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wno przy uøyciu oprogramowania
Zelio Soft i†komputera PC, jak rÛw-
nieø wykorzystuj¹c tylko sam modu³
i†jego klawiaturÍ. Zelio Soft umoøliwia
programowanie w†jednym z†trzech jÍzy-
kÛw (rys. 2): symbolicznym jÍzyku Ze-
lio, jÍzyku Ladder (drabinkowym) lub
jÍzyku graficznym (symbole elektrycz-
ne). W†dodatkowym trybie ìZelioî, pod-
czas programowania na PC moøliwa jest
symulacja bezpoúredniego programowa-
nia modu³u. Do kaødej linii programu
moøna do³¹czaÊ opisy i†komentarze.
Przejúcie z†jednego jÍzyka programowa-
nia do innego oraz z†trybu zwyk³ego na
ìZelioî przeprowadza siÍ przez klikniÍ-
cie przyciskiem myszki.

Program moøe zawieraÊ od 60 (mo-
du³y 10 i†12 I/O) do 90 (20 I/O) kro-
kÛw. Kaøda linia moøe mieÊ 3†styki
i†cewkÍ lub 3†styki i†blok funkcyjny. Do
dyspozycji jest 8†przekaünikÛw czaso-
wych, ktÛre mog¹ realizowaÊ 8†rÛønych
funkcji (np. sterowane sygna³em lub im-
pulsem opÛünienia za³¹czenia, opÛünie-
nie roz³¹czenia, pojedynczy impuls, pra-
ca cykliczna..), 8†licznikÛw dwukierun-
kowych (zliczanie i†odliczanie), 15
przekaünikÛw pomocniczych, 8†analogo-
wych komparatorÛw do wyboru z†7†rÛø-
nych typÛw (porÛwnywanie dwÛch
zmiennych lub zmiennej i†wartoúci od-
niesienia) i†4 blokami tekstowymi. Nie-
ktÛre sterowniki, w†zaleønoúci od mo-
delu, s¹ wyposaøone w†2 wejúcia ana-
logowe 0..10V i†4 zegary czasu rzeczy-
wistego (4 kana³y). DziÍki wbudowanej
pamiÍci EEPROM, wpisany do sterow-
nika program jest zachowywany po wy-
³¹czeniu zasilania. Karta pamiÍci moøe
s³uøyÊ rÛwnieø do przeniesienia aplika-
cji z†jednego modu³u na inny bez po-
úrednictwa komputera PC.

Zelio Soft pozwala definiowaÊ czte-
ry pe³noekranowe bloki tekstowe. Wy-
úwietlacz modu³u moøe wyúwietliÊ ko-
munikat sk³adaj¹cy siÍ z†4†linii po 12

znakÛw kaøda. Blok tekstowy uaktyw-
niany jest jak zwyk³a cewka i†moøe mu
towarzyszyÊ wyúwietlanie jednej lub
dwÛch zmiennych. Mog¹ to byÊ nasta-
wy blokÛw funkcyjnych lub chwilowe
wartoúci zmiennych.

Cztery klawisze nawigacyjne mog¹
byÊ skonfigurowane jako dodatkowe
przyciski funkcyjne. BÍd¹ one traktowa-
ne wÛwczas jak dodatkowe wejúcia (od
zwyk³ych odrÛøniaÊ je bÍdzie jedynie
brak po³¹czeÒ elektrycznych).

DostÍp do programu moøe zostaÊ za-
bezpieczony has³em. Moøemy to uczy-
niÊ w†celu zabezpieczenia siÍ przed
niepoø¹danymi zmianami w†programie
lub jego wykasowaniem, aktywacj¹ i†de-
aktywacj¹ dzia³ania klawiszy funkcyj-
nych jako stykÛw, zablokowaniem
zmian w†prÍdkoúci filtrowania sygna³Ûw
wejúciowych, uniemoøliwienia transferu
aplikacji lub ograniczenia dostÍpu do
parametrÛw programu.

