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LOGO! 0BA7: nowe możliwości okiem automatyka

LOGO! w  wersji 0BA7 jest pierwszym 
w  historii firmy Siemens modelem, który 
powstał w  celu uzupełnienia dotychczaso-
wej oferty produkcyjnej (sterowników z  se-
rii 0BA6), a  nie zastąpienia urządzeń star-
szej generacji. Wynika to m.in. z  bogatego 
wyposażenia wewnętrznego nowej wersji 
sterownika, które jest bardzo przydatne lub 
wręcz niezbędne w wielu zaawansowanych 
aplikacjach, ale w prostych aplikacjach – nie 
wymagających przykładowo komunikacji 
sieciowej – nie ma konieczności opłacania 
zbędnego wyposażenia. Tak więc, w stosun-
ku do 0BA6 nowe wersje charakteryzują się: 

• rozszerzonym zbiorem parametrów refe-
rencyjnych dla bloków funkcyjnych,

• większymi możliwościami konfiguracji 
bloków tekstu komunikatów i timera ty-
godniowego,

LOGO! 0BA7: nowe możliwości 
okiem automatyka

AUTOMATYKA I MECHATRONIKA

Miesiąc temu przedstawiliśmy najnowszą wersję LOGO! patrząc na 
ten sterownik przede wszystkim okiem elektronika. W  tym artykule 

popatrzymy na nowe LOGO! z  punktu widzenia automatyka, którego 
mniej interesują fajne rozwiązania wewnątrz a  bardziej praktyczne 

możliwości urządzenia.

• większą liczbą bloków funkcyjnych reje-
stru przesuwającego,

• wbudowanym interfejsem Ethernet 
(z  dwoma LED sygnalizującymi status 
interfejsu),

• wbudowanym złączem dla kart SD.

LOGO! 0BA7 i Ethernet
LOGO! 0BA7 obsługuje komunika-

cję z  urządzeniami SIMATIC S7 przez sieć 
Ethernet w standardzie 10/100 Mbit/s TCP/IP. 
Sterownik za pomocą wbudowanego inter-
fejsu sieciowego może obsłużyć maksimum 
8+1 połączeń sieciowych:

• 8 połączeń komunikacyjnych S7 w opar-
ciu o TCP/IP z przyłączonymi następują-
cymi urządzeniami:
– inne LOGO! 0BA7,
– sterowniki PLC SIMATIC S7,

– maksimum jeden panel SIMATIC HMI 
z  dostępem do sieci Ethernet przez 
moduły S7 PLC.

• 1 połączenie ethernetowe TCP/IP pomię-
dzy modułem bazowym LOGO! a  kom-
puterem PC z  zainstalowanym progra-
mem LOGO!Soft Comfort V7.0.
LOGO! jest przystosowane do obsłu-

guje maksimum 23H24 wejść cyfrowych, 
8 wejść analogowych, 16 wyjść cyfrowych 
oraz 2 wyjść analogowych. W  przypadku 
dołączenia do sterownika modułów LOGO! 
12/24RCE, LOGO! 12/24 RC/RCo, LOGO! 
24/24o i LOGO! 24C/24Co przy konfiguracji 
można wybrać, czy zostaną wykorzystane 
dwa, czy cztery z czterech dostępnych wejść 
analogowych. Wejścia AI są numerowane 
kolejno w  zależności od tego, ile modułów 
bazowych LOGO! Base należy skonfiguro-
wać. Przy konfiguracji dwóch wejść są one 
oznaczane AI1 i  AI2, co odpowiada konek-
torom wejściowym I7 i  I8. Kolejne moduły 
rozszerzeń AI będą oznaczane poczynając 
od AI3. Jeżeli wybrano konfigurację czterech 
wejść, to są one oznaczane AI1, AI2, AI3 oraz 
AI4, co odpowiada wejściom I7, I8, I1 oraz 
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Oznaczenia LOGO!
Przykład oznakowania urządzenia z rodziny 
LOGO!
LOGO! 12/24RCo
Urządzenia z rodziny LOGO! są oznakowywa-
ne w jednolity sposób za pomocą następują-
cych elementów składowych:
• 12/24: wersja 12/24 V DC
• 230: wersja 115...240 V AC/DC
• R: Wyjścia przekaźnikowe (bez R: wyjścia 

tranzystorowe)
• C: Wbudowany zegar czasu rzeczywistego 
• E: Interfejs Ethernet
• o: Wersja bez wyświetlacza
• DM: Moduł cyfrowy
• AM: Moduł analogowy
• CM: Moduł komunikacyjny (np. moduł EIB/

