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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Programovanie PLC systémov.  

Členovia PK IKT PPV (počítačová podpora výroby) sa na stretnutí bližšie oboznámili so 

hardwarom PHOENIX  Contact s softwarom PC WORX EXPRES 

Kľúčové slová:  

PLC automat, riadenie strojov pomocou PLC, PC WORX EXPRES,  Boolova algebra,  

PROFINET, INTERBUS, PHOENIX CONTACT, bezpečnostné relé 

PLC PHOENIX CONTACT je programovateľný logický modul  

PC WORX – pracovné prostredie pre PHOENIX CONTACT 

PC WORX EXPRES – pracovné prostredie pre PHOENIX CONTACT pre riadenie malých 

riadiacich jednotiek 

 

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


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

 

Hlavné body:  
 

    PLC PHOENIX CONTACT 
 

Programovateľné logické moduly – spoľahlivé ovládanie a spínanie základných aplikácií – 

pomocou programovateľných reléových logických systémov alebo štandardných logických 

modulov. 

Modulárne riadiace jednotky – programovateľné riadiace jednotky stovkovej a tristovkovej 

triedy, modulárnej konštrukcie a flexibility. 

Riadiace jednotky Axiocontrol – sú rýchle robustné a jednoduché, sú prispôsobené 

maximálnemu výkonu, jednoduchej manipulácií a drsnému nasadeniu v priemyselnom 

prostredí. 

Kompaktné riadiace jednotky – predstavujú automatizáciu na najvyššej úrovni.  PLC 

štvorstovkovej  triedy sú výkonne špičkové riadiace jednotky pre stredné ťažké a náročné 

úlohy. 

Softwarové PLC 

Modulárne riadiace jednotky - Riadiace jednotky triedy 100 

Sú určené pre malé a stredne veľké aplikácie. Podporujú všetky bežné komunikačné protokoly, 

ako  Ethernet, mobilné rádiové spojenie, alebo pevnú sieť. Riadiace jednotky s modulmi I/O 

inline je možné jednoducho rozšíriť. 

 

 

    PLC PHOENIX CONTACT A ICH ROZŠÍRUJÚCE MODULY 
 

PLC od firmy Phoenix predstavuje komplexné riešenie pre automatizáciu priemyselných 

procesov. Jedná sa o modulárny systém, ktorého podstata spočíva vo vyskladaní si vlastného 

riadiaceho systému podľa potrieb zákazníka. 

V tejto kapitole sa povenujem prvkom, ktoré tvoria rozširovacie možnosti daného riadiaceho 

procesu. Základným rozširujúcim modulom a zároveň najjednoduchším sú reléové moduly. 

      
     Reléové moduly 

Pre základné operácie, ktoré je nutné v automatizovanom procese vykonávať príkladmi 

takýchto funkcií sú: spínanie, rozpínanie, zosilnenie či znásobenie signálu majú uplatnenie 

reléové moduly. Výhody, ktoré ponúkajú tieto moduly sú: 

- rozmanitosť funkcií, ktoré tieto relé dokážu vykonávať 

- vysoká flexibilita v ich využívaní, majú široké zastúpenie 

- malé konštrukčné rozmery zabezpečujú minimalizovanie rozmerov riadiacich rozvádzačov 

- vďaka modernizácií komponentov sa dosahuje vysoká spoľahlivosť relé 



 
- finančne nenáročné riešenie 

Vďaka  vysokej  spoľahlivosti  týchto  komponentov  je  možné  využívať  ich  hlavne  pri  

úlohách  s vysokou prioritou funkčnosti. Systémy, ktoré si vyžadujú spoľahlivosť a 

bezporuchovosť je vhodné riešiť pomocou týchto modulov. Zároveň sú tieto moduly vďaka 

použitým technológiám chránené voči vnútornému prehrievaniu. Prvým typom reléových 

modulov sú časové reléové moduly. Jedná sa o najjednoduchšie rozšírenie. Ľahká konfigurácia 

a rýchle pripojenie sú hlavnými výhodami týchto prvkov. Spoločnosť Phoenix ponúka 3 typové 

rady týchto produktov. Výhody týchto relé sú: 

       - nastavenie časových intervalov v rozmedzí od milisekúnd až po dni 

- ľahké ovládanie, všetky ovládacie prvky na prednej strane relé 

- sieťový zdroj s veľkým rozsahom 

- riešenie poruchy vďaka chybovým hláseniam a rýchle vypnutie pomocou bezpotenciálovych 

prepínačov 

- úspora miesta vďaka malým rozmerom (6mm) 

- rýchla montáž a pripojenie 

- rozmery tohto relé umožňujú zakonpovanie aj do rozvádzačov s malým vnútorným priestorom 

 

Relé sú napájané 24V. Požadované parametre sa nastavujú pomocou ryhovaného kolieska 

vďaka, ktorému sa dosahuje pomerne veľká presnosť nastavených parametrov. Pripojovanie do 

rozvádzača spočíva v prichytení na DIN lištu. 

V prípade záujmu o rozšírené možnosti nastavovaných parametrov je možnosť zvoliť 

si multifunkčné časové relé. Ponúka širokú škálu nastavení možností ako sú rozsah času a 

voliteľností funkcii. Vďaka širokej škále nastaviteľných funkcií má univerzálne využitie v 

automatizovaných procesoch. Zároveň disponuje širokým rozsahom nastaviteľných časov. 

 

    PROGRAMOVACIE PROSTREDIE PC WORX EXPRESS 
 

Software PC Worx express je jednoduchšie ovládateľný software. Podporuje programovanie 

malých riadiacich  jednotiek  v stovkovej   a tisíckovej   rade.   Softwarová   riadiaca   jednotka   

PC   WORX   SRT a programovací jazyk IEC-61131 ST a LD. Preto je veľkosť vstupných a 

výstupných dát obmedzená na 128kB. Z vlastnosti spomínanej licencie sú výrazne a hodne 

spomenúť niektoré. Rozsiahle možnosti diagnostiky ako napríklad Breakpoint, krokovanie 

inštrukcií, debug v knižniciach či ladenie inštalácie. 
Možnosť zmeny programu programovania aj pri spustenom ovládaní. Táto možnosť je veľkou 

výhodou hlavne pri upravovaní programu počas prevádzky zariadenia. Ďalšou možnosťou je 

podpora Drag & Drop. Pohodlná manipulácia so zariadeniami pomocou konfigurácie a 

adresovania Profibus, INTERBUS a Modbus-TCP. Zároveň je do tohto systému je 

implementovaná integrovaná diagnostika a monitoring. 



 
 Software disponuje rozsiahlymi knižnicami vďaka, ktorým je schopný poskytnúť rýchle 

programovanie a uvedenie zariadenie do prevádzky. Ako už bolo vyššie spomenuté, využíva sa 

programovanie podľa IEC 61131 a zabezpečuje jednotnú  obsluhu pre všetky zariadenia 

stovkovej a tisickovej rady. V neposlednej rade je veľkou výhodou bezplatná dostupnosť. 

 

 

 

13.  Závery a odporúčania: 

 

Simulácia riadiacich systémov pomáha k pochopeniu dejov potrebných pre riadenie 

výrobných procesov. Slúži k upevňovaniu získaných vedomostí.  

Pracovné prostredie PC WORKX EXPRES patrí medzi systémy, ktoré napomáhajú riadeniu 

výrobných procesov v malých firmách. Je to  bezplatná licencia. Dokáže nasimulovať riadiaci 

proces a následne previesť do programovacích modulov modulov systému PHOENIX CONTACT. 
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