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Specifikace 
 

 

Základní specifikace 

Systémové napájení Nominální: 24VDC 

Rozsah: 11 – 28.8VDC 

Ochrana proti reverzní polaritě 

Ztrátový výkon 110mA typicky 24VDC 

Proud pro I/O moduly 1.5A 5VDC 

Filed napájení Nominální: 24VDC 

Rozsah: 11-28VDC 

Max. proud Field napájení DC 10A Max 

Váha 172g 

Velikost modulu 54mm x 99mm x 70mm 

Okolní podmínky 

Provozní teplota -20°C ̴ 60°C 

Skladovací teplota -40° C ̴ 85°C 

Montáž DIN lišta 

Programovatelný Specifikace 

Programování CoDeSys V3.5 SP3 Patch 1 

Paměť programu NA-9371 256 Kbytes 

NA-9372/9373 4 MByte 

Paměť dat NA-9371 48 Kbytes %IW0 ̴ %IW2047 (2048 slov vstupy) 

%QW0  ̴%QW2047 (2048 slov výstupy) 

%MW0  ̴%MW8191 (8192 slov paměť) NA-9372/9373 4 MByte 

Non-Volatile paměť NA-9371 4 Kbytes   (Retain: 2Kbytes, Flag: 2Kbytes) 

NA-9372/9373 32 Kbytes (Retain: 16Kbytes, Flag: 16Kbytes) 

Programovací jazyky IEC 61131-3 (LD, IL, ST, FBD, SFC) 

OPC Server NA-9371 Nepodporuje 

NA-9372/9373 Podporuje 

Webová 

vizualizace 

NA-9371/9372 Nepodporuje 

NA-9373 Podporuje 

RTC NA-9371 Retain Time: 1 den 

NA-9372/9373 Retain Time: 6 dní 

Scan Time NA-9371 1us (90 instrukcí) 

NA-9372/9373 7us (90 instrukcí) 
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Specifikace rozhraní 

Typ adaptéru Master & Slave Node (MODBUS TCP) 

Max. Rozšiřujících modulů 63 slotů 

Max. Vstupní velikost 126 Words (252 Byte) 

Max. Výstupní velikost 126 Words (252 Byte) 

Baudrate 10/100Mps, Auto-negotiation, Full Duplex 

Konektor 2x RJ-45 

Protokol MODBUS TCP, MODBUS RTU, DHCP/ BOOTP, 

OPC server (72/73), HTTP (Webserver, Webová 

vizualizace pro 73) 

Max. Socket 24(UDP: 8, TCP: 16, TCP_LISTEN: 10) 

Sériový port RS232/485 pro MODBUS RTU, IOGuide 

Konfigurace Sériového portu Baudrate:  2400 – 115200bps (115200 default) 

Indikátory 5 LEDs (NET LED není použita) 

   1 Zelená/Červená, Modul Status (MOD) 

   1 Zelená/Červená, NET Status (NET) 

   1 Zelená/Červená, RUN Status (RUN) 

   1 Zelená/Červená, Rozšiřující moduly (IO) 

   1 Zelená, Field Power Status 
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Popis Modulu 
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LED Funkce LED Barva LED 

MOD Modul Status Zelená/Červená 

NET Network Status Zelená/Červená 

RUN RUN/STOP Status Zelená/Červená 

I/O Rozšiřující moduly Zelená/Červená 

Field Power Field Power Enable Zelená 

RS 232/485 Jméno signálu Popis 

1   

2 RXD RS232 RXD 

3 TXD RS232 TXD 

4 -  

5 GND RS232 GND 

6 D+ RS 485 D+ 

7 -  

8 D- RS 485 D- 

9 -  

RJ-45 Jméno signálu Popis 

1 TD+ Transmit + 

2 TD- Transmit - 

3 RD+ Receive + 

4 -  

5 -  

6 RD- Receive - 

7 -  

8 -  

Case Shield  
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Pin Popis signálu Popis signálu Pin 