Moøliwe jest ustawienie dwÛch
szybkoúci filtrowania sygna³Ûw wejúcio-
wych. Menu moøe byÊ wyúwietlane
w†jednym z†6 jÍzykÛw.

Testowanie aplikacji
DziÍki zastosowaniu samego oprog-

ramowania Zelio Soft (bez koniecznoúci
korzystania ze sterownika) jest moøliwe
przeprowadzenie symulacji pracy pro-
gramu (rys. 3). Moøna sprawdziÊ dzia-
³anie programu zarÛwno w†czasie
rzeczywistym, jak i†w†czasie przyspie-
szonym. ZmieniaÊ moøemy nastawy
wszystkich wejúÊ (dyskretnych, analogo-
wych i†klawiszy funkcyjnych) oraz wy-
úwietlaÊ stany wszystkich wyjúÊ. Unika-
j¹c b³Ídnych testÛw na urz¹dzeniach
oszczÍdzamy jednoczeúnie czas i†kosz-
ty. Oprogramowanie Zelio Soft podczas
testowania aplikacji sprawdza rÛwnieø

Zelio Logic Telemecanique (fot. 1)
to inteligentny modu³ programowalny,
idealnie wype³niaj¹cy lukÍ pomiÍdzy
³atwymi w†zastosowaniu przekaünikami
czasowymi a†wymagaj¹cymi pewnej
wiedzy sterownikami. Jego moøliwoúci
s¹ porÛwnywalne z tym, co moøna
osi¹gn¹Ê stosuj¹c sterowniki programo-
walne. Natomiast ³atwoúÊ programowa-
nia, instalacji i†obs³ugi predystynuj¹ go
do mniej zaawansowanych zastosowaÒ.

Modu³ programowalny Zelio Logic
Telemecanique przeznaczony jest do
stosowania w†ma³ych systemach auto-
matycznego sterowania (do 20 wejúÊ/
wyjúÊ) w†przemyúle, dzia³alnoúci us³u-
gowej oraz w†domu. WúrÛd niezliczo-
nych zastosowaÒ wymieniÊ moøna przy-
k³adowo liczenie elementÛw (np. mo-
net), sterowanie automatycznymi prze-
noúnikami, pompami, sprÍøarkami, pie-
cami, ch³odniami, tablicami reklamowy-
mi, ulicznymi automatami na monety
itp. Natomiast w†budynkach moøna ste-
rowaÊ automatycznymi drzwiami i†kon-
trol¹ dostÍpu, wentylacj¹ i†klimatyzacj¹,
ogrzewaniem itp.

Oprogramowanie Zelio Soft
DziÍki ³atwemu w†uøyciu oprogra-

mowaniu Zelio Soft, programowanie
modu³u nie sprawia wiÍkszych proble-
mÛw, nawet osobie nie maj¹cej wczeú-
niej do czynienia ze sterownikami. Pro-
gramowanie przeprowadziÊ moøna zarÛ-

Rys. 1. Inteligentny moduł programowalny
Zelio Logic w wersji 12 I/O.

Uzupe³nieniem bogatej oferty sterownikÛw

i†przekaünikÛw czasowych firmy Schneider Electric

jest nowy programowalny modu³ ZELIO Logic

Telemecanique. Jego zastosowanie w†znacz¹cy

sposÛb u³atwia pracÍ we wszystkich, niezbyt

rozbudowanych uk³adach automatycznego sterowania,

zarÛwno przemys³owych, jak i†domowych.
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spÛjnoúÊ napisanego programu. Wykryte
b³Ídy zaznaczane s¹ na czerwono,
a†klikniÍcie myszk¹ pozwala zoriento-
waÊ siÍ, gdzie tkwi b³¹d.

