�oprzecinkowa 0.075 μs 0.045 μs 0.018 μs

Operacja zmiennoprzecinkowa 0.225 μs 0.135 μs 0.054 μs

Merkery/Zegary/Liczniki

Merkery 8 KB 8 KB 16 KB

Zegary/liczniki S7 2048 / 2048 2048 / 2048 2048 / 2048

Zegary/liczniki IEC ● ● ●

Zakresy adresów

Wej�cia/wyj�cia 8 KB / 8 KB 8 KB / 8 KB 16 KB / 16 KB

Obraz wej��/wyj�� 8 KB / 8 KB 8 KB / 8 KB 16 KB / 16 KB

Kana�y binarne 65536 / 65536 65536 / 65536 131072 / 131072

Kana�y analogowe 4096 / 4096 4096 / 4096 8192 / 8192

Interfejsy

Ilo�� interfejsów DP 1 1) 2 1) 2 1)

Ilo�� modu�ów synchronizacji 2 2 2

1)  Interfejs mo�e by� u�ywany jako PROFIBUS DP lub MPI (Multipoint Interface).
2)  Dost�pne równie� wykonania SIPLUS
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Wej�cia/wyj�cia

Systemy wej
	/wyj
	 redundantnych

Sygna�y wej��/wyj�� mog� by� pod��czane zgodnie 
z wymaganiami aplikacji. 
Mo�liwe s� nast�puj�ce sposoby pod��cze�: 

1. Pod��czenie jednostronne (standardowa pewno�� 
dzia�ania) dla wszystkich urz�dze� slave w sieci Profibus, 
np. ET 200S, ET 200M, ET 200eco 

2. Pod��czenie prze��czane (zwi�kszona pewno�� dzia�ania) 
dla stacji ET 200M

3. Pod��czenie redundantne (niezawodna pewno�� dzia�ania) 
dla stacji ET 200M

Powy�sze konfiguracje mog� by� równie� mieszane.

Systemy dla wej��/wyj�� S7-400H

Y link

Za pomoc� urz�dzenia Y-link mo�na pod��cza� podrz�dne 
stacje wej��/ wyj�� do redundantnej sieci Profibus DP, np. 
S7-400H z dwoma masterami sieci DP.  

W przypadku b��du Y-link prze��cza ca�� lini� wej��/ wyj�� na 
dzia�aj�cy kana� komunikacyjny w danym systemie 
redundantnym.  

Y-link wspó�pracuje z wi�kszo�ci� urz�dze� slave sieci 
Profibus: 

Pod��czenie sieci ni�szego poziomu do S7-400H za pomoc� urz�dzenia Y link

1

2

3

jednokanałowe, jednostronne
moduły I/O w racku centralnym

Rozproszone I/O, 
np. ET 200M

DP/PA-Link lub
Y-Link

Redundantna para modułów

redundantne rozproszone
moduły I/O ET 200M

Połączenie jednostronne

Połączenie przełączane

Połączenie redundantne

jednokanałowa, jednostronna
stacja rozproszona I/O, np. ET 200S

} }Rack 0 Rack 1

S7-400H

Rozproszone I/O

Y-Link

Redundantny
system DP master

Poziom niższy
system DP master

ET 200S

Inne urządzenia polowe

ET 200S

ET 200M Napęd

IM 157

Y-
coupler
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Redundancja wej��/wyj��

Redundantne I/O

Wej�cia/ wyj�cia redundantne s� realizowane za 
po�rednictwem standardowych modu�ów I/O 
skonfigurowanych do pracy redundantnej. Maksymalne 
bezpiecze�stwo instalacji gwarantowane jest tylko przy 
zastosowaniu zdwojonych wej�� i wyj�� sygna�owych. 
W przypadku awarii CPU, uszkodzeniu magistrali PROFIBUS lub 
modu�u sygna�owego system prze��czany jest na komponent 
rezerwowy. Podczas normalnej pracy obydwa modu�y 
(g�ówny i rezerwowy) s� aktywne. W przypadku wej�� 
redundantnych sygna�y z czujników s� odczytywane 
równocze�nie przez dwa wej�cia. Sygna�y z dwóch wej�� s� 
porównywane i przesy�ane do programu jako jedna, 
wiarygodna warto��. 

Zasada redundantnego pod��czenia sygna�u

W przypadku wyj�� redundantnych warto�� wypracowana 
przez algorytm steruj�cy jest wysy�ana równocze�nie na dwa 
modu�y. W przypaku usterki jednego z nich, uszkodzony 
modu� nie jest adresowany. Proces sterowany jest z jednego 
modu�u. Jednocze�nie system sygnalizuje b��d. 

Po usuni�ciu usterki (bez konieczno�ci zatrzymania systemu) 
drugi modu� jest ponownie adresowany.  

Oferta modu�ów sygna�owych S7-300 (do kaset ET 200M) 
zawiera kompletny zestaw modu�ów I/O do pracy 
redundantnej. Do konfiguracji wej��/wyj�� redundantnych 
wymagane jest oprogramowanie STEP 7 od wersji 5.3 ze 
zintegrowanym pakietem "S7 H systems". 

Skalowalna niezawodno
	

Niezawodno�� systemu jest skalowalna i zale�na od przyj�tej 
konfiguracji uk�adów wej��/wyj�� redundantnych:

1. Ka�dy modu� redundantny umieszczony w oddzielnej 
kasecie z redundantnym po��czeniem PROFIBUS 
lub

2. Ka�dy modu� redundantny umieszczony w oddzielnej 
kasecie z pojedynczym pod��czeniem do magistrali 
PROFIBUS
lub

3. Modu�y redundantne zabudowane w tej samej kasecie.

Skalowalno�� redundantnych pod��cze� wej��/wyj��
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Komunikacja

Niezawodno�� ca�ego systemu uzale�niona jest równie� od 
przyj�tej konfiguracji komunikacji. W zale�no�ci od topologii 
sieci, po��czenia redundantne s� w przypadku usterki 
tworzone i aktywowane w sposób automatyczny. 

Komunikacja redundantna realizowana jest w systemie  
S7-400H za pomoc� podwójnych procesorów 
komunikacyjnych CP, które do��czane s� do komputerów przy 
wykorzystaniu pakietu programowego S7-REDCONNECT.

W przypadku wyst�pienia b��du prze��czenie po��cze� reali-
zowane jest w sposób automatyczny bez �adnego wp�ywu na 
sterowany proces.

Instalacja procesowa         Tunel

Magistrala komunikacyjna nie jest nara�ona na uszkodzenie. Awaria danego 
komponentu w obr�bie urz�dzenia jest tolerowana.

Konfiguracja jak na poprzednim schemacie. System toleruje dodatkowo 
uszkodzenie magistrali komunikacyjnej.

1 2

S7-400H S7-400H

Komunikacja redundantna z wykorzystywaniem 
standardowej magistrali Industrial Ethernet

Komunikacja redundantna z wykorzystywaniem 
magistrali redundantnej i pojedyńczych procesorów
komunikacyjnych CP

Schemat zastępczy komunikacji redundantnej: Schemat zastępczy komunikacji redundantnej:
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Instalacja procesowa

Podobna konfiguracja jak na poprzednim schemacie. Dodatkowo zastosowano 
redundantne procesory komunikacyjne CP. W tym przypadku tolerowane jest 
uszkodzenie magistrali komunikacyjnej oraz dowolnego komponentu w obr�bie 
urz�dze� obiektowych.

W tej konfiguracji bezpiecze�stwo komunikacji zapewniona jest poprzez 
zastosowanie topologii pierscienia sieci Industrial Ethernet.

3 4

S7-400H S7-400H

Ringbus

Komunikacja redundantna z wykorzystaniem
podwójnej magistrali i podwójnych procesorów 
komunikacyjnych

komunikacja redundantna z wykorzystaniem topologii
pierścienia 

Schemat zastępczy komunikacji redundantnej: Schemat zastępczy komunikacji redundantnej:

Industrial Ethernet
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Automatyka wbudowana SIMATIC
Wst�p

Automatyka wbudowana SIMATIC Embedded Automation 
umo�liwiaja realizacj� na wspólnej, przemys�owej platformie 
sprz�towej ró�nych zada� takich jak: 

• Sterowanie 
• Obs�uga operatorska i monitoring 
• Przetwarzanie danych
• Komunikacja

Systemy te spe�niaj� dodatkowo rygorystyczne wymagania 
pracy w trybie rzeczywistym. 

Systemy Embedded Automation  s� elastyczne i mog� by� 
w prosty sposób zintegrowane z innymi rozwi�zaniami 
systemów sterowania i informatyki. Pozwalaj� na dopasow-
anie zarówno do systemów przetwarzania danych i logistyki 
jak i do zada� technologicznych realizowanych przyk�adowo 
przez systemy wizyjne.

Dzi�ki wyeliminowaniu z konstrukcji ruchomych podzespo�ów 
takich jak wentylator i dysk mechaniczny systemy SIMATIC 
Embedded Automation mog� by� montowane bezpo�rednio 
na maszynie, w trudnym �rodowisku przemys�owym. 

SIMATIC Embedded Automation obejmuj� rozwi�zania oparte 
o multipanele operatorskie SIMATIC Multi Panels oraz 
komputery do zastosowa� wbudowanych.

Produkty  SIMATIC Embedded Automation s� kombinacj� 
sprz�tu i oprogramowania. S� one fabryczne skonfigurowane 
do realizacji konkretnych zada� automatyzacji. Zalet� ich jest 
otwarto�� oferowana przez funkcjonalno�� komputer PC oraz 

odporno�� mechaniczna cechuj�ca sterowniki PLC. 
Zainstalowane oprogramowanie wyró�nia si� skalowalno�ci� 
i niezawodno�ci�. 

Oferowane urz�dzenia nie posiadaj� wentylatorów, zamiast 
mechanicznego dysku twardego wyposa�one s� karty pami�ci 
Compact Flash, SD lub Multi Media Cards. Jako system 
operacyjny stosowany jest Microsoft Windows XP Embedded 
lub Windows CE. 

Urz�dzenia z grupy SIMATIC Embedded Automation mog� by� 
wyposa�one w wy�wietlacz, elementy obs�ugi operatorskiej, 
opcje technologiczne, oprogramowanie HMI oraz interfejsy 
do sieci przemys�owych i Industrial Ethernet.  Stanowi� tym 
samym przemys�owe, kompaktowe i ekonomiczne 
rozwi�zanie do zada� sterowania i przetwarzania du�ych ilo�ci 
danych. Cz��ci zamienne dost�pne s� przez 5 lat ze wzgl�du 
na krótki okres serwisowy u�ytych uk�adów scalonych, 
systemów operacyjnych i service paków. Niemniej  jednak to 
znacznie d�u�ej ni� w przypadku standardowych komputerów 
PC. 

Multipanele operatorskie SIMATIC Multi Panels, podobnie jak 
komputery do zastosowa� wbudowanych nie posiadaj� 
ruchomych cz��ci takich jak wentylatory i dyski twarde 
i wykorzystuj� system operacyjny Microsoft Windows CE. 
Charakteryzuj� si� wysok� odporno�ci� na warunki 
przemys�owe oraz ochron� przeciwwirusow�. SIMATIC Multi 
Panels z zainstalowanych pakietem WinAC MP stanowi� 
optymalna kombinacj� sterowania i obs�ugi operatorskiej.

●● = g�ówna funkcjonalno��
● = dodatkowa funkcjonalno��
◗ = opcja

Automatyka wbudowana SIMATIC - produkty

Produkt Sterowanie Obs�uga operatorska 
i monitoring

Otwarto
	 
i rozszerzalno
	

Bez wy
wietlacza

SIMATIC S7-mEC RTX ●● ◗ ●

SIMATIC S7-mEC-HMI/RTX                               ●● ● ●

SIMATIC Microbox 427B HMI ◗ ● ●●

SIMATIC Microbox 427B RTX ●● ◗ ●●

SIMATIC Microbox 427B-HMI/RTX ●● ● ●●

Z wy
wietlaczem

SIMATIC Panel PC 477B HMI ◗ ●● ●●

SIMATIC Panel PC 477B-RTX ●● ◗ ●●

SIMATIC Panel PC 477B HMI/RTX ●● ●● ●●

SIMATIC WinAC MP dla Multi Paneli ● ●● ●

NOWO��

SIMATIC Embedded Automation – Introduc-
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Komputery do zastosowa� wbudowanych SIMATIC Embedded 
PC to fabrycznie skonfigurowane i gotowe do u�ycia systemy 
automatyki. Podobnie jak sterowniki PLC SIMATIC s� 

programowane za pomoc� pakietu STEP 7 – poprzez 
PROFIBUS i Industrial Ethernet.