0 Systém Power 24V Systém Power 0V 1 

2 F.G F.G 3 

4 Field Power 0V Field Power 0V 5 

6 Field Power 24V Field Power 24V 7 

Push Button Module je Popis 

Zmáčkněte Reset 
Resetuje PLC a a přejde 

do Stop 

Držte 5 sekund a 

resetujte napájení 
PLC reset Smaže program 

Držte 20 sekund a 

resetujte napájení 

Factory 

default 

Smaže program a 

resetuje PLC parametry 

Držte a zapojte 

napájení na modul 
STOP 

Lze přehrát firmware 

pomocí FireFox 

Toggle Switch Status Module je Popis 

UP RUN PLC Run 

DOWN STOP PLC Stop 
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Nastavení IP 
 

Pomocí BOOTP 
Spusťte IOGuidePro a v něm Bootp Server. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programovatelné I/O Crevis NA-9371/2/3 

TECON spol. s.r.o. Vrchlabí  Strana 11 

Zapněte NA-937x a klikněte na „Start Bootp“ tlačítko. 

 

Dvakrát klikneme na MAC adresu našeho NA-937x modulu. 
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Nastavíme IP adresu 

 

Poté se v Bootp Serveru objeví nastavená IP adresa u MAC adresy modulu NA-937x. 

 

Pokud by se MAC adresa nezobrazila v horním okně, postupujte následovně: 

1. Zapni BOOTP a zapni i NA-937x.  

2. Poté klikněte dole na „Add New Device“.  

3. Zadejte MAC adresu a novou IP adresu včetně masky a brány. Dej OK  

4. Vypněte NA-937x (BOOTP nechte běžet).  

5. Zapněte NA-937x a čekejte, dokud se neobjeví v BOOTP MAC adresa s IP adresou, 

kterou jste zadali. Poté vypněte BOOTP a zkuste ping na danou adresu. 

6. Vše by mělo být OK 

 

Pozn. Defaultní IP adresa je nastavena na 192.168.100.100 
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Pomocí Webového serveru 
Jelikož je defaultní IP adresa 192.168.100.100 a webový server není potřeba nijak zapínat, 

můžeme v libovolném prohlížeči spustit tuto IP adresu. 
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Poté v levém sloupci zvolíme Network Setting. 

 

Na této stránce nastavíme novou IP adresu. Stiskem tlačítka Set IP se uloží nová IP adresa do 

paměti. Poté je nutné resetovat modul NA-937x. Buďto odpojením od napájení nebo stiskem 

tlačítka Reset Power. Po opětovném spuštění bude modul komunikovat na dané IP adrese. 

 

Defaultní nastavení IP adresy 
 

Kdyby uživatel zapomněl IP adresu, lze ji vyvolat defaultní následujícím postupem. Poté co 

připojí modul k napájení a stlačí Reset tlačítko na předním straně alespoň na 20 sekund, Modul 

se resetuje do defaultního nastavení. Veškeré LED indikátory budou blikat červeně/zeleně. 

Defaultní nastavení IP adresy je: 

IP adresa:  192.168.100.100 

Subnet Mask: 255.255.255.0 

Gateway: 192.168.100.254 
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NA-9371/2/3 Webserver 
 

Na hlavní stránce jsou zobrazeny základní informace o Modulu. 

 

Když kliknete v levém menu na Expansion Module, zobrazí se veškeré rozšiřující karty včetně 

popisu a Modbusích adres jednotlivých karet.  
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V záložce CodeSys PLC, se nachází informace o aktuálním projektu. Ve spodní části lze 

snadno nastavit RTC čas nebo ho změnit. 

  

V poslední záložce Network lze nastavit IP adresa/ Masku podsítě/ Gateway. 
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Program CoDeSys, instalace NA-937x a rozšiřujících 

modulů 
 

Stáhněte si program CoDeSys nejlépe verzi V3.5.3.1 (V3.5 SP3 Patch 1), může být i novější, 

ale bude zapotřebí dávat si pozor na knihovny. 

1. Zapněte CoDeSys program 

2. Tools -> Options -> Features 

 

3. Změňte Standart na Professional a klikněte na OK 
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4. Tools -> Device Repository a klikněte na „PLCs“ a na „Install“. 