DostÍpne sterowniki
Zelio Logic Telemecanique

Sterowniki s¹ oferowane w 8 wersjach.
Maj¹ 10 do 20 wejúÊ/wyjúÊ (wejúcia
24VDC lub 110..230VAC, wyjúcia przekaü-
nikowe 10A) zasilanych napiÍciem 24VDC
lub 240VAC. Produkowane s¹ w†dwÛch
rÛønych rozmiarach (szer. x†wys. x†g³Íb.)
72x90x55mm w†wersji 10(12) we/wy (4
modu³y) i†126x90x55mm w†wersji 20 we/
wy (6 modu³Ûw). Montaø nie wymaga do-

datkowych akcesoriÛw, moøliwy jest na
szynie symetrycznej DIN lub úrubowo za
pomoc¹ wyci¹ganych uchwytÛw. Ma³e wy-
miary zapewniaj¹ oszczÍdnoúÊ miejsca.
Ekran modu³u moøe byÊ wykorzystany ja-
ko miniwyúwietlacz alfanumeryczny.

Zalety modu³u
Zelio Logic Telemecanique

DziÍki swym parametrom, kompak-
towej budowie i†³atwoúci obs³ugi Zelio
Logic Telemecanique stanowi rozwi¹za-
nie konkurencyjne dla tradycyjnych
uk³adÛw sterowania oraz dla innych po-
dobnych mu rozwi¹zaÒ dostÍpnych na
rynku. £atwoúÊ programowania, realizo-
wana dziÍki zastosowaniu komunika-
tywnego interfejsu graficznego powodu-
je, øe sterownik odpowiada oczekiwa-
niom zarÛwno automatyka, jak i†elekt-
ryka. Nieoceniona dla kaødego uøytkow-
nika jest moøliwoúÊ wyboru sposobu
programowania najlepiej dostosowanego
do nabytej praktyki. Obs³uga urz¹dze-
nia jest intuicyjna, a†ergonomiczna bu-
dowa i†przejrzysty uk³ad przyciskÛw
steruj¹cych na p³ycie czo³owej u³atwia-
j¹ pos³ugiwanie siÍ sterownikiem. Zie-
lony klawisz (dla wygody uøytkowania)
jest jednoczeúnie klawiszem wyboru

i†akceptacji, wszystkie pozosta³e maj¹
tylko jedn¹ przypisan¹ funkcjÍ.

Podsumowanie
Modu³ Zelio Logic Telemecanique

plasuje siÍ w†systemach automatyki po-
miÍdzy tradycyjnymi sterownikami a†lo-
gik¹ przekaünikow¹. W†stosunku do tra-
dycyjnych, g³Ûwnymi jego zaletami s¹:
proste programowanie (takøe bez potrze-
by uøycia komputera PC), przyjazne
w†uøyciu oprogramowanie, ma³e wymia-
ry, umoøliwienie wyúwietlania komuni-
katÛw na wyúwietlaczu i†duøo niøszy
koszt. W†stosunku do uk³adÛw przekaü-
nikowych oszczÍdzana jest przestrzeÒ
zajmowana przez rÛøne elementy (np.
przekaüniki pomocnicze i†czasowe, licz-
niki itp.), wszystkie funkcje ìzawarte s¹î
w†jednej obudowie, moøliwe jest wy-
úwietlanie komunikatÛw na wyúwietla-
czu, unika siÍ ryzyka b³Ídnego okablo-
wania i†redukuje koszty, nawet w†przy-
padku nieduøych i†prostych systemÛw.
Jaromir Hasik
Schneider Electric Polska Sp. z o.o.

Na p³ycie CD-EP12/2000B zamieúci-
liúmy program projektowy dla modu³Ûw
Zelio.

Rys. 2. Trzy języki programowania: symbole własne Zelio,
symbole języka Ladder, symbole elektryczne.

Rys. 3. Symulacja działania programu.

Zelio Logic Telemecanique
Logiczna ścieżka uproszczeń

Zelio Logic to inteligentny moduł programowal−
ny do niezliczonych zastosowań: w przemyśle,
budownictwie i usługach. Jego podstawową za−
letą jest wygodne oprogramowanie w jednym
z trzech języków. Stosując Zelio Logic:
✦ uprościsz instalację i obsługę,
✦ intuicyjnie stworzysz aplikację,
✦ przetestujesz program bez modułu,
✦ oszczędzisz miejsce, czas i koszty.