Przemys�owe i bezobs�ugowe

Komputery SIMATIC Embedded PC s� 
bezobs�ugowe i odporne na warunki 
przemys�owe. Gwarantuj� niezawodno�� 
systemu automatyki i redukuj� czasy 
przestojów.

■ Bez ruchomych, mechanicznych cz��ci 
takich jak wentylatory i dyski mechaniczne. 
Wykorzystanie, jako no�nika danych, 
standardowych kart Compact Flash (CF) 

■ Podtrzymanie danych bez konieczno�ci 
stosowania zewn�trznego podtrzymania 
zasilania (UPS)

■ Pre-instalowane oprogramowanie, odporne 
na b��dy obs�ugi i wirusy

Kompaktowa budowa – oszcz�dno
	 miejsca

SIMATIC Embedded PC s� bardzo kompaktowe 
oszcz�dzaj�c miejsce do zabudowy.

■ Maksymalna g��boko�� monta�u wynosi 
75 mm *)

■ System operacyjny  Windows XP Embedded 
cechuje si� znanym interfejsem 
u�ytkownika. Mo�e by� dostosowany do 
dowolnych zada� automatyki

*)  wi�ksze dla urz�dze� 19" 

Otwarto
	 i elastyczno
	

SIMATIC Embedded PC s� elastyczne i otwarte, 
dzi�ki czemu mog� by� w prosty sposób 
integrowane z innymi aplikacjami.

■ Integracja programów napisanych w C/C++- 
lub VB (Visual Basic)

■ Integracja typowych, standardowych 
aplikacji Windows, np. do przetwarzania 
danych

■ Pod��czanie systemów innych producentów 
poprzez OPC server

■ Rozbudowa sprz�towa komputera za 
pomoc� kart PCI-104 

■ Pod��czanie urz�dze� USB np. drukarek, 
monitorów

■ 
atwa integracja urz�dze� automatyki lub IT 
za pomoc� zintegrowanych interfejsów 
PROFINET i PROFIBUS

75 mm
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SIMATIC S7-mEC-HMI/RTX

Modular Embedded Controller w konstrukcji S7-300

SIMATIC S7-mEC to modu�owy sterownik PLC w konstrukcji 
S7-300, wykorzystuj�cy najnowsz� technologi� PC. SIMATIC 
S7-mEC jest po��czeniem sprawdzonej technologii 
sterowników PLC serii S7 oraz komputerów PC.

Platforma sprz�towa SIMATIC S7-mEC wyró�nia si�:

• Odporno�ci� na warunki przemys�owe (bez wentylatora 
i dysku mechanicznego)

• Modu�owo�ci� i skalowalno�ci� np. za pomoc� centralnych 
rozszerze� modu�ami I/O oraz interfejsów PC

• Uruchamianiem systemu jak w przypadku S7-300 
– przez specjalistów automatyków

Zalety technologii PC sterownika S7-mEC:
• Standardowy system operacyjny i interfejs u�ytkownika - 

Windows XP embedded
• Najnowsza technologia komputerów do zastosowa� 

wbudowanych
• Otwarte oprogramowanie i sprz�t (integracja aplikacji 

Windows XP i kart PCI-104)

Sterownik SIMATIC S7-mEC stosowany jest w aplikacjach, 
w których wymagane jest zarówno sterowanie jak 
i przetwarzanie du�ych ilo�ci danych. Najwa�niejsze 
zastosowania S7-mEC to maszyny specjalizowane lub 
seryjnie, w których oprócz sterowania wyst�puje potrzeba 
realizacji innych zada� np. obs�ugi operatorskiej HMI. 

S7-mEC zawiera platform� sprz�tow� Embedded Controller 
(EC 31) która mo�e by�:
• rozbudowywana z prawej strony modu�ami sygna�owymi 

S7-300
• rozbudowywana z lewej strony dedykowanymi modu�ami 

S7-mEC

EC31 jest oferowany w nast�puj�cych wersjach:
• EC31-RTX ze sterownikiem programowym WinAC
• EC31-HMI/RTX ze sterownikiem programowym WinAC 

i systemem wizualizacji WinCC Flexible

System operacyjny Windows XP embedded, sterownika EC31 
wspomagany jest dodatkowo systemem czasu rzeczywistego. 
Programowanie i diagnostyka – tak jak w przypadku innych 
sterowników SIMATIC – odbywa si� za pomoc� pakietu STEP 7. 
Zintegrowana magistrala I/O umo�liwia rozbudow� 
sterownika o modu�y sygna�owe (SM) oraz interfejsowe (IM)– 
do tworzenia konstrukcji wielo kasetowych.

Cechy

■ Po��czenie sterownika PLC S7-300 z technologi� 
komputerów do zastosowa� wbudowanych

■ Konstrukcja mechaniczna S7-300, bez wentylatora 
i mechanicznego dysku twardego

■ Centralne rozszerzenia I/O

■ Konfiguracja i programowanie za pomoc� pakietu 
STEP 7

■ 
atwa integracja aplikacji PC z aplikacjami 
steruj�cymi

■ Podtrzymanie pami�ci 

SIMATIC Embedded Automation – SIMATIC S7-mEC-
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Modular Embedded Controller z kart� pami�ci

Interfejs operatorski do sterowania i monitorowania pracy 
instalacji mo�e by� zrealizowany za po�rednictwem zainsta-
lowanego oprogramowania HMI Runtime oraz urz�dze� typu 
SIMATIC Thin Client. Dost�p do danych ze 
sterownika S7-mEC jest realizowany poprzez mechanizm 
TCP/IP. Odleg�o�ci rz�du 100m pomi�dzy urz�dzeniami Thin 
Client oraz S7-eMC s� bez trudu osi�gane.

EC31 mo�e by� rozbudowywany za pomoc� szerokiej oferty 
standardowych modu�ów PC. Dost�pne s�:
• Modu� rozszerzaj�cy PC (EM PC) - udost�pnia dodatkowe 

interfejsy takie jak Ethernet z oddzielnym adresem IP oraz 
dwa gniazda na karty pami�ci.

• Modu� rozszerzaj�cy PCI-104 (EM PCI-104)  - posiada 3 
gniazda kart PC w formacie PCI-104 i PCI-104+ 
udost�pniaj�ce interfejsy do sieci komunikacyjnych, 
modu�ów video, kart pami�ci lub kart d	wi�kowych.

• Mo�liwe s� konfiguracje:
-  jeden lub dwa modu�y EM PCI-104 lub 
-  jeden modu� EM PC lub 
-  jeden modu� EM PC i jeden modu� EM PCI-104

Opcje komunikacyjne S7-mEC 

1)Opcjonalnie PROFIBUS za pomoc� CP 5603

Dane techniczne S7 Embedded Controller

W�a
ciwo
ci EC31-HMI/RTX
Konstrukcja Modu�owy, brak wentylatorów, 

rozszerzalny sterownik w obudowie 
SIMATIC S7-300

Processor Intel CoreDuo 1.2 GHz

Pami�� operacyjna 1 GB

Pami�� podtrzymywana bez baterii 512 KB

System operacyjny Windows XP embedded

Sterownik software’owy WinAC RTX

Oprogramowanie HMI Runtime WinCC flexible Runtime na 128, 512, 
2048 lub 4096 zmiennych, ��cznie 
z archiwizacj� i recepturami

Pami�� flash 2 GB

Powi�kszenie pami�ci Karta pami�ci Multi Media Card

Interfejsy 1x PROFINET (2 ports),1)

1x Ethernet, 2x USB 2.0,
Mouse, keyboard, monitor via USB 

Nr zamówieniowy 6ES7 677-1DD.

Modu� rozszerze� PC

Interfejsy 2 x Profinet, 1 x Ethernet, 2 x USB 2.0, 
mysz, klawiatura i monitor pod��czane 
przez USB (Profibus za pomoc� 
dodatkowej karty CP 5603)

Modu� rozszerze� PCI-104

Ilo�� slotów 3 x PCI-104
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SIMATIC Embedded Automation – SIMATIC 

SIMATIC Microbox 427B-HMI/RTX

Microbox 427B-RTX

SIMATIC Microbox 427B jest przemys�owym komputerem PC 
(stopie� ochrony IP20) instalowanym na standardowej szynie 
DIN 35 mm. Jest on dost�pny w trzech wersjach:
• Microbox 427B-RTX
• Microbox 427B-HMI/RTX oraz
• Microbox 427B-HMI

Wszystkie te wersje s� oparte na SIMATIC Microbox 427B i s� 
wyposa�one nast�puj�co:

Microbox 427B RTX lub 427B HMI/RTX s� rekomendowanymi 
rozwi�zaniami w przypadku, gdy rozwi�zanie automatyki ma 
nast�puj�ce wymagania:
• Rozwi�zanie kompaktowe bez obs�ugi operatora
• Zastosowanie oddzielnego monitora
• Instalacja na poziomie maszynowym
• Integracja ró�nych zada� (sterownie nap�dami, 

przetwarzanie danych) na jednym urz�dzeniu

Sterownik software’owy WinAC RTX i oprogramowanie HMI 
WinCC flexible (dla Microbox 427B-HMI/RTX) s� dostarczane 
gotowe do u�ycia:
• Sterownik software’owy WinAC RTX wykonuje aktualne 

zadania sterowania i wykonuje program u�ytkownika
• WinCC flexible Runtime pozwala na wizualizacj� na 

poziomie maszynowym do 4096 zmiennych, ��cznie 
z archiwizacj� i recepturami.

Sterownik 
software’owy 
WinAC RTX 
(zawiera SOFTNET-S7

Lean)

WinCC flexible 
Runtime

Microbox 427B RTX ●

Microbox 427B HMI/RTX ● ●

Microbox 427B HMI ●
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Do 128 KB podtrzymywanych danych w nieulotnej, 
zintegrowanej pami�ci bez konieczno�ci stosowania urz�dze� 
podtrzymuj�cych napi�cie (UPS). Stosuj�c ogólnie dost�pne 
urz�dzenia UPS mo�na podtrzyma� wszystkie dane 
procesowe. 

Zintegrowany serwer OPC pozwala na pe�ny dost�p do 
wszystkich zmiennych procesowych. Przez ten interfejs 
mo�na pod��czy� do WinAC RTX dowoln� wizualizacj� lub 
system gromadzenia danych procesowych. Oprogramowanie 
napisane w j�zyku C/C++ mo�e by� zintegrowane w PLC za 
pomoc� ODK – równie� zachowuj�c dzia�anie w czasie 
rzeczywistym. 

Sterownik software’owy jest programowany za pomoc� STEP7 
przez zintegrowany port PROFINET lub PROFIBUS, do czego 
niezb�dny jest przeinstalowany pakiet komunikacyjny 
SOFTNET-S7 Lean. 

Trzy diody LED sygnalizuj� tryb pracy RUN, STOP lub b��d 
grupowy sterownika WinAC RTX. 

Dane techniczne Microbox 427B RTX i HMI/RTX

Microbox 427B RTX 
Microbox 427B HMI/RTX

Procesor Celeron M 900 MHz (512 MB RAM) 
Celeron M 1 GHz  (1 GB RAM)
Pentium M 1.4 GHz (1 GB RAM)

Pami�� flash 2 GB lub 4 GB

Pami�� podtrzymywana bez baterii 128 KB 

Interfejsy 1 x PROFIBUS 
2 x PROFINET 
4 x USB 2.0
(mo�liwo�� zwi�kszenia ilo�� 
interfejsów Profibus za pomoc� karty 
CP 5603 i portów Profinet za pomoc� 
karty 1604)

Karty PC Maks. 3 x PCI-104

System operacyjny Windows XP Embedded

Sterownik software’owy WinAC RTX

Oprogramowanie HMI WinCC flexible Runtime na 128, 512, 
2048 lub 4096 zmiennych, ��cznie 
z archiwizacj� i recepturami

Dodatkowe oprogramowanie SOFTNET-S7 Lean (zawiera OPC 
serwer)

Numer zamówieniowy 6ES7 675-1C.