 

 
5. Z našeho webu si stáhne jednotky a moduly (speciální soubory) pro CoDeSys a takto je 

nainstalujeme do CoDeSysu. Čili klikněte na „Install“ a vyberte soubor  

 

 

Pozn. Ověřte, že vše proběhlo v pořádku a do seznamu „PLCs“ se vložil NA-937x 
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6. Tools -> Device Repository a klikněte na „Miscellaneous“ a na „Install“ (Budeme 

přidávat rozšiřující moduly, které stáhnete na našich stránkách) 

7. Klikneme na „Miscellaneus“ a vložíme do něho „Slot“. Jedná se o soubor „CVS_ST-

Series_Rack.devdesc“, který je v adresáři NA-9xxx. 

8. Zavřeme všechny okna a můžeme založit nový projekt 
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Založení projektu 
 

1. File -> New Project  

 

2. Vyberte programovací jazyk. 

 

 

Na výběr máte hned z několika jazyků. Lze tak zvolit jazyk, která je vám bližší. Zvolený 

jazyk bude sloužit pro programování hlavního program, nicméně jak si ukážeme dále, nemusí 

to tak být (kapitola Main Task). V dané aplikaci lze použít několik programových objektů, které 

mohou být psány libovolným programovacím jazykem. Lze tak v jedné aplikaci kombinovat 

několik programovacích jazyků. 

 

Po založení projektu se nám zobrazí následující okna. (popřípadě klikněte na PLC_PRG). 
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Nastavení I/O modulů. 
Klikněte pravým tlačítkem myši na první položku (<Empty>(<Empty>)) pod položkou Slot a 

zvolte „Plug Device“. Zobrazí se následující okno, kde v sekci „Miscellaneous“ naleznete 

potřebné moduly, které jsme instalovali (kapitola Instalace Codesys). Takto zvolíme veškeré 

moduly, které máme připojené k jednotce NA-937x. 
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Seznam modulů pak může vypadat jako na následujícím obrázku. 

 

 

 

 

 

Nastavení modulů a namapování vstupů a výstupů. 

 Klikneme na daný modul pravým tlačítkem myši a zvolíme „Edit Object“. 

 

 

 Zobrazí se nám v hlavním okně záložka se jménem daného modulu. 

 

 

 

Mapování vstupů a výstupů 



Programovatelné I/O Crevis NA-9371/2/3 

TECON spol. s.r.o. Vrchlabí  Strana 23 

Klikneme na záložku „Digital IOs I/O Mapping“ 

 

Nyní můžeme přiřadit danému BYTU nebo libovolným BITům proměnné. (Nelze nadefinovat 

BYTE a zároveň BITY daného BYTU). Dvojklikem na modrý rámeček můžeme zapsat 

proměnou. 

 

Pokud bychom chtěli použít proměnou, kterou již máme definovanou v programu, stačí 

kliknout na a zvolit vybranou proměnou. Vedle jména proměnné se poté zobrazí symbol, 

který určuje, zda se jedná o novou proměnou nebo o proměnou již vytvořenou (deklarovanou 

v programu) a používanou v programu. 

= Vytvoří novou proměnou 

= Využije proměnou z programu 

 

Takto tedy lze namapovat veškeré vstupy a výstupy a pracovat s nimi v programu. 
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Main Task 
 

Aby byl program, který napíšete spuštěn, musí se nacházet 

v Main Task. V levém sloupci se nachází položka „Task 

Configuration“, která obsahuje „Main Task“. Klineme-li 

na ni pravým tlačítkem myši a zvolíme „Edit Object“, 

nebo dvojklikem, zobrazí se nám nová záložka Main Task 

 

 

Zde je důležité především spodní okno, ve kterém se nachází programy, které se budou spouštět 

v Main Task. Tyto programy můžeme přidávat nebo odebírat. Dále je možné určit typ úlohy a 

to „Cyclic“ nebo „Status“.  U typu „Status“ se jedná o spouštění na událost (Event), např. 

sepnutí vstupu atd.  

V „Task Configuration“ se mohou nacházet maximálně 2 Tasky. Vždy musí být alespoň jeden 

cyklický (nemohou být oba Status). Tasku lze přiřadit také priorita, která rozhodne o pořadí 

vykonání Tasku. Task může obsahovat několik programů psaných v různých jazycích. 
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Nahrání programu do NA-937x 
 

Dvojklikem na Device se zobrazí nová záložka. 