KNX)
• TD: Wyświetlacz tekstowy

Tab. 1. W  serii 0BA7 dostępne są następujące wersje LOGO!
Oznaczenie Napięcie zasilania Wejścia Wyjścia Właściwości

LOGO! 12/24RCE 12/24V DC 8 cyfrowych 1) 4 przekaźnikowe 
(10 A)

LOGO! 230RCE 115 ... 240 V AC/DC 8 cyfrowych 4 przekaźnikowe (10A)

LOGO! 12/24RC 12/24 V DC 8 cyfrowych 1) 4 przekaźnikowe  
(10 A)

LOGO! 24 24 V DC 8 cyfrowych 1) 4 tranzystorowe  
24V/0,3A bez RTC

LOGO! 24C 24 V DC 8 cyfrowych 1) 4 tranzystorowe  
24V / 0.3A

LOGO! 24RC 3) 24 V AC/ 
24 V DC 8 cyfrowych 4 przekaźnikowe (10A)

LOGO! 230RC 2) 115 ... 240 V AC/DC 8 cyfrowych 4 przekaźnikowe (10A)

LOGO! 12/24RCo 12/24 V DC 8 cyfrowych 1) 4 przekaźnikowe (10A) bez wyświetlacza
bez klawiatury

LOGO! 24o 24 V DC 8 cyfrowych 1) 4 tranzystorowe  
24 V/0,3A

bez wyświetlacza
bez klawiatury
bez zegara

LOGO! 24Co 24 V DC 8 cyfrowych 1) 4 tranzystorowe  
24 V/0,3A

bez wyświetlacza
bez klawiatury

LOGO! 24RCo 3) 24 V AC / 24 V DC 8 cyfrowych 4 przekaźnikowe (10A) bez wyświetlacza
bez klawiatury

LOGO! 230RCo 2) 115 ... 240 V AC/DC 8 cyfrowych 4 przekaźnikowe (10A) bez wyświetlacza
bez klawiatury

1) Zamiennie można używać konfiguracji: 4 wejścia analogowe (0...10V) i  4 szybkie wejścia cyfrowe.
2) Wersje 230 V AC: Dwie grupy po 4 wejścia. Każde wejście w  ramach grupy musi być dołączone do tej samej fazy. Grupy mogą być dołączone do różnych faz.
3) Wejścia cyfrowe mogą być sterowane ze źródeł typu P lub N.

I2 w podanej kolejności. Numeracja następ-
nych modułów rozszerzeń AI będzie zaczy-
nać się od AI5. 

Zalecane konfiguracje urządzeń 
w systemie LOGO!

Dla zapewnienia szybkiej komunikacji 
pomiędzy modułem LOGO! Base i  innymi 
modułami bliżej sterownika należy instalo-
wać moduły cyfrowe, a  następnie moduły 
analogowe. Jedynym wyjątkiem jest funkcja 
specjalna Sterownik PI: wejście AI służące 
do zadawania wartości PV powinno znajdo-
wać się w module LOGO! Base lub w module 
wejść analogowych sąsiadującym z  modu-
łem LOGO! Base. Producent zaleca montaż 
interfejsu CM AS w skrajnej prawej pozycji 
- w razie zaniku zasilania interfejsu AS, ko-
munikacja między systemem LOGO! i  mo-
dułami rozszerzeń położonymi na prawo 
od modułu interfejsu LOGO! CM AS zostaje 
przerwana. Moduł CM EIB/KNX musi być 
instalowany jako ostatni moduł po prawej 
stronie zestawu LOGO!

Podczas konfigurowania systemu LOGO! 
trzeba pamiętać, że moduły cyfrowe mogą 
być bezpośrednio łączone wyłącznie z urzą-
dzeniami tej samej klasy zasilania. Modu-
ły analogowe oraz komunikacyjne można 
łączyć z  urządzeniami należącymi do do-
wolnej klasy napięciowej. Dwa jednakowe 
moduły rozszerzeń DM8 można zastąpić po-
jedynczym modułem rozszerzeń DM16 (i od-
wrotnie) bez wprowadzania zmian w progra-
mie użytkownika. 

W tabeli 2 zestawiono możliwe konfigu-
racje połączeń modułów w systemie LOGO!

Sterownik LOGO! 0BA7 można połą-
czyć przez sieć z innym urządzeniem LOGO! 
0BA7, sterownikiem SIMATIC S7 PLC, pa-

Tab. 2. Możliwe konfiguracje połączeń modułów w  systemei LOGO!