W�a
ciwo
ci

■ Brak wentylatorów i ruchomych dysków twardych

■ Deterministyczny sterownik software’owy 
z mo�liwo�ci� dzia�ania w czasie rzeczywistym

■ Podtrzymanie pami�ci bez baterii i UPS-a za pomoc� 
wbudowanej pami�ci SRAM
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SIMATIC Embedded Automation – SIMATIC 
Panel PC 477B HMI/RTX

SIMATIC Panel PC 477B HMI/RTX

SIMATIC Panel PC 477B HMI/RTX jest kompaktowym 
urz�dzeniem, które ��czy odporno�� na �rodowisko 
przemys�owe i du�� niezawodno�� z otwarto�ci� komputerów 
PC. Z urz�dzeniem dostarczane jest prekonfigurowane 
nast�puj�ce oprogramowanie:

• Sterownik software’owy WinAC RTX
• WinCC flexible Runtime
• Pakiet komunikacyjny SOFTNET-S7 Lean

SIMATIC Panel PC 477B HMI/RTX jest idealnym rozwi�zaniem 
dla aplikacji, gdzie obs�uga operatora, wizualizacja i sterownie 
musz� by� wykonywane na jednym kompaktowym 
urz�dzeniu. Jako urz�dzenie w pe�ni skalowalne 
i rozszerzalne, jest to rozwi�zanie odpowiednie dla 
• u�ycia bezpo�rednio przy maszynie
• elastycznej adaptacji istniej�cej aplikacji zgodnie 

z wymaganiami

SIMATIC Panel PC 477B HMI/RTX dost�pny jest z b�yszcz�cym 
12”, 15” lub 19” wy�wietlaczem dotykowym lub z klawiatur� 
membranow�. Wszystkie te urz�dzenia stanowi� 
standardow� ofert� firmy Siemens. Ma�a g��boko�� urz�dze� 
– 75mm (100mm dla Panelu 19”) pozwala na 
monta� Paneli PC 477B HMI/RTX nawet w miejscach 
o ograniczonej przestrzeni monta�owej.

Panel PC 477B HMI/RTX (przyciskowy)

Dane techniczne Panel PC 477B HMI/RTX

W�a
ciwo
ci Panel PC 477B HMI/RTX
Procesor Celeron M 1.4 GHz

Pami�� operacyjna 2 GB

Compact flash 1 GB, 2 GB, 4 GB

Wy�wietlacz 12” TFT, kolorowy, 
800 x 600 (dotykowy lub 
przyciskowy)
15” TFT, kolorowy, 
1024 x 768 (dotykowy lub 
przyciskowy)
19” TFT, kolorowy, 
1280 x 1024 (dotykowy)

Pami�� podtrzymywana bez 
baterii 

128 KB 

Interfejsy 1 x PROFIBUS
2 x PROFINET
5 x USB 2.0 (1x na froncie)

Karty PC Maks. 3 x PCI-104

System operacyjny Windows XP Embedded 

Sterownik software’owy WinAC RTX 

Oprogramowanie HMI WinCC flexible Runtime na 128, 
512, 2048 lub 4096 zmiennych, 
��cznie z archiwizacj� 
i recepturami

Dodatkowe oprogramowanie SOFTNET-S7 Lean (zawiera OPC 
serwer)

Numer zamówieniowy 6ES7 676...
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Sterownik software’owy WinAC RTX i oprogramowanie HMI 
WinCC flexible s� preinstalowane na dostarczanych 
komputerach Panel PC 477B:

• Sterownik software’owy WinAC RTX wykonuje aktualne 
zadania sterowania i program u�ytkownika 

• WinCC flexible Runtime pozwala na wizualizacj� na 
poziomie maszynowym do 4096 zmiennych, ��cznie 
z archiwizacj� i recepturami. 

Podobnie jak w komputerze Microbox 427B RTX istnieje 
dost�p do zmiennych procesowych przez zintegrowany 
serwer OPC i integracj� programów napisanych w j�zyku 
C/C++ - nawet spe�niaj�ce restrykcyjne wymagania zada� 
czasu rzeczywistego.

Do 128 KB podtrzymywanych danych w nieulotnej, 
zintegrowanej pami�ci bez konieczno�ci stosowania urz�dze� 
podtrzymuj�cych napi�cie (UPS). Stosuj�c ogólnie dost�pne 
urz�dzenia UPS mo�na podtrzyma� wszystkie dane 
procesowe.

Konfiguracja odbywa si� za pomoc� oprogramowania 
in�ynierskiego WinCC flexible. Prosty interfejs u�ytkownika 
w WinCC flexible pozwala tworzy� niezwykle efektywne 
aplikacje: 
• Biblioteki oferuj� prekonfigurowane gotowe obiekty oraz 

faceplate’y wielokrotnego u�ycia
• Inteligentne narz�dzia u�atwiaj� zarz�dzanie projektami 

i graficzn� konfiguracj�
• Rozleg�e wsparcie dla aplikacji w wielu j�zykach

SIMATIC Panel PC 477B HMI/RTX z matryc� 19" 

Dodatkowo w istniej� inne wersje Panelu PC 477B, które s� 
wyposa�one nast�puj�co: 

W�a
ciwo
ci: 

■ Brak wentylatorów i ruchomych dysków twardych

■ Deterministyczny sterownik software’owy 
z mo�liwo�ci� dzia�ania w czasie rzeczywistym

■ Oprogramowanie HMI Runtime z archiwizacj� 
i recepturami

■ Sterowanie i wizualizacja za pomoc� ekranu 
dotykowego lub klawiatury membranowej

■ Podtrzymanie pami�ci bez baterii i UPS-a za pomoc� 
wbudowanej pami�ci SRAM

Sterownik 
software’owy 
WinAC RTX
 

WinCC flexible 
Runtime

Panel PC 477B-RTX ●

Panel PC 477B-HMI ●
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SIMATIC WinAC MP

SIMATIC WinAC MP jest sterownikiem typu Soft PLC 
pracuj�cym pod systemem operacyjnym Windows CE na 
multipanelach operatorskich SIMATIC MP 277 oraz MP 377. 
WinAC MP jest dopasowany do ma�ych i �rednich 
aplikacji, dla których czas przetwarzania programu nie jest 
krytyczny. WinAC MP jest dobr� alternatyw� dla 
niskokosztowych aplikacji, dla których wymagana jest du�a 
stabilno�� i niezawodno�� systemu sterowania.

WinAC MP jest bardzo podobne do sprz�towych CPU i jest 
instalowane na wytrzyma�ych na wstrz�sy, 
bezwentylatorowych Mulitu Panelach.
• Mniejsza wersja - zoptymalizowana pod panel MP 277.
• Wi�ksza wersja – zoptymalizowana pod panel MP 377.

Multi Panele s� wyposa�one w matryc� dotykow� lub przyciski 
i posiadaj� wy�wietlacze od 8" do 19". Obs�uga panelu 
odbywa si� w czasie rzeczywistym, z deterministyczn� 
obs�ug� czasow� w Windows CE. 

Do konfiguracji WinAC MP u�ywane s� standardowe narz�dzia 
takie jak STEP7 (od wersji 5.4 SP1) i WinCC flexible (wersja 
Standard lub Advanced od edycji 2007). Oznacza to, �e 
programista nie musi odbywa� specjalnego szkolenia, aby 
móc konfigurowa� WinAC MP. Standardowe i wysoko wydajne 
(high-feature) modu�y ET 200 (od zwyk�ych wej��/wyj�� po 
modu�y technologiczne) s� pod��czane jako stacje I/O przez 
sie� PROFIBUS. Warto�ci timerów, liczników, flag i bloków 
danych jest podtrzymywana bezbateryjnie. Zapewnia to 
sprz�t Multi Panelu bez konieczno�ci stosowania urz�dze� 
UPS. Wszystkie dane (system operacyjny, dane HMI, dane PLC, 
archiwa, receptury, licencje, itd.) mog� by� przekopiowane na 
standardowe no�niki danych (karta SD, Multi Media Card, 
pendrive USB) za pomoc� naci�ni�cia jednego klawisza.

Rodzina paneli MP 277 Rodzina paneli MP 377 

W�a
ciwo
ci: 

■ Sterownik programowy Soft PLC pracuj�cy pod 
kontrol� Windows CE

■ Jedna wersja WinAC MP zoptymalizowana dla 
ró�nych Multi Paneli 

■ Ekonomiczne rozwi�zanie dla wszystkich aplikacji 
w po��czeniu z odporno�ci� sprz�tu na �rodowisko 
przemys�owe

■ Idealne rozwi�zanie dla zada� na poziomie 
maszynowym, zajmuj�ce ma�� przestrze� 
i zmniejszaj�ce koszty

■ Proste serwisowanie przez robienie kopii i odzyskanie 
wszystkich danych w �atwy sposób za pomoc� 
standardowych no�ników danych

SIMATIC Embedded Automation – SIMATIC 
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S

Dane techniczne WinAC MP

W�a
ciwo
ci WinAC MP dla MP 277 WinAC MP dla MP 377
Platforma sprz�towa

Numer zamówieniowy 6ES7 671-5EF. 6ES7 671-7EG.

Panel MP 277 8” (dotykowy/przyciskowy), 
MP 277 10” (dotykowy/przyciskowy)

MP 377 12" (dotykowy/przyciskowy), 
MP 377 15" (dotykowy), 
MP 377 19" (dotykowy)

Zintegrowana pami�� operacyjna 256 KB 512 KB

System operacyjny Windows CE 5.0

Oprogramowanie konfiguracyjne do PLC STEP 7 V5.4 SP1 lub wy�szy

Oprogramowanie konfiguracyjne do 
wizualizacji

WinCC flexible 2007 Standard, Advanced lub wy�szy

Wej
cia/wyj
cia

Wej�cia/wyj�cia 2 KB ka�dy 8 KB ka�dy

Merkery 2 KB 4 KB

Timery 256 512

Liczniki 256 512

Dane podtrzymywane bez baterii 128 KB 256 KB

Interfejsy

PROFIBUS master Zintegrowany procesor komunikacyjny CP 5611, do 12Mbit/s

PROFIBUS slaves maks. 32

Industrial Ethernet Zintegrowany

Inne USB karty PC/CF, USB
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Sterowniki oparte na PC 
SIMATIC WinAC

SIMATIC WinAC (Windows Automation Center) jest systemem 
sterowania opartym na PC. Krótki czas projektowania 
i atrakcyjny stosunek ceny do mo�liwo�ci spowodowa�, �e 
komputery PC s� dzi� stosowane nie tylko w biurach, ale 
znajduj� coraz szersze zastosowanie w zadaniach automatyki, 
takich jak obs�uga operatorska i monitoring lub gromadzenie 
danych produkcyjnych. Cz�sto nie wyczerpuje to jednak 
wszystkich mo�liwo�ci i zasobów tych urz�dze�. Dlaczego 
wi�c nie wykorzysta� komputera PC do sterownia w otwartej 
lub zamkni�tej p�tli?

Dzi�ki odporno�ci na wstrz�sy i czynniki generowane przez 
�rodowisko przemys�owe nie jest to problem dla komputerów 
przemys�owych. Dodatkowo otwarto�� komputerów PC 
pozwala na proste po��czenie w jedn� ca�o�� ró�nych 
komponentów sprz�towych i programowych. Optymalna 
integracja systemu z jednej strony i otwarto�� na komponenty 
innych dostawców z drugiej nie zaprzeczaj� koncepcji Totally 
Integrated Automation (TIA). Co mo�e by� wi�c bardziej 
oczywistego ni� rozwi�zanie wszystkich zada� automatyki za 
pomoc� jednego urz�dzenia i wykorzystanie korzy�ci 
technologii opartej na PC w TIA? 

