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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Programovanie PLC systémov.  

Členovia PK IKT PPV (počítačová podpora výroby) na stretnutí riešili konkrétne úlohy s 

polmocou hardwaru Siemens CPU S7 - 1200 a softwarom TIA portál v16 

Kľúčové slová:  

PLC automat, riadenie strojov pomocou PLC, TIA portál V16, rebríkový diagram, Boolova 

algebra, CPU modul S7 – 1200, PROFINET, PROFIBUS, SIMATIC 

Siemens S7 je univerzálny programovací systém Siemens  

TIA portál – pracovné prostredie pre S7 

SIMATIC riadiaci systém  

 

http://priemyslovka.sk/pedagogicke-kluby/


 
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Hlavné body:  

 Testovací stand PLC Siemens S7 - 1200 

 
Pre simuláciu riadenia výrobných procesov boli použité skúšobné standy osadené prvkami 

systému S7 a to: 

- CPU 1215 DC/DC/DC 

- SCALANCE XB005 

- HMI 700 Basic 

- Simulátor digitálnych vstupov a výstupov 

 

 
 

Pracovné prostredie TIA portál v16 
 

      Software TIA portál úzko spolupracuje s hardwarom S7 pomocou siete PROFINET, návrhy 

konkrétnych problémov sa simulujú pomocou TIA portálu a následne sa odošlú do CPU S7 – 1200, 

ktorá riadi digitálne výstupy a ovláda sa pomocou digitálnych vstupov na stande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
Prepojenie  hardwaru a softwaru, inicializácia jednotky CPU 
 
 

 
 

Rebríkový diagram zapojenia konkrétnej úlohy 

 

 

 

 

 



 

 
 

Simulátor vstupov a výstupov 

 

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Simulácia riadiacich systémov pomáha k pochopeniu dejov potrebných pre riadenie 

výrobných procesov. Slúži k upevňovaniu získaných vedomostí.  

Členovia klubu PK IKT PPV vyriešili úlohy zapojenia a riadenia procesov pomocou 

systému S7-1200. Členovia klubu vymedzili úlohy, ktoré budú so žiakmi riešiť v školskom 

roku 2022/2023. 
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