Typ LOGO!  Base 

Moduły rozszerzeń

DM8 
12/24R, 

DM16 24R

DM8 24, 
DM16 24 DM 8 24R

DM8 
230R, 
DM16 
230R

AM2, AM2 
PT100, AM2 

RTD, AM2 AQ
CM

LOGO! 12/24RCE x x x – x x
LOGO! 230RCE – – – x x x
LOGO! 12/24RC x x x – x x
LOGO! 24 x x x – x x
LOGO! 24C x x x – x x
LOGO! 24RC x x x – x x
LOGO! 230RC – – – x x x
LOGO! 12/24RCo x x x – x x
LOGO! 24o x x x – x x
LOGO! 24Co x x x – x x
LOGO! 24RCo x x x – x x
LOGO! 230RCo – – – x x x

Przy tworzeniu programów użytkowych w LO-
GO!Soft Comfort sa dostępne następujące 
bloki wejść/wyjść sieciowych:
• sieciowe wejścia cyfrowe: NI1 do NI64
• sieciowe wejścia analogowe: NAI1 do NAI32
• sieciowe wyjścia cyfrowe: NQ1 do NQ64
• seciowe wyjścia analogowe: NAQ1 do 

NAQ16
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LOGO! w skrócie
LOGO! jest prostym w obsłudze mini-sterownikiem logicznym, oferującym wygodne rozwiązania 
dla wielu popularnych aplikacji np. domowych: oświetlenie klatki schodowej, oświetlenie ze-
wnętrzne, markizy, żaluzje, oświetlenie wystaw sklepowych i inne, aparaturze szaf rozdzielczych, 
a także w sterownikach urządzeń mechanicznych, takich jak bramki, klimatyzacja czy pompy do 
wody deszczowej.
Sterowniki LOGO! są dostępne w dwóch klasach napięciowych:
• klasa 1 o napięciu zasilającym ≤24 V (12 VDC, 24 VDC, 24 VAC)
• klasa 2 o napięciu zasilającym >24 V (115...240 VAC/DC)
Sterowniki LOGO! są dostępne w dwóch wersjach:
• LOGO! Basic (wersja z wyświetlaczem): 8 wejść i 4 wyjścia
• LOGO! Pure (wersja bez wyświetlacza): 8 wejść i 4 wyjścia
W zależności od wersji, każdy moduł jednostki centralnej LOGO! może być rozbudowany za 
pomocą dodatkowych modułów w liczbie 4 (dla 0BA6) lub 6 (dla 0BA7). LOGO! są wyposażone 
także w interfejs umożliwiający dołączenie panela operatorskiego LOGO! TD, co łącznie zapewnia 
dostęp do 39 (dla 0BA6) lub 44 (dla 0BA7) prekonfigurowanych standardowych i specjalnych 
bloków funkcyjnych dostępnych z poziomu oprogramowania dla aplikacji użytkownika.
Producent oferuje dla LOGO! następujące moduły rozszerzające:
• Moduły cyfrowe z serii LOGO! DM8... - dostępne w wersjach o różnych napięciach zasilania: 

12 VDC, 24 VAC/DC oraz 115...240 V AC/DC, są wyposażone w cztery wejścia i cztery wyjścia.
• Moduły cyfrowe LOGO! DM16... - dostępne w wersjach o napięciach zasilania: 24 VDC 

i 115...240 VAC/DC, są wyposażone w osiem wejść i osiem wyjść. 
• Moduły analogowe LOGO! są dostępne w dwóch wersjach różniących się zasilaniem: 24 VDC 

lub - niektóre moduły - 12 VDC. Są one wyposażone w dwa wejścia analogowe, dwa wejścia 
PT100, dwa wejścia PT100/PT1000 (PT100 lub PT1000 albo po jednym z nich) lub dwa wyjścia 
analogowe.

Sterowniki w wersji LOGO! 0BA7 są wyposażone w wewnętrzny interfejs Ethernet, ale mogą 
współpracować także z modułami komunikacyjnymi z serii 0BA6:
• Moduł komunikacyjny (CM) LOGO! AS-Interface, który ma cztery wirtualne wejścia i wyjścia 

i pracuje jako interfejs pomiędzy systemem AS-Interface i modułami LOGO! umożliwiając trans-
misję czterech bitów danych z modułu bazowego LOGO! do systemu AS-Interface i odwrotnie.