SIMATIC S7 zosta� zintegrowany z PC w celu stworzenia 
niskokosztowego, kompletnego rozwi�zania, którego 
wszystkie komponenty dost�pne s� z jednego 	ród�a. 
U�ytkownicy i projektanci czerpi� tu z do�wiadczenia 
i globalnej sieci serwisowej lidera rynku, jakim jest Siemens 
oraz wysokiej jako�ci produktów i systemów SIMATIC. 
Sterowniki oparte na PC s� konfigurowane i programowane za 
pomoc� standardowego narz�dzia STEP7, w dok�adnie taki 
sam sposób, jak sterowniki SIMATIC S7. Program u�ytkownika 
mo�e dzia�a� na PLC lub komputerze PC zgodnie z �yczeniem 
klienta, a istniej�ce programy S7 mog� by� zaadoptowane na 
komputer PC. 

*

Interfejs SIMATIC WinAC RTX

Zwi�kszona elastyczno
	 i otwarto
	

Sterownik software’owy WinAC RTX jest stosowany wsz�dzie 
tam, gdzie zadanie automatyki wymaga wysokiej wydajno�ci, 
obróbki du�ych ilo�ci danych i dzia�ania w czasie 
rzeczywistym. Zoptymalizowany system runtime wspiera 
dzia�anie rozleg�ych i wymagaj�cych aplikacji PC równolegle 
z dzia�aniem zada� sterowania. Dzia�a on w systemie 
Windows XP Professional lub Embedded i wykorzystuje j�dro 
czasu rzeczywistego Interval Zero RTX, aby zapewni� dzia�anie 
w czasie rzeczywistym i zachowanie deterministyczne. 

Dzia�anie w czasie rzeczywistym oznacza, �e odpowied	 na 
zdarzenie procesowe musi nast�pi� w �ci�le okre�lonym 
czasie. Priorytet programu sterowania i dzia�aj�cych 
równolegle aplikacji Windows mo�e by� parametryzowany.

Zachowanie deterministyczne oznacza, �e program 
sterowania jest wykonywany w okre�lonym czasie cyklu 
i ka�da aplikacja Windows dzia�aj�ca równolegle zostanie 
przerwana – tak jak w sterowaniu nap�dami. Czas pozosta�y 
po wykonaniu programu sterowania na ko�cu cyklu jest 
dost�pny dla systemu Windows.

Deterministyczne zachowanie WinAC RTX

Otwarty sterownik oparty na komputerze PC i Windows

WinAC RTX pozwala sterowa� za pomoc� PC. WinAC RTX – 
SIMATIC S7 w komputerze PC – jest doskona�ym rozwi�zaniem 
w przypadku konieczno�ci po��czenia sterowania i funkcji 
wizualizacji, zada� obróbki du�ych ilo�ci danych i bardzo 
szybkich zada� sterowania nap�dami za pomoc� platformy 
PC.

Oprogramowanie SIMATIC HMI jest idealne do wizualizacji 
zintegrowanych, kompletnych rozwi�za� w zakresie Totally 
Integrated Automation (TIA):
• SIMATIC WinCC – wielou�ytkownikowy system SCADA 

z funkcjami Plant Intelligence
• SIMATIC WinCC flexible – oprogramowanie HMI dla 

aplikacji maszynowych i procesowych
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WinCC i WinCC flexible mog� by� pod��czane przez 
standardowe interfejsy SIMATIC w celu wykorzystania zalet 
wspólnej bazy danych, takich jak wygodna konfiguracja 
i prosta obs�uga alarmów. Komunikacja PG/OP pozwala ��czy� 
programatory SIMATIC i panele operatorskie. 

Otwarty interfejs danych w WinAC RTX

WinAC RTX oferuje otwarty interfejs dla standardowych 
aplikacji biurowych do pionowej integracji na bazie OPC (OLE 
for Process Control). W przypadku wizualizacji i gromadzenia 
danych procesowych, za pomoc� tego otwartego interfejsu, 
istnieje mo�liwo�� dost�pu bezpo�rednio do zmiennych lub 
zmiennych symbolicznych. Zintegrowany serwer OPC SIMATIC 
NET pozwala niezale�nie od dostawcy komunikowa� wszyst-
kie aplikacje typu klient OPC, takie jak systemy wizualizacji 
innych producentów.

Dodatkowo WinAC RTX pozwala na prost� integracj� 
poziom� aplikacji technologicznych takich jak czytniki kodów 
kreskowych, systemy wizyjne, gromadzenie danych 
pomiarowych czy sterowanie numeryczne. Do tych celów 
potrzebny jest dodatkowy pakiet programowy – ODK (Open 
Development Kit). Integracja programu C/C++ z WinAC RTX 
pozwala na dost�p wszystkich zasobów sprz�towych i pro-
gramowych komputera PC, tworz�c w ten sposób bardzo 
elastyczne rozwi�zanie. 

WinAC RTX mo�e by� instalowany na komputerach SIMATIC PC 
oraz wi�kszo�ci� ogólnie dost�pnych standardowych 
komputerów PC z systemem Windows XP Professional. 
Wspierane s� najnowsze trendy i rozwi�zania w dziedzinie 
komputerów PC. 

Wydajno�� WinAC RTX mo�e by� skalowana w zale�no�ci od 
danej platformy PC. Zakres aplikacji si�ga od zada� sterowania 
na poziomie maszynowym za pomoc� wytrzyma�ych komput-
erów wbudowanych, do aplikacji na komputerach PC 
z najnowszymi rozwi�zaniami technologii PC. 

Zalecanym rozwi�zaniem – odpornym na czynniki 
generowane przez �rodowisko przemys�owe 
i niskokosztowym jest SIMATIC Microbox PC 427B 
z Windows XP Embedded. Nie zastosowano w nim 
wentylatorów ani ruchomych dysków twardych. 

Wykorzystanie SIMATIC know-how

WinAC RTX jest programowany za pomoc� standardowych 
narz�dzi programistycznych SIMATIC – STEP7 lub, je�li jest to 
wymagane, za pomoc� innych narz�dzi zgodnych z norm� 
IEC 61131-3, takiech jak j�zyk S7-SCL (tekstowy j�zyk 
wy�szego poziomu) lub S7-GRAPH (graficzna konfiguracja dla 
sterowa� sekwencyjnych). Wszystkie informacje 
konfiguracyjne dla aplikacji opartej na PC s� tworzone, 
zarz�dzane i zapisywanie centralnie. Mo�liwe jest 
programowanie WinAC RTX zarówno za po�rednictwem 
zewn�trznego komputera poprzez sie� Ethernet lub 
PROFIBUS, jak równie� programowanie z poziomu komputera 
steruj�cego z WinAC RTX i z zainstalowanym pakietem STEP 7. 

Kod programu WinAC RTX jest w pe�ni kompatybilny 
z SIMATIC S7, to znaczy bloki stworzone dla S7-300 i S7-400 
mog� by� u�ywane w WinAC RTX. Dzi�ki temu nie trzeba 
ponownie tworzy� programu w przypadku 
modernizacji hardware’u na nowy. W po��czeniu ze 
znajomo�ci� i do�wiadczeniem w u�ytkowaniu STEP7, 
zgromadzone know-how mo�e by� równie dobrze 
wykorzystane w WinAC RTX.

Prosta integracja funkcji technologicznych

SIMATIC WinAC RTX pozwala na prost� integracj� funkcji 
technologicznych, np. zliczanie, pozycjonowanie czy 
sterowanie w zamkni�tej p�tli.  

Z jednej strony dost�pne s� inteligentne modu�y funkcyjne na 
stacjach rozproszonych SIMATIC ET 200, pod��czonych przez 
PROFIBUS DP lub PROFINET IO.

Z drugiej strony opcjonalne pakiety SIMATIC pozwalaj� 
równie� wykonywa� funkcje technologiczne. 
Przyk�adowo Standard PID Control s�u�y do programowania 
sterowania w zamkni�tej p�tli, a Easy Motion Control 
z bibliotekami zgodnie ze standardem PLCopen Motion 
Control do sterowania nap�dów z osiami obrotowymi lub 
liniowymi.
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Przyk�adowa konfiguracja WinAC RTX z sieciami PROFINET i PROFIBUS

Wykorzystanie zasobów PC i podtrzymanie danych

Sterownik programowy WinAC RTX wykorzystuje wydajno�� 
i moc obliczeniow� nowoczesnych komputerów PC. Wysokie 
cz�stotliwo�ci taktowania procesorów przek�adaj� si� 
bezpo�rednio na osi�gi rozwi�za� systemów sterowania 
opartych na komputerze PC. Efektywne wykorzystanie 
dost�pnej w PC pami�ci operacyjnej likwiduje praktycznie 
ograniczenie dotycz�ce wielko�ci programu  u�ytkownika.

WinAC RTX wykorzystuje pami�� operacyjn� PC jako pami�� 
programu. Pami�� dyskowa stosowana jest do 
przechowywania backupów programu. Dane acykliczne 
wymagaj�ce podtrzymania, takie jak parametry produkcyjne 
lub recepty, mog� by� zapisywane bezpo�rednio na dysku 
komputera przy u�yciu funkcji systemowej (SFC 82 –84). 

Przy wy��czaniu systemu sterowania, WinAC RTX wszystkie 
dane, zadeklarowane jako nieulotne, zapisywane s� na dysku 
twardym. W celu zapewnienia poprawnego zamykania 
aplikacji steruj�cej w przypadku nieprzewidzianych przerw 
w zasilaniu, komputer mo�e by� wyposa�ony w zewn�trzne 
podtrzymanie zasilania (UPS, np: SITOP DC UPS).
Komputery SIMATIC PC, wyposa�one w pami�� nieulotn�, 
umo�liwiaj� automatyczne podtrzymanie do 128KB danych 
w przypadku nieprzewidzianych przerw w zasilaniu bez ryzyka 
uszkodzenia systemu plików. W przypadku komputerów 
SIMATIC PC bez pami�ci nieulotnej oferowana jest dodatkowa 
karta pami�ci nieulotnej WinAC NV128 umo�liwiaj�ca 
bezpieczny zapis do 128 KB danych. Niemniej jednak, 
w zale�no�ci od wersji PC, mo�e by� konieczne zastosowanie 
dodatkowego podtrzymania zasilania za pomoc� UPS.

Komunikacja i diagnostyka na wszystkich poziomach

WinAC RTX oferuje pe�n� funkcjonalno�� komunikacji  
S7 zestawianej ze sterownikami PLC serii S7 i innymi stacjami 
WinAC za po�rednictwem sieci PROFIBUS i  Industrial Ethernet / 
PROFINET. Poprzez mechanizm komunikacji S7 mog� by� 
przesy�ane wszystkie obszary danych sterownika. Funkcje 
komunikacyjne stacji WinAC programowane s� w identyczny 
sposób jak we wszystkich procesorach rodziny S7. WinAC RTX 
obs�uguje do kilku niezale�nych interfejsów PROFIBUS (np. 
CP 5613) oraz podsieci PROFINET. Du�e mo�liwo�ci 
komunikacyjne w po��czeniu z funkcjami aktywacji/
dezaktywacji urz�dze� PROFIBUS slave umo�liwiaj� budowanie 
bardzo elastycznych konfiguracji sieciowych. Inteligentne 
urz�dzenia obiektowe, obs�uguj�ce z�o�one funkcje, mog� by� 
obs�ugiwane poprzez sie� PROFIBUS DP V1. 
Dost�p do urz�dze� obiektowych pod��czonych do WinAC RTX 
jest mo�liwy z dowolnego miejsca w sieci, u�atwiaj�c tym 
samym zdaln� diagnostyk� i teleserwis. Wydajne funkcje 
routingu wskazuj� statusy poszczególnych interfejsów 
sieciowych oraz pod��czonych do nich urz�dze� obiektowych, 
dzi�ki czemu usterki mog� by� precyzyjnie identyfikowane 
i lokalizowane z poziomu centralnej sterowni.