 

A klikneme na pravé straně na „Scan network“. Poté bude software hledat zařízení pro danou 

Gateway-1. Poté co proběhne scan, se pod danou Gateway zobrazí PIO, u kterého bude napsáno 

„active“. 

 

Nebo můžete zvolit „Add Device“ a zadat IP adresu adaptéru, jako „Assignment mode“ zvolit 

UDP. 

 

Poté co je u PIO napsáno „active“ lze nahrát program do NA-937x. Nejprve, ale zkontrolujeme 

program. Klikneme tedy na „Build“, které se nachází v horní liště, nebo použijeme klávesu F11. 

 

Informace o průběhu kontroly a případných chyb nebo varování jsou vypsány do okna zpráv 

v dolní části. 
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Poté co proběhlo vše v pořádku, můžeme nahrát program do NA-937x. Klikneme na „Login“, 

který se nachází v horní liště vpravo od „Build“, nebo použijeme klávesovou zkratku Alt+F8. 

 

 

Po připojení a nahrání programu do NA-937x, je program pozastaven a na adaptéru NA-937x 

by měla blikat LED dioda RUN. V Codesys softwaru se u všech slotů a Device objeví šedé 

kolečko. V programu se k proměnným přiřadí okénko s jejich hodnotou. 

 

Nezbývá nic jiného než spustit NA-937x. Klikneme tedy na „Start“ nebo zmáčkneme F5. 

Šedivá kolečka u slotů a Device se zbarví na zeleno a informují tak, že vše běží jak má. Hodnoty 

se nastaví podle programu. Aplikace v NA-937x je tak v chodu. 
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Informace o jednotlivých modulech resp. Jejich vstupech a výstupech lze sledovat za běhu 

programu v příslušných záložkách.  
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Programování 
  

 V této kapitole si ukážeme jak pomocí 4 základních programovacích jazyků, 

naprogramovat základní úlohy. Budeme si ukazovat jak naprogramovat jednoduchou propojku 

(vstup na výstup), zpožďovací relé (použití časovače), čítač sepnutí (použití čítače) a nakonec 

si naprogramujeme simulaci skladu. K programování těchto úloh využijeme programovací 

jazyky IL (Instruction List), FBD (Function Block Diagram), LD (Ladder Logic Diagram) a ST 

(Structured Text). 

Propojka 
 Pro daný projekt budeme potřebovat rozšiřující karty se vstupy a výstupy (binární). 

V daném případě bude použita karta s digitálními vstupy ST-1218 a karta s digitálními výstupy 

ST-2318. 

 

Jazyk ST (Structured Text) 

 Založíme si tedy nový projekt. Nazveme ho „Propojka“. Postupujeme podle předchozí 

kapitoly (jako programovací jazyk zvolte ST). Vložíme do sekce „Slot“ rozšiřující karty ST-

1218 a ST-2318. Následně si rozklikneme obě rozšiřující karty a nadefinujeme si vstupy a 

výstupy. 

 

Na obrázku výše mapujeme proměnou pro vstupní kartu ST-1218. Nadefinovali jsme novou 

proměnou ST_vstup_bit_0, která odpovídá vstupu 0 na vstupní kartě. (ST = jazyk, ve kterém ji 

použijeme). Nyní nadefinujeme výstup na kartě ST-2318. 
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Díky tomuto mapování vstupních/výstupních bitů, je můžeme použít v programu. 

Následujícími kroky jsme vytvořili nové proměnné, které budeme používat v programu. 

Samozřejmě lze použít i opačnou variantu a to nejprve napsat program (definovat proměnné 

atd.) a poté je přiřadit danému vstupu/výstupu (ukážeme na jazyku LD).  

Vytvořili jsme tedy nové proměnné, které přímo odkazují na vstupní/výstupní bit. Můžeme tedy 

napsat požadovaný program. Klikneme na záložku s programem a napíšeme daný kód. 

CoDeSys umožňuje pomocí klávesové zkratky Ctrl + Mezerník jakou si formu nápovědy. 

Pokud si nepamatujete veškeré instrukce, operace nebo proměnné stačí stisknout danou 

klávesovou zkratku a zobrazí se vysouvací seznam s možnostmi. 