• Moduł komunikacyjny (CM) LOGO! EIB/KNX, który jest modułem komunikacynym (CM) służą-
cym do połączenia LOGO! z siecią EIB. Umożliwia onkomunikację z innymi urządzeniami w sieci 
EIB. W tym celu należy zapisać w module CM EIB/KNX konfigurację określającą sposób mapo-
wania wejść/wyjść modułu LOGO! względem magistrali EIB. Odpowiednie wejścia/wyjścia łączy 
się następnie za pomocą funkcji LOGO!

Tab. 3. Możliwe konfiguracje modułów rozszerzeń dołączanych do innych modu-
łów rozszerzeń

Typ modułu rozszerzeń

Dodatkowe moduły rozszerzeń

DM8 12/24R, 
DM16 24R

DM8 24, 
DM16 24

DM8 
24R

DM8 230R, 
DM16 230R

AM2, AM2 
PT100, AM2 

RTD, AM2 AQ
CM

DM8 12/24R, DM16 24R x x x – x x
DM8 24, DM16 24 x x x – x x
DM8 24 R x x x – x x
DM8 230R, DM16 230R – – – x x x
AM2, AM2 PT100, AM2 
RTD, AM2 AQ x x x – x x

Interfejs CM AS x x x – x x
CM EIB/KNX – – – – – –

nelem SIMATIC HMI lub komputerem PC 
z programem LOGO!Soft Comfort V7.0. Kon-
figuracja sieci wykorzystującej LOGO! 0BA7 
jest możliwa tylko za pomocą programu 
LOGO!Soft Comfort V7.0. Z poziomu menu 
LOGO! 0BA7 można konfigurować następu-
jące parametry sieci LOGO!: adres IP, maskę 
podsieci oraz adres bramy sieciowej. Pro-
gram LOGO!Soft Comfort daje użytkowniko-
wi dostęp do następujących konektorów re-
prezentujące bloki wejść/wyjść sieciowych:

• wejśc ia  s iec iowe (oznaczane NI 
w LOGO!),

• sieciowe wejścia analogowe (oznaczane 
NAI w LOGO!),

• wyjścia sieciowe (oznaczane NQ 
w LOGO!),

• sieciowe wyjścia analogowe (oznaczane 
NAQ w LOGO!).
Sieciowe wejścia cyfrowe lub analogo-

we mogą być łączone z  wejściami bloków 
funkcyjnych. Sieciowe wyjścia cyfrowe lub 
analogowe można łączyć z wyjściami bloków 
funkcyjnych.

Program narzędziowy LOGO!Soft Com-
fort jest dostępny w postaci pakietu dla kom-
puterów PC. Program oferuje wiele możliwo-
ści, m.in.:

• Interfejs graficzny pozwalający na 
tworzenie programów bez potrzeby 
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Zapotrzebowanie na pamięć (0BA7)
W poniższej tabeli przedstawiono wymagania pamięciowe bloków funkcji podstawowych i spe-
cjalnych dla LOGO! 0BA7:

Funkcja Pamięć programu Pamięć REM*
Funkcje podstawowe
AND 12 -
AND z  wykrywaniem zbocza 12 -
NAND (not AND) 12 -
NAND z  wykrywaniem zbocza 12 -
OR 12 -
NOR (not OR) 12 -
XOR (exclusive OR) 8 -
NOT (Negacja) 8 -
Funkcje specialne
Timery
On-delay (opóźnienie włączenia) 12 3
Off-delay (opóźnienie wyłączenia) 16 3
On-/Off-delay (opóźnienie włączeni/wyłączenia) 16 3
Retentive on-delay (opóźnione załączenie z  podtrzymaniem) 16 3
Wiping relay (przekaźnik czasowy z  wyjściem impulsowym) 12 3
Edge triggered wiping relay (przekaźnik czasowy wyzwalany 
zboczem) 20 4

Asynchronous pulse generator (asynchroniczny generator 
impulsów) 16 3

Random generator (generator losowy) 16 -
Stairway lighting switch (wyłącznik schodowy) 16 3
Multiple function switch (przełącznik wielofunkcyjny) 20 3
Weekly timer (timer tygodniowy) 22 -
Yearly timer (timer roczny) 12 -
Astronomical clock (zegar astronomiczny) 20 -
Stopwatch (stoper) 28 17
Liczniki
Up/down counter (licznik góra/dół) 32 5
Hours counter (licznik godzin) 36 9
Threshold trigger (progowy detektor częstotliwości) 16 -
Funkcje analogowe
Analog threshold trigger (progowy przełącznik analogowy) 20 -
Analog differential trigger (progowy przełącznik analogowy ze 
strefą) 20 -