Bezpo�redni dost�p do polowych urz�dze� I/O do celów diagnostycznych

G�ówne cechy

■ Oszcz�dno�� kosztów dzi�ki integracji wszystkich 
komponentów uk�adu sterowania na jednej 
platformie sprz�towej Industrial PC (IPC)

■ Wykorzystanie innowacji i wydajno�ci technologii 
komputerów PC 

■ 
atwa i ekonomiczna komunikacja za po�rednictwem 
zintegrowanych interfejsów sieciowych

■ 
atwa integracja oprogramowania biurowego 
i biznesowego (np. MS Office) oraz mo�liwo�� 
tworzenia oprogramowania w j�zykach wy�szego 
poziomu (C++, VB.)

■ Szeroki, ustandaryzowany zakres dost�pnego sprz�tu

■ Du�y wybór komponentów

■ Bezpiecze�stwo inwestycji przy zastosowaniu 
komputerów IPC z wyd�u�on� dost�pno�ci� cz��ci 
zamiennych

ET 200S

Centralna sterownia

WinAC RTX
Sterownik programowy

ET 200M ET 200pro

Rozproszone I/O

Industrial Ethernet

PROFIBUS
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Pod��czenie wej
	/ wyj
	

WinAC RTX mo�e sterowa� rozproszonymi wej�ciami/ 
wyj�ciami nie tylko za pomoc� sieci Profibus, ale równie� sieci 
Profinet. 

Stacje wej��/wyj�� s� pod��czane za pomoc� sieci Profibus DP 
z maksymaln� pr�dko�ci� 12 Mbit/s poprzez zintegrowany 
port DP komputerów SIMATIC PC lub przez procesor 
komunikacyjny (CP 5611 A2/5613 A2). Na 4 liniach Profibus 
mo�na pod��czy� do 500 stacji slave. Dodatkowo istnieje 
mo�liwo�� pod��czenia stacji I/O za pomoc� sieci PROFINET. 
Wymaga to zintegrowanego interfejsu PROFINET komputera 
SIMATIC PC lub procesora komunikacyjnego CP 1616 (PCI) lub 
CP 1604 (PCI-104). Dodatkow� funkcjonalno�ci� WinAC RTX 
jest obs�uga trybu izochronicznego poprzez interfejs 
PROFIBUS. Dzi�ki niemu bardzo szybkie i deterministyczne 
czasowo aplikacje, takie jak sterowanie w zamkni�tej p�tli, 
mog� by� zaimplementowane za pomoc� rozproszonych 
wej��/ wyj��. Oznacza to, �e poza zadaniami sterowania, 
mo�na zintegrowa� w komputerach PC równie� inne funkcje 
lub zastosowa� mniejsze, bardziej ekonomiczne komputery 
PC do wykonywania tych samych zada�. 

WinAC RTX mo�e obs�u�y� jedn� podsie� PROFINET i do trzech podsieci
PROFIBUS do pod��czenia sygna�ów I/O 

WinAC RTX 2008

Numer zamówieniowy 671-0RC.

Podstawowe w�a
ciwo
ci

RAM (zintegrowana) (kod programu/ dane) Pami�� komputerowa PC 

Ilo�� wej��/wyj�� 16/16 KB

Merkery  16 KB

Liczniki/ timery S7 2048/2048

Ilo�� bloków (FB, FC, DB) Ograniczona dost�pn� pami�ci� komputera PC

Oprogramowanie konfiguracyjne do PLC STEP7 v 5.4 SP4 lub wy�sza, opcjonalne narz�dzia in�ynierskie

Podtrzymanie danych

z UPS Ca�a pami��1)

Czasy przetwarzania

Operacje bitowe/16-bitowe 0.004 μs / 0.003 μs

Operacje zmiennoprzecinkowe 0.004 μs (Pentium 4, 2.4 GHz)

Determinacja czasowa ●

Po��czenia DP

Ilo�� 4

CP5613-A2 / 5603 4

CP1616/1604 1

CP 5611 / zintegrowany interfejs komputerów SIMATIC PC (maks.) 1

Interfejs PN

Interfejs PROFINET 1 (komputery SIMATIC PC lub Microbox)

Funkcje komunikacyjne

Komunikacja PG/OP ●

Komunikacja S7 ●

Open User Communication (OUC) ●

Dost�p do danych procesowych przez OPC ●

Funkcje sterowania nap�dami

SIMATIC FM FM 350/351/352/ 353/354/355

Easy Motion Control ●

C/C++ link ● (za pomoc� ODK)

Obs�uga operatorska i monitoring przez interfejs SIMATIC

SIMATIC WinCC/WinCC flexible ●

System operacyjny

Windows XP Professional ● (SP2) 

Windows XP Embedded ●

1) 128 kB bez UPS
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Open Development Kit (ODK)

Integracja specjalnych funkcji

Rozwi�zania oparte na komputerach PC s� w stanie 
wykonywa� zadania technologiczne, takie jak przetwarzanie 
obrazów, gromadzenie zmierzonych warto�ci zmiennych i ste-
rowanie numeryczne. Nowy pakiet opcjonalny dla WinAC - 
Open Development Kit (ODK), pozwala na 
elastyczne wykorzystanie wszystkich zasobów komputera PC 
od programu sterownikowego, poprzez trzy ró�ne interfejsy, 
w celu maksymalnego zwi�kszenia funkcjonalno�ci 
i mo�liwo�ci sterownika PLC. Programista ma w tym celu 
dost�p do wszystkich funkcji i zasobów systemu Windows, 
��cznie z dost�pem do zewn�trznych urz�dze� 
i komponentów programowych.

Aplikacja ODK jest programowana za pomoc� standardowych 
narz�dzi programistycznych dla j�zyka C/C++ (np. Microsoft 
Visual Developer's Studio). U�atwia to programi�cie tworzenie 
rozwi�za� dostosowanych do aplikacji Windows.

Znajomo�� j�zyka C++ nie jest wymagana do integracji takich 
aplikacji z programem sterowania w WinAC. Aplikacje ODK 
mog� by� u�ywane tak jak standardowe funkcje systemowe 
w programie STEP7.

WinAC ODK oferuje trzy interfejsy dla nast�puj�cych aplikacji: 
• Custom Code Extension Interface (CCX) do wywo�ywania 

w�asnych programów C/C++ z programu sterownikowego 
WinAC

• Shared Memory Extension Interface (SMX) dla bardzo 
szybkiej wymiany danych pomi�dzy WinAC i aplikacjami 
Windows

• Controller Management Interface (CMI) do integracji 
funkcjonalno�ci Panela WinAC do aplikacji Windows 

Custom Code Extension Interface (CCX)

ODK zawiera kreatora aplikacji i bibliotek� klas do tworzenia 
prostych programów w Microsoft Visual C++. Program C++ 
dzia�aj�cy poza WinAC jest wywo�ywany poprzez CCX z progra-
mu PLC za pomoc� funkcji systemowych (SFC 65_000, SFC 
65_001). Program j�zyka C mo�e by� wykonany na trzy ró�ne 
sposoby: 
• Synchronicznie - jako cz��� cyklu PLC
• Asynchronicznie - uruchamiany przez program PLC 

i wy��czany w tle
• W sposób ci�g�y – wykonywany równolegle z programem PLC

Umo�liwia to implementacj� bardzo zró�nicowanych aplikacji, 
takich jak:
• Pod��czenie kart sieci polowej do WinAC
• Integracja oprogramowania do sterowania robotami 

w WinAC
• Bezpo�redni dost�p do systemu plików Windows
• Implementacja specjalnych protoko�ów komunikacyjnych
• Kompleksowe obliczenia dla kontroli jako�ci produktów

Interfejs operatora w kreatorze aplikacji z bibliotekami klas i program C++

Custom Code Extension Interface (CCX) oferuje funkcjonalno�� wywo�ywania 
aplikacji C/C++ z programem sterownika w WinAC
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Open Development Kit (ODK)

Shared Memory Extension Interface (SMX)

Za pomoc� SMX ODK wspomaga rozwój aplikacji 
wymagaj�cych wymiany danych pomi�dzy aplikacjami Win-
dows (np. stworzonymi w Visual C++) i aplikacj� PLC WinAC, 
np. sterowanie w zamkni�tej p�tli lub gromadzenie danych 
procesowych. Taka wymiana danych jest szczególnie szybka 
przez podwójny port RAM (DPR) lub pami�� wspó�dzielon�, 
dost�pn� zarówno dla aplikacji C++, jak i  programu PLC. ODK 
zawiera gotowe biblioteki do zapisywania i odczytu danych 
z DPR. Z punktu widzenia PLC WinAC, DPR to 4 KB obszar 
wej��/ wyj��, do którego dost�p mo�na uzyska� za pomoc� 
funkcji load lub transfer.

Typowa aplikacja SMX:
• Po��czenie systemu sterowania z nap�dami
• Po��czenie do systemu w celu gromadzenia warto�ci 

mierzonych zmiennych i analizy tych danych
• Transfer i backup du�ych ilo�ci danych produkcyjnych 

i jako�ciowych
• Bezpo�rednia i wysokowydajna integracja bazy danych

Pozwala na wymian� danych pomi�dzy sterownikiem software’owym, 
a aplikacj� Mikrosoft

Controller Management Interface (CMI)

Za pomoc� ODK funkcjonalno�� stacyjki WinAC mo�e by� 
zintegrowana w aplikacji Windows. W tym celu CMI dostarcza 
aplikacj� z nast�puj�cymi funkcjami panelu WinAC:
• Diody statusowe LED
• Zatrzymanie i wystartowanie PLC
• 
adowanie programów

Przyk�ady aplikacji: 
• Integracja panelu WinAC w aplikacji HMI
• Zdalna obs�uga PLC
• Implementacja specyficznych praw u�ytkowników

Controller Management Interface (CMI) integruje funkcjonalno�� stacyjki 
WinAC w aplikacji Windows

Rozproszone I/O

Sterownik logiczny

Napęd

Aplikacja

Windows XP

PROFIBUS DP

SMX

DP Master

WinAC
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Dane techniczne
S7-300 – modu�y wej�� binarnych

1) Parametryzowalne
2) Okablowanie za pomoc� zewn�trznych bloków z zaciskami 

3) Dost�pna równie� wersja SIPLUS

Typ modu�u Modu� wej
	 binarnych SM 32x
Funkcje specjalne Modu� 

z programowalnym 
opó	nieniem 
wej�cia i obszern� 
diagnostyk�; 
odpowiedni dla 
trybu 
izochronicznego.

Prosty i tani modu� 
do odczytywania 
standardowych 
sygna�ów.

Prosty i tani modu� 
do odczytywania 
standardowych 
sygna�ów, 
obs�uguj�cy du�� 
ilo�ci sygna�ów.

Prosty i tani modu� 
do odczytywania 
standardowych 
sygna�ów.

Prosty i tani modu� 
do odczytywania 
standardowych 
sygna�ów, 
obs�uguj�cy du�� 
ilo�� sygna�ów.

Uniwersalny, 
skalowalny modu� 
I/O; 8 kana�ów 
programowalnych 
jako wej�cia lub 
wyj�cia.

Rodzaj napi�cia Napi�cie sta�e DC

Zastosowanie Prze��czniki i 2, 3 lub 4 przewodowe czujniki zbli�eniowe (BERO)

Napi�cie wej�ciowe 24 V

Diagnostyka ●

Przerwania ●

Opó	nienie wej�cia 0.1…20 ms 1) Typ. 3 ms (sta�e)

Ilo�� kana�ów 16 16 32 | 64 8 DI / 8 DO 16 DI / 16 DO 8 DI / 8 DX

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 1 1 2 | 4 1 1 1

Numer zamówieniowy: 6ES7… 321-7BH0. 3) 321-1BH0. 3) 321-1BL0.| 3)

321-1BP0. 2) 3)
323-1BH0. 323-1BL0. 327-1BH0.

Typ modu�u Modu� wej
	 binarnych SM 32x
Funkcje specjalne Modu� wej�� sterowany 

mas� (sygna� aktywny 
0V).

Bardzo szybki modu�, 
odpowiedni dla trybu 
izochronicznego.

Wej�cia NAMUR i inne 
wszechstronne funkcje 
sterowania, szczególnie 
zalecane w automatyce 
procesowej.

Modu� dla sygna�ów 
wysoko napi�ciowych, 
np. do stanowisk 
testowych maszyn lub 
elektrowniach.

16 sygna�owy modu� 
z izolacj� poszczególnych 
kana�ów, mo�liwo�� 
odczytywania sygna�ów 
napi�cia zmiennego 
i sta�ego.

