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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 Siemens S7 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:  

 PLC Siemens S7 

 
Všetky stroje alebo závody majú individuálne požiadavky na výkon systému a zložitosť 

aplikácie. Svojou rozsiahlou ponukou PLC Siemens ponúka riešenie riadenia pre všetky 

aplikácie. 

Základné automaty S7-1200 pre malé až stredné aplikácie, POKROČILE S7-1500 pre stredné 

a komplexné aplikácie, distribuované kontroléry ET 200SP pre decentralizované aplikácie a 

softvérové PLC S7-1500 pre aplikácie na báze PC. Všetky základné, pokročilé, distribuované 

kontroléry sú dostupné vo fail-safe verzií pre použitie vo fail-safe aplikáciách. (SAFETY) 

 

Integrované funkcionality vo všetkých SIMATIC kontroléroch 
 

 Okrem škálovatelnosti, všetky kontroléry ponúkajú nasledovné funckionality: 

 Efektívne inžiniersto- bezproblémové integrovanie SIMATIC kontrolérov do prostredia 

TIA Portal 

 Innovatívny design- každý kontrolér môže byť nastavený a nakáblovaný odlišne, 

kontroléry ponúkajú modulárne CPU, kompaktné CPU a CPU na báze PC. 

 Vysoký výkon- škálovatelnosť kontrolérov v rýchlosti spracovania , a aj charakteristike 

výkonu, navyše ponukajú sieťové pripojenie pomocou rôznych komunikačných 

štandardov. 

 Spoľahlivá diagnostika - Vstavaná diagnostika systému so spolahlivou a rýchlou 

analýzou porúch, znižuje dobu rozchodu a prestroje. Chyby sú zobrazené na HMI, web 

serveri a na PLC(display S7- 1500). 

 Integrované Safety - SIMATIC fail-safe PLC kombinujú štandardnú a SAFETY 

automatizáciu do jedného zariadenia. 

 Integrované technológie- Technologické funkcie pre úlohy merania, riadenia v 

uzavretej slučke, riadenia pohybu sú integrované do každého riadiaceho systému 

SIMATIC. 

 Integrovaná bezpečnosť- Duševné vlastníctvo, dáta, know-how sú chránené heslom 

proti nepovoleným zásahom. 

 
Základné kontroléry SIMATIC S7-1200 

 Integrované technologické funkcie 
 Integrované I/O vstupy a výstupy 
 Kompaktné prevedenie 
 Štandardné komunikačné protokoly 
 Štandardné a fail-safe prevedenie 

 



 

Bol navrhnutý na šetrenie priestoru v riadiacej skrinke a umožňuje prispôsobiť kontrolér pre 

požiadavky riadeného systému. Obsahuje integrovaný PROFINET/ Ethernet-ový port, ktorý 

uľahčuje integráciu/prepojenie zariadení. 

 

Umožňuje inštaláciu signálovej dosky na čelo CPU, alebo analógových vstupov bez zmeny 

vonkajších rozmerov kontroléra. Pre ďalšie rozšírenie vstupov a výstupov CPU signálové 

moduly sa pripájajú na pravú stranu kontroléra. 

 

Konektor vstupov a výstupov môže byť v celku oddelený od CPU a takto urýchluje náhradu 

kontroléra. 
Až tri komunikačné moduly môžu byť pripojené na ľavú stranu kontroléra(point-to-point 

komunikácia, PROFIBUS master/slave, GPRS komunikácia, AS interface, atď.) 

CPU kombinuje mikroprocessor, integrovaný zdroj, vstupné a výstupné svorkovnice (porty), 

vstavaná PROFINET-ová sieťová karta, vysokorýchlostné vstupy/výstupy, zabudované 

analógové vstupy v kompaktnom prevedení. Po nahratí programu CPU monitoruje a riadi 

zariadenia v príslušnej aplikácií. CPU monitoruje stavy vstupov a mení stavy výstupov podľa 

logiky užívateľského programu, ktorý môže zahrňať boolovú algebru, počítadlá, časovače, 

komplexné matematické operácie a komunikáciu s inými inteligentnými zariadeniami. 

 

CPU poskytuje PROFINET-ový port RJ-45 pre komunikáciu cez PROFINET-ovú sieť. Je 

možné aj použiť ďalšie prídavné moduly pre komunikáciu po sieťach PROFIBUS, GPRS, 

RS485,RS232, IEC, DNP3 a  WDC. 

 

1-   Napájací konektor 
2-   Slot pre pamäťovú kartu pod krytom 
3- Svorkovnice pre vstupy a výstupy pod krytmi 
4-   Stavové LED pre vstupy a výstupy 
5- PROFINET-ový konektor na spodku tela kontroléra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIA Portal.  

Totally Integrated Automation TIA-Portal  

Pre riešenie jednotlivých automatizačných úloh sa doteraz osvedčili špecializované 

projekčné nástroje. Inžiniersky framework Totally Integrated Automation Portal (v skratke 

TIA-Portal) stiera hranicu medzi týmito nástrojmi. Tento inžiniersky koncept predstavuje 

nový základ pre vývojové nástroje na projektovanie, programovanie a uvádzanie do chodu 

všetkých automatizačných prístrojov a pohonov z portólia TIA.  



 

 
 

 
 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Simulácia riadiacich systémov pomáha k pochopeniu dejov potrebných pre riadenie 

výrobných procesov. Slúži k upevňovaniu získaných vedomostí.  

Pracovné prostredie TIA patrí medzi systémy, ktoré napomáhajú riadeniu výrobných procesov 

v malých aj veľkých firmách. Dokáže nasimulovať akýkoľvek riadiaci proces a následne previesť 

do modulov systému S7. 
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