Analog comparator (komparator analogowy) 24 -
Analog watchdog (watchdog analogowy) 24 -
Analog amplifier (wzmacniacz analogowy) 12 -
Pulse Width Modulator (PWM) 30 -
Mathematic instruction (operacje arytmetyczne) 24 -
Mathematic instruction error detection (detekcja błędów in-
strukcji arytmetycznych) 16 1

Analog multiplexer (multiplekser analogowy) 20 -
Analog ramp (generator rampy) 40 -
PI controller (regulator PI) 44 2
Analog filter (filtr analogowy) 16 -
Max/Min 20 6
Average value (wartość średnia sygnału) 32 16
Inne
Latching relay (przekaźnik zatrzaskowy) 12 1
Pulse relay (przekaźnik impulsowy) 12 1
Message texts (komunikaty tekstowe ) 12 -
Softkey (przełącznik programowalny) 12 2
Shift register (rejestr przesuwny) 16 1

*: liczba bajtów zajmowanych w obszarze pamięci REM, jeśli została włączona opcja podtrzyma-
nia pamięci.
Ponieważ bloki UDF są prekonfigurowanymi programami użytkownika, wielkość pamięci (pamięć 
programu i pamięć REM) bloku UDF zależy od liczby bloków funkcyjnych zawartych w UDF.

posługiwania się samym urządzeniem 
LOGO!. Można tworzyć programy 
w  postaci drabinkowej (ladder dia-
gram, contact chart/circuit diagram) 
lub blokowej (function block diagram, 
function chart).

• Symulowanie działania programu 
w komputerze.

• Generowanie i  drukowanie schematów 
blokowych programu.

• Zapisywanie programu na dysku twar-
dym lub innych nośnikach.

• Porównywanie programów.
• Wygodne konfigurowanie bloków.
• Przenoszenie programu:

– z LOGO! do PC,
– z PC do LOGO!.

• Odczytywanie stanu licznika godzin.
• Ustawianie czasu bieżącego.
• Zmianę czasu z zimowego na letni
• Testowanie online: monitorowanie 

zmian stanu oraz zmiennych procesu 
w trybie RUN:
– stanu wejść i wyjść cyfrowych, znacz-

ników, bitów rejestru przesuwającego 
i klawiszy kursora,

– wartości na wszystkich wejściach 
i  wyjściach analogowych oraz warto-
ści znaczników,

– efektów działania wszystkich bloków,
– wartości roboczych (także czasu) wy-

branych bloków.
• Zatrzymywanie i uruchamianie wykony-

wania programu (RUN/STOP) z poziomu 
PC.

• Komunikację sieciową (funkcja specy-
ficzna dla 0BA7)

• Tworzenie bloków UDF do wykorzysta-
nia w programach użytkowych (funkcja 
specyficzna dla 0BA7)

• Konfigurowanie bloków funkcyjnych 
Data Log dla programu użytkowego 
w  celu zapisywania wartości procesów 
zachodzących w skonfigurowanych blo-
kach funkcyjnych (funkcja specyficzna 
dla 0BA7)
Pakiet LOGO!Soft Comfort jest rozwią-

zaniem alternatywnym wobec tradycyjnych 
metod projektowania, o następujących zale-
tach:

• Użytkownik może zaprojektować obwód 
na własnym komputerze PC.

• Następnie można symulować działanie 
programu na komputerze, dzięki czemu 
można sprawdzić działanie wszystkich 
funkcji przed zaimplementowaniem pro-
gramu w rzeczywistym systemie.

• Do projektu obwodu można dodawać ko-
mentarze i wydrukować dokumentację.

• Przygotowany program można zapisać 
w komputerze w postaci pliku, co umoż-
liwia późniejszą jego modyfikacją.

• Skopiowanie gotowego programu do pa-
mięci LOGO! wymaga tylko kilku pro-
stych czynności.
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Jeżeli program użytkownika zawiera sie-
ciowe wejście cyfrowe/analogowe, LOGO! 
może czytać wartości cyfrowe/analogowe 
z innego programu użytkowego działającego 
w  urządzeniu dołączonym do sieci. Jeżeli 
program użytkownika zawiera sieciowe wyj-
ście cyfrowe/analogowe, LOGO! może zapi-
sywać wartości pojawiające się na wyjściu 
cyfrowym/analogowym w innym urządzeniu 
0BA7 dołączonym do sieci w trybie slave. 