Rodzaj napi�cia Napi�cie sta�e DC AC lub DC

Zastosowanie Prze��czniki i 2, 3 lub 4 przewodowe czujniki 
zbli�eniowe (BERO)

Czujniki NAMUR Prze��czniki i 2, 3 lub 4 przewodowe czujniki 
zbli�eniowe (BERO)

Napi�cie wej�ciowe 24 V 48…125 V 24/48 V UC

Diagnostyka ●

Przerwania ●

Opó	nienie wej�cia 3 ms 0.05 ms 3 ms 10 ms <6 ms 

Ilo�� kana�ów 16 16 16 16 16

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 1 1 2 8 16

Numer zamówieniowy: 6ES7… 321-1BH5. 321-1BH10-. 321-7TH00-. 321-1CH20-. 3) 321-1CH00-.

Typ modu�u Modu� wej
	 binarnych SM 32x
Funkcje specjalne Sta�y odczyt napi�cia AC do 

230V, izolacja w grupach po 4
Sta�y odczyt napi�cia AC do 
120V, g�ste upakowanie 
kana�ów

Sta�y odczyt napi�cia AC do 
230V, izolacja w grupach po 2

Sta�y odczyt napi�cia AC do 
230V, izolacja wszystkich 
kana�ów

Rodzaj napi�cia Napi�cie zmienne AC

Zastosowanie Prze��czniki i 2-, 3- lub 4-przewodowe czujniki zbli�eniowe AC

Napi�cie wej�ciowe 120/230 V 120 V 120/230 V

Diagnostyka

Przerwania

Ilo�� kana�ów 16 32 8

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 4 4 4 8

Numer zamówieniowy: 6ES7… 321-1FH0. 321-1EL0. 321-1FF0. 3) 321-1FF1. 3)
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S7-300 – modu�y wyj�� binarnych 

1) Okablowanie za pomoc� zewn�trznych bloków z zaciskami 

2) Dost�pna równie� wersja SIPLUS

Typ modu�u Modu� wyj
	 binarnych SM 32x
Funkcje specjalne Prosty i tani 

modu� dla 
standardowych 
aplikacji

Bardzo szybki 
modu� 
odpowiedni dla 
trybu 
izochronicznego

Prosty i tani modu� 
dla standardowych 
aplikacji z du�� 
ilo�ci� sygna�ów

Prosty i tani modu� 
dla standardowych 
aplikacji

Prosty, ekonomiczny 
modu� dla 
standardowych 
aplikacji, g�sto 
upakowane kana�y

Uniwersalny, skalowalny 
modu� I/O; 8 kana�ów 
programowalnych jako 
wej�cia lub wyj�cia

Rodzaj napi�cia Napi�cie sta�e DC

Zastosowanie Elektrozawory, styczniki i lampki sygna�owe

Napi�cie wyj�ciowe 24 V

Pr�d wyj�ciowy 0.5 A 0.5 A | 0.3 A 0.5 A

Diagnostyka

Przerwania

Ilo�� kana�ów 16 32 | 64 8 DI / 8 DO 16 DI / 16 DO 8 DI / 8 DX

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 2 4 1 2 1

Numer zamówieniowy: 6ES7… 322-1BH0. 322-1BH1. 322-1BL0. | 2)

322-1BP. 1) 2)
323-1BH0. 2) 323-1BL0. 327-1BH0. 2)

Typ modu�u Modu� wyj
	 binarnych SM 32x
Funkcje specjalne Obszerne funkcje 

diagnostyczne, zintegrowane 
diody dla redundantnego 
pod��czania wyj��

Obszerne funkcje sterowania, szczególnie 
dla aplikacji procesowych, zintegrowane 
diody dla redundantnego pod��czania 
wyj��

8 kana�owy modu� wyj�� 
dla prze��czania du�ych 
nat��e� (do 2A)

Modu� dla sygna�ów 
wysokonapi�ciowych 
(125V/1.5A), np. do stanowisk 
testowych maszyn lub 
elektrowniach

Rodzaj napi�cia Napi�cie sta�e DC

Zastosowanie Elektrozawory, styczniki i lampki sygna�owe

Napi�cie wyj�ciowe 24 V 48…125 V

Pr�d wyj�ciowy 0.5 A 2 A 1.5 A

Diagnostyka ●

Przerwania ●

Ilo�� kana�ów 8 16 8

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 1 4 2 2

Numer zamówieniowy: 6ES7… 322-8BF0. 322-8BH0. 2) 322-1BF0. 2) 322-1CF0. 2)

Typ modu�u Modu� wyj
	 binarnych SM 32x
Funkcje specjalne Modu� triak do 

elektronicznego prze��czania 
wysokich nat��e� 
i napi��, niezu�ywaj�cy si� 
w przeciwie�stwie do 
przeka	ników

Modu� triak, 8 
kana�owy 
z izolacj� 
ka�dego 
kana�u, 
nieu�ywaj�cy 
si� 
w przeci-
wie�stwie do 
przea	ników, 
diagnostyka

Prze��czanie 
wysokich 
nat��e� 
i napi�� 
z du�ym 
upakowa-
niem
kana�ów

Uniwersalny 
modu� wyj�� 
przeka	ni-
kowych 
ogólnego 
zastosowania

Uniwersalny 
modu� wyj�� 
prze-
ka	nikowych 
do 2A dla 
230V AC

Uniwersalny 
modu� wyj�� 
prze-
ka	nikowych 
do 5A dla 
230V AC

Modu� prze-
ka	nikowy z 
t�umikiem RC 
i diagnostyk�

16 kana�owy 
modu� 
z izolacj� 
ka�dego 
kana�u, 
diagnostyka

Rodzaj napi�cia Napi�cie zmienne AC UC (przeka	nik)

Zastosowanie Magnetyczne cewki AC/DC, styczniki, rozruszniki silnikowe, ma�e silniki i lampki sygnalizacyjne

Napi�cie wyj�ciowe 120/230 V DC:
24…120 V
AC:
24…230 V

24…120 V DC
48...230 V AC

24 V/
48 V

Pr�d wyj�ciowy 1 A 2 A 1 A 2 A 2 A 5 A 0.5 A

Diagnostyka ● ● ●

Przerwania ●

Ilo�� kana�ów 16 8 8 32 16 8 8 8 16

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 2 2 8 4 2 4 8 8 16

Numer zamówieniowy: 6ES7… 322-1FH0. 322-1FF0. 

2)
322-5FF0. 322-1FL0. 322-1HH0. 

2)
322-1HF0. 

2)
322-1HF1. 

2)
322-5HF0.
2)

322-5GH0. 

2)
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S7-300 modu�y wej�� analogowych

1) Bez wzgl�du na ustawienia t�umienia   
2) W trybie 4-kana�owym 10 ms
3) Dost�pna równie� wersja SIPLUS

Typ modu�u Modu�y wej
	 analogowych SM 33x NOWO��

Funkcje specjalne Uniwersalny modu� dla 
najcz��ciej stosowanych 
pomiarów, znacznie u�atwia 
serwisowanie

Modu� o wysokiej 
rozdzielczo�ci i dok�adno�ci 
do pomiarów pr�dowych 
i napi�ciowych

Ekonomic-
zny, uniwer-
salny modu� 
hybrydowy 
z wej�ciami 
i wyj�ciami 
do pomiarów 
napi�cio-
wych 
i pr�dowych

Uniwersalny 
modu� 
hybrydowy 
do pomiarów 
napi�cio-
wych, rezys-
tancyjnych i 
RTD wraz z 
wyj�ciami na-
pi�ciowymi

Hybrydowy 
modu� dla 
bardzo 
szybkich 
aplikacji, np. 
dla maszyn 
przetwórstw-
a tworzyw 
sztucznych, 
zintegrow-
any kompara-
tor

Uniwersalny 
modu� dla 
wszystkich 
zakresów po-
miarowych 
(bez termo-
par), znac-
znie u�atwia 
serwisow-
anie

Bardzo 
szybki 
modu�, 
dostosow-
any do 
aplikacji 
izochronic-
znych

Modu� o 
wysokiej 
rozdziel-
czo�ci, do 
pomiaru na-
pi�ciowego 
i termopar, 
dwuka-
na�owa 
redundancja 
dla wy-
magaj�cych 
aplikacji

Zakres mierzonych napi�� ± 80 mV
± 250 mV
± 500 mV
± 1 V
± 2.5 V

± 5 V
± 10 V
1…5 V

0…10 V ± 1 V
± 2.5 V
± 10 V
0…2 V
0…10 V

± 10 V
± 50 mV
± 500 mV
1…5 V
± 1 V
± 5 V
0…10 V

± 1 V
± 5 mV
± 10 V
1…5 V

± 25 mV, 
± 50 mV,
± 80 mV,
± 250 mV,
± 500 mV,
± 1 V

Diagnostyka ● ● ● ● ●

Przerwania ● ● ● ● ●

Obs�uga b��dów ± 1 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,9 % ± 0,7 % ± 0,15 % ± 0,6 % ± 0,4 % ± 0,12 %

Ilo�� kana�ów 8 2 8 8 4 2 4 8 8 6

Izolacja galwaniczna: 
Ilo�� grup

4 1 4 4 1 1 4 1 1 6

Rozdzielczo�� maks. 
14 bity + 
znak

maks. 
14 bity + 
znak

15 bity + 
znak

15 bity + 
znak

8 bity 12 bity + 
znak

13 bity + 
znak

12 bity + 
znak

13 bity + 
znak

15 bity + 
znak

Czas konwersji na kana�
(przy 50 Hz)

22 ms 22 ms 65 ms 83 ms 2) 100 μs 85 ms 200 μs 60 ms 52 μs 1) 20 ms

Numer zamówieniowy: 
6ES7…

331-7KF0. 3) 331-7KB0. 

3)
331-7NF0. 

3)
331-7NF1. 

3)
334-0CE0. 334-0KE0. 335-

7HG0.
331-1KF0. 

3)
331-7HF0. 337-7PF1.

Typ modu�u Modu�y wej
	 analogowych SM 33x
Funkcje specjalne Uniwersalny modu� dla 

najcz��ciej stosowanych 
pomiarów, znacznie u�atwia 
serwisowanie

Modu� o wysokiej rozdzielczo�ci 
i dok�adno�ci do pomiarów 
pr�dowych i napi�ciowych

Ekonomiczny, 
uniwersalny 
modu� 
hybrydowy 
z wej�ciami 
i wyj�ciami do 
pomiarów 
napi�ciowych 
i pr�dowych

Hybrydowy 
modu� dla 
bardzo szyb-
kich aplikacji, 
np. dla maszyn 
przetwórstwa 
tworzyw sztuc-
znych, zinte-
growany kom-
parator

Uniwersalny 
modu� dla 
wszystkich 
zakresów 
pomiarowych 
(bez termo-
par), znacznie 
u�atwia ser-
wisowanie

Bardzo szybki 
modu�, dosto-
sowany do ap-
likacji izochron-
icznych

Ekonomiczny 
modu� z g�sto 
upakowanymi 
kana�ami, 
wspó�pracuj�cy 
z protoko�em 
HART

Zakres mierzonych pr�dów ± 3.2mA, ± 10 mA,
± 20 mA, 0…20mA,
4…40 mA

0…20 mA
4…20 mA
± 20 mA

0…20 mA ±10 mA
0…20 mA
4…40 mA

± 20 mA 
0…20 mA 
4…20 mA 

± 20 mA 
0…20 mA 
4…20 mA 
HART

Sposób pod��czenia 2 i 4 przewodowe przetworniki 4 przewodowe 
przetworniki

2 i 4 przewodowe przetworniki

Diagnostyka ● ● ● ● ●

Przerwania ● ● ● ● ●

Obs�uga b��dów ± 1 % ± 0,3 % ± 0,1 % ± 0,8 % ± 0,25 % ± 0,5 % ± 0,3 % ± 0,15 %

Ilo�� kana�ów 8 2 8 8 4 4 8 8 8

Izolacja galwaniczna: 
Ilo�� grup

4 1 4 (8) 4 1 1 1 1 1

Rozdzielczo�� maks. 
14 bity + 
znak

maks. 
14 bity + 
znak

15 bity + 
znak

15 bity + 
znak

8 bity 13 bity + 
znak

12 bity + 
znak

13 bity + 
znak

15 bity + 
znak

Czas konwersji na kana�
(przy 50 Hz)

