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Sukces LOGO! zawsze bazował 
na innowacyjnych rozwiązaniach 
dopasowanych do potrzeb użyt-
kownika. Konstruktorzy projektu-
jąc urządzenie starali się zamknąć 
w jednej, kompaktowej obudowie 
jednostki centralnej układ o du-
żych możliwościach, przyjazny 
i łatwy w programowaniu. Od po-
łowy lipca w sprzedaży dostęp-
na jest nowa, 6. wersja LOGO!, 
oznaczona jako 0BA6, poszerzająca 
możliwości wersji 5. W poniższym 
artykule zostaną przedstawione nie-
które z nich.

Oprogramowanie
Tradycyjnie już, nowa wersja 

LOGO! może być programowana 
bezpośrednio z klawiatury znaj-
dującej się na obudowie. Obecnie 
jest to funkcja coraz rzadziej sto-
sowana, aczkolwiek przydatna, je-
żeli nagle trzeba dokonać modyfi-
kacji programu. Oprogramowaniem 
narzędziowym pozwalającym pro-
gramować nowe LOGO! oraz konfi-
gurować zewnętrzny panel LOGO! 
TD jest LOGO! Soft Comfort V6. 
Dla użytkowników, którzy posiada-
ją wcześniejsze wersje oprogramo-
wania na stronie www.siemens.pl
/simatic dostępny jest bezpłatny 
upgrade do wersji 6. Osoby, które 
chciałby zapoznać się z możliwoś-
ciami nowego układu, mają moż-
liwość zakupienia specjalnych ze-
stawów startowych, zawierających 

LOGO! jest znanym na całym 
świecie urządzeniem, zaliczanym 

do grupy tzw. sterowników 
nanoPLC oferowanym przez 

firmę Siemens. Znajduje głównie 
zastosowanie w różnego typu 

aplikacjach przemysłowych 
związanych z transportem, 

regulacją temperatury, 
wentylacją, sterowaniem 

maszynami. Często stosowane 
jest także w automatyce 

budynków, kontrolując systemy 
alarmowe, systemy klimatyzacji, 

czy sterując oświetleniem.

oprogramowanie, kabel, moduł 
LOGO! oraz dodatkowy panel. Jest 
to ciekawa propozycja, pozwalają-
ca osobom początkującym otrzymać 
kompletny zestaw narzędzi potrzeb-
ny do rozpoczęcia pracy z tym 
sterownikiem. 

Intuicyjny interfejs LOGO! Soft 
Comfort ułatwia przygotowanie na-
wet skomplikowanych aplikacji. 
W nowej wersji oprogramowania, 
do dyspozycji mamy dodatkowe 
bloki funkcyjne. Znajdziemy tutaj 
blok generatora PWM – wystarczy 
sparametryzować jeden bloczek, 
aby mieć możliwość odpowied-
niej modulacji szerokości impulsu. 
Przykładowo jesteśmy w stanie, 
zależnie od wartości wejściowego 
sygnału analogowego włączać lub 
wyłączać urządzenie wykonawcze. 
Dodano również bloczki związa-
ne z wykonywaniem działań aryt-
metycznych. Teraz wykonanie su-
mowania, różnicy, iloczynu, czy 
ilorazu nie sprawia najmniejszych 
problemów. Znany z wcześniejszej 
wersji regulator PI został wzboga-
cony o generator wykresów warto-
ści procesowej oraz wypracowanej 
przez regulator wartości wyjścio-

wej, zarówno w trybie offline, jak 
i online. Jest to przydatna funkcja, 
zwłaszcza, jeżeli regulowany jest 
niestandardowy proces.

Rozbudowana funkcja komuni-
katów tekstowych pozwala utwo-
rzyć do 50 różnych komunikatów. 
Dodatkowo ta sama wiadomość 
może być przygotowana w dwóch 
różnych wersjach, np. językowych. 
Wyświetlane zmienne można zdefi-
niować, jako wiadomości edytowal-
ne, tak aby użytkownik urządzenia 
mógł wprowadzać własne parame-
try. Wartości analogowe mogą być 
reprezentowane w postaci graficz-
nej, jako bargraf. Użytkownik de-
cyduje, czy komunikat będzie wy-
świetlany tylko na wbudowanym 
ekranie LOGO!, na dodatkowym 
panelu, czy na obu urządzeniach 
jednocześnie.

Platforma sprzętowa
Rzeczą, której nie da się prze-

oczyć otrzymując nowe LOGO! 
jest dodatkowe gniazdo, służące 
do podłączenia zewnętrznego pane-
lu LOGO! TD. Panel jest idealnie 
dopasowany do potrzeb aplikacji 
wykorzystujących moduły logicz-

Idealne rozwiązanie
LOGO! z dodatkowym panelem

Dodatkowe 
materiały na CD
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ne, może znajdować się 
w odległości do 10 m od 
LOGO!. Wygląd panelu 
bazuje na rozwiązaniach 
stosowanych w sterowni-
kach serii SIMATIC S7-
200. Do dyspozycji mamy 
cztery linie tekstu po 16 
znaków lub 32 po zasto-
sowaniu funkcji tzw. „pły-
nącego tekstu”. 

Liczba wbudowanych 
wejść analogowych zo-
stała podwojona, teraz 
standardowo można użyć 
4 wejścia napięciowe. 
W przypadku konieczno-
ści zliczania szybkich im-
pulsów do 5 kHz można 
zastosować szybkie liczni-
ki. W sprzedaży dostępny 
będzie również dodatkowy 
moduł wyjść analogowych 
prądowych i  napięcio -
wych.

Pamięć pozwalająca po-
mieścić program użytkow-
nika została powiększona 
o ponad 50%, pozwala 
to użyć do 200 bloków 
funkcyjnych w jednym 
programie. Wysoką wydaj-
ność przetwarzania pro-
gramu zapewnia 32-bito-
wy mikrokontroler. Nowy 
układ jest kompatybilny 
z poprzednimi wersjami, 
bez większych problemów 
można dostosować starsze 
programy do nowej wer-
sji. Wszystkie moduły roz-
szerzeń wejść/wyjść, czy 
komunikacyjne pasujące 
do wersji 5, współpra-
cują również z wersją 6. 
Bardzo przydatną funkcją 

jest możliwość teleserwi-
su. Korzystając z modemu 
analogowego można za-
programować urządzenie 
z dowolnego miejsca na 
świecie.

Ponad milion 
działających aplikacji

Duża funkcjonalność 
LOGO! została potwier-
dzona w milionach działa-
jących aplikacji na całym 
świecie. Dzięki zastosowa-
niu inteligentnych sterow-
ników LOGO! optymalizo-
wany jest czas projekto-
wania oraz uruchamiania 
instalacji. Nowe LOGO! 
poszerza możliwości apli-
kacyjne dotychczasowe-
go systemu, jednocześnie 
kontynuując sprawdzone 
na rynku rozwiązania.
Mirosław Kuligowski
Siemens Sp. z o.o.