Nową funkcją w  LOGO! 0BA7 są także 
bloki UDF, będące prekonfigurowanymi pro-
gramami użytkowymi, które można tworzyć 
w  programie LOGO!Soft Comfort. Taki blok 
można dodać do innego programu użytkowe-

Właściwości pakietu LOGO!Soft Comfort V7.0
Najnowsza wersja programu LOGO!Soft Comfort V7.0 współpracując ze sterownikiem w wersji LOGO! 0BA7, oferuje użytkownikowi nowe właści-
wości:
• Komunikacja z S7. Moduły bazowe mogą komunikować się poprzez sieć Ethernet, 

zarówno między sobą, jak i z kontrolerami SIMATIC lub SIMATIC HMI, obsługującymi 
Ethernet.

• Edytor UDF (funkcje definiowane przez użytkownika) 
• Obsługa kart SD
• Rejestrator danych (data log)
• Test on-line dla sieciowej transmisji danych i komunikatów tekstowych
• Diagnostyka błędów sieciowych i błędów odczytu/zapisu kart SD
• Symulacja sieci
• Możliwość identyfikacji wersji programu LOGO! 0BA7
• Import/eksport nazw I/O
• Monitorowanie stanu I/O
• Konfiguracja trybu pracy ‚BM slave’ 
• Możliwość wyświetlania informacji referencyjnych w programie roboczym
• Zamiana bloków
• Zdalna modyfikacja parametrów

W programie LOGO!Soft Comfort V7.0 wprowadzono następujące zmiany w stosunku 
do starszych wersji:
• Maksymalna liczba bloków zwiększona z 200 do 400
• Wielkość pamięci programu (RAM) zwiększona z 3800 do 8400 bajtów
• Liczba flag analogowych zwiększona z 6 do 16
• Liczba rejestrów przesuwnych zwiększona z 1 do 4, a liczba bitów rejestru z 8 bitów do 32 bitów
• Liczba otwartych konektorów zwiększona z 16 do 64
• Czas buforowania RTC zwiększony z 80 godzin do 20 dni
• Zmienny współczynnik powiększenia w podglądzie wydruku
• Dostępne dwie nowe opcje porządkowania obiektów
• Dostępne dwie nowe metody sortowania bloków – według typu lub nazwy bloku
• Dostępne zawijanie tekstu w polach tekstowych programu
• Nowe ustawienia kolorów ramki bloków UDF
• Komunikat potwierdzenia zerowania licznika godzin podczas ładowania programu 
• Jedna dodatkowa opcja dla wyświetlania ekranu start
• Możliwość dołączenia komentarzy do bloków funkcyjnych i przecinania połączeń
• Synchronizacja z czasem LAN do funkcji ustaw zegar
• LOGO!Soft Comfort V7 nie obsługuje karty baterii RTC.

go tak samo, jak predefiniowany blok funkcji. 
Użytkownik może samodzielnie konfigurować 
bloki UDF (User-Defined Function - funkcja 
użytkownika) za pomocą programu LOGO!Soft 
Comfort. Jeżeli program użytkowy w  LOGO! 
zawiera blok UDF, to użytkownik może kon-
figurować elementy dołączone do tego bloku. 

Sterownik LOGO! 0BA7 może pracować 
w  sieciowym trybie komunikacyjnym nor-
malnym lub w trybie slave. W trybie normal-
nym sterownik obsługuje połączenia typu 
client-server z  modułami SIMATIC S7 PLC, 
panelami SIMATIC HMI lub innymi urządze-
niami z serii 0BA7 w sieci Ethernet. jednostka 
centralna LOGO! w trybie slave pracuje jako 

moduł rozszerzeń LOGO! W trybie slave urzą-
dzenia LOGO! nie wymagają żadnego progra-
mu użytkowego. Moduł master LOGO! może 
odczytać wartości na wejściach cyfrowych/
analogowych jednego lub więcej modułu 
LOGO! pracującego w trybie slave oraz prze-
słać wartości własnych wyjść cyfrowych/ana-
logowych do tych urządzeń typu slave. W ten 
sposób można rozszerzać zbiór wejść/wyjść 
sieciowych LOGO!. Sterownik LOGO! w try-
bie slave może mieć także własne moduły 
rozszerzeń. Jest w stanie obsłużyć maksimum 
24 wejścia cyfrowe, 8 wejść analogowych, 16 
wyjść cyfrowych oraz 2 wyjścia analogowe. 

Andrzej Gawryluk