22 ms 22 ms 65 ms 83 ms 2) 100 μs 200 μs 60 ms 52 μs 1) 65 ms

Numer zamówieniowy: 
6ES7…

331-7KF0. 3) 331-7KB0. 3) 331-7NF0. 3) 331-7NF1. 3) 334-0CE0. 335-7HG0. 331-1KF0. 3) 331-7HF0. 331-7TF0. 3)
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1) Charakterystyki krzywoliniowe zgodnie z GOST 6651-94
2) Charakterystyki krzywoliniowe zgodnie z GOST P8.585.2001
3) Dost�pna równie� wersja SIPLUS

Typ modu�u Modu�y wej
	 analogowych SM 33x
Funkcje specjalne Uniwersalny modu� dla najcz��ciej stosowanych 

pomiarów, znacznie u�atwia serwisowanie
Modu� o wysokiej 
rozdzielczo�ci 
i dok�adno�ci do 
pomiarów temperatury 
RTD, zawieraj�cy 
krzywoliniowe 
charakterystyki, 
w standardzie GOST 
(rynek rosyjski)

Uniwersalny modu� 
hybrydowy do pomiarów 
napi�ciowych, 
rezystancyjnych i RTD 
wraz z wyj�ciami 
napi�ciowymi

Uniwersalny modu� dla 
wszystkich zakresów 
pomiarowych (bez ter-
mopar), znacznie u�atwia 
serwisowanie

Zakres mierzonych rezystancji 150 Ω, 300 Ω, 600 Ω 10 kΩ 600 Ω, 6 kΩ
Sposób pod��czenia Pod��czenie 2-/3-/4-ro przewodowe

Diagnostyka ●

Przerwania ●

B��d pomiaru ± 1 % ± 0,1 % ± 3,5 % ± 0,5 %

Ilo�� kana�ów 4 1 8 4 8

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 4 1 4 2 1

Rozdzielczo�� Maks. 14 bitów + 
znak

Maks. 14 bitów + 
znak

Maks. 15 bitów + 
znak

12 bitów + znak 12 bitów + znak

Czas konwersji na kana� (przy 50Hz) 23 ms 23 ms 80 ms  170 ms 132 ms

Numer zamówieniowy: 6ES7… 331-7KF0. 3) 331-7KB0. 3) 331-7PF0. 3) 334-0KE0. 331-1KF0. 3)

Typ modu�u Modu�y wej
	 analogowych SM 33x NEW
Funkcje specjalne Uniwersalny 

modu� 
hybrydowy 
do pomiarów 
na-
pi�ciowych, 
rezystan-
cyjnych i RTD 
wraz z 
wyj�ciami 
na-
pi�ciowymi

Uniwersalny modu� dla 
najcz��ciej stosowanych 
pomiarów, znacznie u�atwia 
serwisowanie

Modu� o 
wysokiej 
rozdzielc-
zo�ci i 
dok�adno�ci 
do pomiarów 
temperatury 
RTD, 
zawieraj�cy 
krzywolinio-
we charak-
terystyki w 
standardzie 
GOST (rynek 
rosyjski)

Uniwersalny modu� dla 
najcz��ciej stosowanych 
pomiarów, znacznie u�atwia 
serwisowanie

Modu� o 
wysokiej 
rozdzielc-
zo�ci i 
dok�adno�ci 
do pomiarów 
temperatury 
TC (termo-
pary), zawi-
eraj�cy krzy-
woliniowe 
charaktery-
styki w stan-
dardzie GOST 
(rynek rosyjs-
ki)

Uniwersalny 
modu� dla 
wszystkich 
zakresów 
pomiarow-
ych (bez 
termopar), 
znacznie 
u�atwia 
serwisow-
anie

Modu� o 
wysokiej 
rozdzielc-
zo�ci, do 
pomiaru na-
pi�ciowego 
i termopar, 
dwuka-
na�owa re-
dundancja 
dla wy-
magaj�cych 
aplikacji

Zakres mierzonych temperatur Pt 100 
(-120…
+130 °C)

Pt 100
Ni 100 (-200...+385 °C)
standardowe lub 
klimatyczne

Pt: 100; 
200; 500; 
1000;
Ni: 100; 
120; 200; 
500; 
1000;
Cu 10 
(-200… 
+850 °C 
and -120 
…+130 °C) 
1)

Termopary typu E, N, J, 
K, L

Termo-
pary typu 
B, C, E, N, 
J, K, L, R, S, 
T, U 2)

Pt 100 
(-120… 
+130 °C);
Ni 100; 
Ni 1000; 
LG-Ni 
1000; 
(stan-
dardowe 
lub 
klimatyc-
zne)

Termo-
pary typu 
T, U, E, J, L, 
K, N, R, S, 
B, C, TxK, 
XK (L) 2)

Diagnostyka ●

Przerwania ●

B��d pomiaru ± 1 % ± 0,1 % ± 1 % ± 0,1 % ± 1 % ± 0,15 %

Ilo�� kana�ów 4 4 1 8 8 2 8 8 6

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 2 1 1 4 4 1 4 1 6

Rozdzielczo�� Maks. 14 bitów + znak 15 bitów + 
znak

Maks. 14 bitów + znak 15 bitów + 
znak

12 bitów + 
znak

15 bitów + 
znak

Czas konwersji na kana� (przy 50Hz) 170 ms 23 ms 80 ms 22 ms 44 ms 95 ms 110 ms 20 ms

Numer zamówieniowy: 6ES7… 334-0KE0. 331-7KF0. 

3)
331-7KB0. 

3)
331-7PF0. 

3)
331-7KF0. 

3)
331-7KB0. 

3)
331-7PF1. 

3)
331-1KF0. 

3)
331-7PF1.
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S7-300 – modu�y wyj�� analogowych

1) Dost�pna równie� wersja SIPLUS

Typ modu�u Modu�y wej
	 analogowych SM 33x
Funkcje specjalne Uniwersalny modu� wyj�� 

analogowych
Uniwersalny 
modu� wyj�� 
analogowych, 
ekonomiczny 
dzi�ki g�stemu 
upakowaniu 
kana�ów

Bardzo szybki 
modu� o wysokiej 
rozdzielczo�ci 
i dok�adno�ci, 
dostosowany do 
aplikacji 
izochronicznych

Ekonomiczny 
uniwersalny 
modu� hybry-
dowy z wej�ciami 
wyj�ciami, do 
pomiarów 
napi�ciowych 
i pr�dowych

Uniwersalny 
modu� hybry-
dowy z wej�ciami 
wyj�ciami, do 
pomiarów 
napi�ciowych 
i temperaturow-
ych (RTD), 
wyj�cia 
napi�ciowe

Hybrydowy 
modu� dla bardzo 
szybkich aplikacji, 
np. dla 
przetwórstwa 
tworzyw 
sztucznych, 
zintegrowany 
komparator

Zakres wyj�� 0…10 V, 1…5 V, ± 10 V 0…10 V 0…10 V
± 10 V

Diagnostyka ● ●

Przerwania ● ●

Obs�uga b��dów ± 0,5 % ± 0,12 % ± 0,6 % ± 1 % ± 0,5 %

Ilo�� kana�ów 2 4 8 4 2 4

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 1 1 1 4 1 1

Rozdzielczo�� 11 bitów + znak maks. 
15 bitów + 
znak

8 bitów 12 bitów maks. 
13 bitów + 
znak

Czas konwersji na kana� < 0.8 ms > 1.6 ms 0.5 ms 0.5 ms >0.8 ms

Numer zamówieniowy: 6ES7… 332-5HB0 2) 332-5HD0. 1) 332-5HF0. 1) 332-7ND0. 334-0CE0. 334-0KE0. 1) 335-7HG0.

Typ modu�u Modu�y wej
	 analogowych SM 33x
Funkcje specjalne Uniwersalny modu� wyj�� analogowych Uniwersalny modu� 

wyj�� analogowych, 
ekonomiczny dzi�ki 
g�stemu upakow-
aniu kana�ów

Bardzo szybki 
modu� o wysokiej 
rozdzielczo�ci i 
dok�adno�ci, dosto-
sowany do aplikacji 
izochronicznych

Ekonomiczny 
uniwersalny modu� 
hybrydowy 
z wej�ciami 
wyj�ciami, do 
pomiarów 
napi�ciowych 
i pr�dowych

Modu� dla 
wspó�pracuj�cu 
z urz�dzeniami polowymi 
w protokole HART, 
ekonomiczny dzi�ki 
g�stemu upakowaniu 
kana�ów

Zakres wyj�� ± 20 mA, 0…20 mA, 4…20 mA 0…20 mA 0…20 mA HART
4…20 mA HART

Diagnostyka ● ●

Przerwania ● ●

Obs�uga b��dów ± 0,6 % ± 0,18 % ± 1 % ± 0,2 %

Ilo�� kana�ów 2 4 8 4 2 8

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 1 1 1 4 1 1

Rozdzielczo�� 11 bity + znak maks. 
15 bity + znak

8 bitów 15 bity + znak

Czas konwersji na kana� < 0.8 ms 1,6 ms 0.5 ms 50 ms

Numer zamówieniowy: 6ES7… 332-5HB0. 332-5HD0. 332-5HF0. 332-7ND0. 334-0CE0. 332-8TF0. 2)
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S7-300 – modu�y Fail-Safe, standardy i dopuszczenia 

1) Dost�pna równie� wersja SIPLUS

*) Obecnie S7-300 w wersji SIPLUS jest zgodne ze standardem EN50155 (Standard kolejowy)

Modu�y binarne Fail-Safe Wej
cia 
binarne
SM 326 F

Wej
cia 
binarne
SM 326 F
(NAMUR)

Wej
cia 
binarne
SM 326 F

Wej
cia 
binarne
SM 326 F (PM)

Wej
cia 
analogowe 
SM 336 F

Ilo�� wej��/wyj�� do 24 (dla SIL 2 – 1 
kana� na czujnik); do 
12 (dla SIL 3 - 2 
kana�y na czujnik)

8 (1 kana� na 
czujnik) 
4 (2 kana�y na 
czujnik) 

10 8 wej�� pr�dowych 
typu sink/ source

6 (15-bitów)

Napi�cie wej�ciowe lub wyj�ciowe 24 V DC NAMUR 24 V DC 24 V DC

Przerwania Przerwania
diagnostyczne

Przerwania
diagnostyczne

Przerwania
diagnostyczne

Przerwania
diagnostyczne

Przerwania
diagnostyczne

Pr�d wej�cia/wyj�cia 2 A na kana� dla 
sygna�u "1"

2 A na kana� dla 
sygna�u "1"

0/4…20 mA, HART

Numer zamówieniowy: 6ES7… 326-1BK. 1) 326-1RF. 1) 326-2BF. 1) 326-2BF 1) 336-4GE.

SIMATIC S7-300 spe�nia nast�puj�ce krajowe i 
mi�dzynarodowe standardy *)

Dodatkowo CPU typu Fail-Safe s� zgodne z nast�puj�cymi 
standardami 

DIN, EN, IEC IEC 61508 (SIL 3)

CE EN 954 (Kategoria 4)

Certyfikat UL NFPA 79-2002, NFPA 85

Certyfikat cULus UL 1998, UL 508 i UL 991

FM klasa 1 rozdz. 2; grupy A, B, C i D grupa temperaturowa T4 (� 135 °C) PL zgodnie z ISO 13849

GOST 

C-Tick

EU Directive 94/9/EC (ATEX 100a)

ISA-S71.04 severity level G1, G2, G3

Certyfikaty morskie: 
• American Bureau of Shipping
• Bureau Veritas
• Det Norske Veritas
• Germanischer Lloyd
• Lloyds Register of Shipping

Maks. temperatura zewn�trzna: 60 °C dla wszystkich komponentów 

Earthquake protection
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S7-400 – binarne modu�y wej��/wyj��

1) Parametryzowalne 
2) Dost�pna równie� wersja SIPLUS 

Typ modu�u Modu�y wej
	 binarnych SM 421
Funkcje specjalne Modu� dla bardzo 

szybkich sygna�ów 
z parametryzowanym 
opó	nieniem wej�cia, 
alarmami procesowymi 
i diagnostyk�

Prosty, ekonomiczny 
modu� do zbierania 
standardowych 
sygna�ów z g�sto 
upakowanymi kana�ami

Zbieranie sygna�ów DC i AC z g�stym upakowaniem 
kana�ów

Modu� dla sygna�ów DC 
lub AC, dla sygna�ów 
o ma�ym i wysokim 
napi�ciu

Rodzaj napi�cia DC UC

Napi�cie wej�ciowe 24 V 120 V 120/230 V 24…60 V

Diagnostyka ● ●

Przerwania ● ●

Opó	nienie wej�cia 0.05…3 ms 1) 3 ms sta�e <25 ms sta�e 0.5…20 ms 1)

Ilo�� kana�ów 16 32 32 16 16

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 2 1 4 4 16

Numer zamówieniowy: 6ES7… 421-7BH. 421-1BL. 2) 421-1EL. 421-1FH. 421-7DH.

Typ modu�u Modu�y wyj
	 binarnych SM 422
Funkcje specjalne Prosty, ekonomiczny 

modu� do zbierania 
standardowych 
sygna�ów

Prosty, ekonomiczny 
modu� do zbierania 
standardowych 
sygna�ów z g�sto 
upakowanymi kana�ami

Rozbudowane funkcje 
diagnostyczne, 
parametryzowane 
warto�ci zast�pcze

Elektroniczne 
prze��czanie wysokich 
napi�� I pr�dów, nie 
zu�ywaj� si� 
w porównaniu do 
przeka	ników

Uniwersalny modu� 
wyj�� przeka	nikowych

Rodzaj napi�cia DC AC Przeka	nik

Napi�cie wyj�ciowe 24 V 120/230 V 5-125 V DC

Pr�d wyj�ciowy 2 A 0.5 A 2 A 5 A

Diagnostyka ● ●

Przerwania ●

Ilo�� kana�ów 16 32 32 16 16

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 2 1 4 4 8

Numer zamówieniowy: 6ES7… 422-1BH. 422-1BL. 2) 422-7BL. 422-1FH. 422-1HH.
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S7-400 – modu�y wej�� analogowych

1) Bez wzgl�du na ustawienia t�umienia
2) Dost�pna równie� wersja SIPLUS

Typ modu�u Modu�y wej
	 analogowych SM 431
Funkcje specjalne Prosty modu� dla 

pomiarów 
napi�ciowych 
i pr�dowych, g�ste 
upakowanie kana�ów

Uniwersalny modu� 
do pomiarów 
pr�dowych, 
napi�ciowych 
i rezystancyjnych

Uniwersalny modu� 
dla najcz��ciej 
stosowanych 
pomiarów, znacznie 
u�atwia 
serwisowanie

Bardzo szybki modu� 
dla pomiaru warto�ci 
pr�dowych, 
doskona�y dla bardzo 
szybkich sygna�ów

Uniwersalny modu� 
dla najcz��ciej 
stosowanych 
pomiarów, wysoka 
rozdzielczo�� 
i dok�adno�� 
pomiaru, g�sto 
upakowane kana�y

Wysoka 
rozdzielczo�� 
i dok��dno�� pomiaru 
temperatur TC 
(termopary), 
opcjonalnie wk��dka 
kompensuj�ca, 
izolacja 
poszczególnych 
kana�ów

Zakres mierzonych napi�� ±1 V
1…5 V

±1 V
±10 V
1…5 V

± 80 mV
± 250 mV
± 500 mV
±1 V
±2.5 V
±5 V
±10 V
1…5 V

±1 V
1…5 V
±10 V

±25 mV, ±50 mV, ±80 mV, 
±250 mV, ±500 mV, ±1 V, 
±2.5 V, ±5 V, ±10 V, 
1…5 V

Diagnostyka ●

Przerwania ●

B��d pomiaru _<    ± 1% <    ± 1% <    ± 0.38% <    ± 0.9% <    ± 0.35% <    ± 0.3%

Ilo�� kana�ów 16 8 16 8

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 1 1 1 8

Rozdzielczo�� 12 bitów + znak 13 bitów + znak 15 bitów + znak

Czas konwersji na kana�(50 Hz) 65 ms 25 ms 23 ms 52 μs 1) 23 ms 20 ms

Numer zamówieniowy: 6ES7… 431-0HH. 2) 431-1KF0. 431-1KF1. 431-1KF2. 2) 431-7QH. 431-7KF0.

Typ modu�u Modu�y wej
	 analogowych SM 431
Funkcje specjalne Prosty modu� dla 

pomiarów 
napi�ciowych 
i pr�dowych, g�ste 
upakowanie kana�ów

Uniwersalny modu� 
do pomiarów 
pr�dowych, 
napi�ciowych 
i rezystancyjnych

Uniwersalny modu� 
dla najcz��ciej 
stosowanych 
pomiarów, znacznie 
u�atwia 
serwisowanie

Bardzo szybki modu� 
dla pomiaru warto�ci 
pr�dowych, 
doskona�y dla bardzo 
szybkich sygna�ów

Uniwersalny modu� 
dla najcz��ciej 
stosowanych 
pomiarów, wysoka 
rozdzielczo�� 
i dok�adno�� 
pomiaru, g�sto 
upakowane kana�y

Wysoka 
rozdzielczo�� 
i dok�adno�� pomiaru 
temperatur TC 
(termopary), 
opcjonalnie wk�adka 
kompensuj�ca, 
izolacja 
poszczególnych 
kana�ów

Zakres mierzonych pradów 4…20 mA
±20 mA

4…20mA
0…20mA
±20 mA

4…20mA
±20 mA

4…20mA
0…20mA
±5 mA
±10 mA
±20 mA

4…20mA
0…20mA
±5 mA
±10 mA
±20 mA
±3.2 mA

Diagnostyka ●

Przerwania ●

B��d pomiaru � ± 0.65% � ± 1% � ± 0.35% � ± 0.8% � ± 0.3% � ± 0.5%

Ilo�� kana�ów 16 8 16 8

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 1 1 1 8

Rozdzielczo�� 12 bitów + znak 13 bitów + znak 15 bitów + znak

Czas konwersji na kana�(50 Hz) 65 ms 25 ms 23 ms 52 μs 1) 23 ms 20 ms

Numer zamówieniowy: 6ES7… 431-0HH. 431-1KF0. 431-1KF1. 431-1KF2.  431-7QH. 431-7KF0.
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S7-400 - modu�y wej�� analogowych

1)  Bez wzgl�du na ustawienia t�umienia 
2) W ka�dym przypadku dost�pna wersja standardowa i klimatyczna

Typ modu�u Modu�y wej
	 analogowych SM 431
Funkcje specjalne Uniwersalny modu� do 

pomiarów pr�dowych, 
napi�ciowych 
i rezystancyjnych

Uniwersalny modu� dla 
najcz��ciej stosowanych 
pomiarów, znacznie u�atwia 
serwisowanie

Bardzo szybki modu� dla 
pomiaru warto�ci 
pr�dowych, doskona�y dla 
bardzo szybkich sygna�ów

Uniwersalny modu� dla 
najcz��ciej stosowanych 
pomiarów, wysoka rozdziel-
czo�� i dok�adno�� pomiaru, 
g�sto upakowane kana�y

Zakres mierzonych rezystancji 0…600 Ω 0…48 Ω, 0…150 Ω, 
0…300 Ω, 0…600 Ω, 
0…6000 Ω

0…600 Ω 0…48 Ω, 0…150 Ω, 
0…300 Ω, 0…600 Ω, 
0…6000 Ω

Diagnostyka ●

Przerwania ●

B��d pomiaru � ± 1.25% � ± 0.5% � ± 1% � ± 0.4%

Ilo�� kana�ów 4 8

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 1 1

Rozdzielczo�� 13 bitów 14 bitów 16 bitów

Czas konwersji na kana�(50 Hz) 25 ms 23 ms 52 μs 1) 23 ms

Numer zamówieniowy: 6ES7… 431-1KF0. 431-1KF1. 431-1KF2. 431-7QH.

Typ modu�u Modu�y wej
	 analogowych SM 431
Funkcje specjalne Uniwersalny modu� dla najcz��ciej 

stosowanych pomiarów, znacznie 
u�atwia serwisowanie

Uniwersalny modu� dla najcz��ciej 
stosowanych pomiarów, wysoka 
rozdzielczo�� i dok�adno�� pomiaru, 
g�sto upakowane kana�y

Wysoka rozdzielczo�� i dok�adno�� 
pomiaru temperatur TC (termopary), 
opcjonalnie wk�adka kompensuj�ca, 
izolacja poszczególnych kana�ów

Termopary typu B, E, N, J, K, L, R, S, T, U

Diagnostyka ●

Przerwania ●

B��d pomiaru � ± 14.8K � ± 11.5K � ± 3.5K

Ilo�� kana�ów 8 16 8

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 1 8

Rozdzielczo�� 14 bitów 16 bitów

Czas konwersji na kana� (50 Hz) 20/23 ms 6/21/23 ms

Numer zamówieniowy: 6ES7… 431-1KF1. 431-7QH. 431-7KF0.

Typ modu�u Modu�y wej
	 analogowych SM 431
Funkcje specjalne Uniwersalny modu� dla najcz��ciej 

stosowanych pomiarów, znacznie 
u�atwia serwisowanie

Uniwersalny modu� dla najcz��ciej 
stosowanych pomiarów, wysoka 
rozdzielczo�� i dok�adno�� pomiaru, 
g�sto upakowane kana�y

Wysoka rozdzielczo�� i dok�adno�� 
pomiaru temperatur RTD (pomiar 
rezystancyjny), izolacja 
poszczególnych kana�ów

Rezystancyjny pomiar temperatur typu Pt 100; 200; 500; 1000
Ni 100; 1000                           2) 

Pt 100; 200; 500; 1000
Ni 100; 1000                           2)

Diagnostyka ●

Przerwania ●

B��d pomiaru � ± 5.7K � ± 4.9K � ± 1K

Ilo�� kana�ów 4 8

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 1 8

Rozdzielczo�� 14 bitów 16 bitów

Czas konwersji na kana� (50 Hz) 20/23 ms 6/21/23 ms

Numer zamówieniowy: 6ES7… 431-1KF1. 431-7QH. 431-7KF1.
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S7-400 - modu�y wyj�� analogowych, standardy i dopuszczenia

2) Dost�pna równie� wersja SIPLUS

Typ modu�u Modu�y wyj
	 analogowych SM 432
Funkcje specjalne Uniwersalny modu� wyj�� analogowych

Napi�cie ±10 V, 0…10 V, 1…5 V

Pr�d ±20 mA, 0…20 mA, 4…20 mA

Diagnostyka

Przerwania

B��d pomiaru U: ± 0.5%
I: ± 1%

Ilo�� kana�ów 8

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 1

Rozdzielczo�� 12 bitów + znak

Czas konwersji na kana� < 420 μs

Numer zamówieniowy: 6ES7… 432-1HF. 1)

SIMATIC S7-400 spe�nia nast�puj�ce krajowe 
i mi�dzynarodowe standardy

Dodatkowo CPU typu Fail-Safe s� zgodne z nast�puj�cymi 
standardami

DIN, EN, IEC IEC G1508 (SIL3)

CE EN 954 (Kategoria 4)

Certyfikat UL NFPA 79-2002, NFPA 85

Certyfikat CSA UL 1998, UL 508 i UL 991

FM klasa 1 rozdz. 2; grupy A, B, C i D, grupa temperaturowa T4 ( (<=135 °C)

GOST 

C-Tick

EU Directive 94/9/EC (ATEX 100a)

ISA-S71.04 severity level G1, G2, G3

Certyfikaty morskie:

• American Bureau of Shipping
• Bureau Veritas
• Det Norske Veritas
• Germanischer Lloyd
• Lloyds Register of Shipping

Maks. temperatura zewn�trzna: 60 °C dla wszystkich komponentów

Earthquake protection
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