 

Například na obrázku výše jsem zadal ST_ a poté jsem stiskl danou klávesovou zkratku a 

dostalo se mi této nápovědy.  
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Daný kód nám tedy převede hodnotu vstupu (0) na výstup (0). Nyní tedy stačí nahrát 

požadovaný program do NA-937x. Nejprve tedy stiskneme v horní liště „Build“ (F11) a poté 

„Login“ (Alt + F8) a spustíme stiskem „Start“ (F5). 

Pozn. Ujistěte se, že je daný program v Main Task (viz. Kapitola Main Task). 

Pozn. V případě nejasností nahlédněte do kapitoly Nahrání programu do NA-937x. 

 

Jazyk LD (Ladder Logic Diagram) 

 Zachovejte daný projekt (pokud začínáte, založte si nový projekt, viz jazyk ST) do, 

kterého vložíme nový soubor s programem. Klikneme pravým tlačítkem myši na „Application“, 

zvolíme „Add Object“ a dále „POU“. 

V okně, které se zobrazí (okno vpravo), vyplníme jméno a poté máme na výběr hned ze tří 

možností typu. První typ je „Program“ tento typ vytvoří nový program v jazyce, který zvolíte 

ve spodní části okna. Dále je možné využít „Function Block“, který nelze použít jako 

samostatný program, ale lze ho využívat ve všech programech (ukázka níže). Posledním typem 

je „Function“, která bude požadovat návratový typ. Lze ji volat ve všech programech (ukázka 

níže). My tedy vybereme typ „Program“ a jako programovací jazyk zvolíme „Ladder Logic 

Diagram (LD)“. Vytvoří se nám daný program. 
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Opět v horním okně, je možnost definovat proměnné, v pravé části je seznam nástrojů, které 

lze použít (jedná se standartní instrukce) a ve spodní levé části je prostor pro samotný kód. Jak 

jsem zmínil v programování pomocí jazyka ST, nyní si ukážeme obrácené mapování vstupů a 

výstupů. Čili si nejprve deklarujeme proměnné, kterým pak přiřadíme fyzické vstupy/výstupy. 

V horní části nadefinujeme proměnné mezi VAR a END_VAR. 

 

V našem případě se jedná o proměnné LD_vstup_bit_1, LD_vystup_bit_1, které budou typu 

BOOL. Poté můžeme vložit na linii vstup a pokračovat dále. V pravé části v seznamu instrukcí 

zvolíme sekci „Ladder elements“, ve které vybereme „Contact“. Držíme tlačítko myši a vložíme 

na správné místo (program nám ukáže kam, lze vložit pomocí „Start here“). 

 

Vložíme tedy kontakt a přidělíme mu proměnnou. Klikneme na tlačítko v červeném obdélníku. 
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V tomto okně můžeme vybrat danou proměnou. Zde se nachází veškeré proměnné, kterou jsou 

využívány v daném programu, lze tedy vybrat jakoukoli proměnou, která je definovaná v horní 

části programu (mezi VAR a END_VAR), nebo proměnné, které jsou definovány u fyzických 

vstupů/výstupů. Dále je možné přiřadit i globální proměnné (ukázka níže). V našem případě 

zvolíme proměnnou LD_vstup_bit_1. 

 

Teď vložíme výstup, v pravé části zvolíme instrukci „Coil“ a stejným způsobem jako u 

„Contact“ vložíme za vstupní instrukci. 

 

Opět pomocí tlačítka přiřadíme proměnnou, tentokrát LD_vystup_bit_1. 

 

Tímto končí náš kód. V CoDeSysu se nemusí ukončovat liniový digram instrukcí END. 
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Nyní je potřeba definovat proměnné na fyzické vstupy/výstupy. Přejdeme do záložky vstupu 

ST-1218. U bitu 1 klikneme na tlačítko (červený obdélník) a zobrazí se nám totožné okno jako 

v případě přiřazení proměnné. 

 

V Application->Propojka zvolíme danou proměnnou, kterou chceme použít. To samé uděláme 

i pro výstupní kartu ST-2318. 

Nyní je důležité program (Propojka_LD) vložit do „Main Task“. V záložce „Main Task“ 

klikneme na „Add Call“ a vložíme program „Propojka_LD“. 

 

Nyní by mělo být vše v pořádku, daný kód nám převede hodnotu vstupu (1) na výstup (1). Nyní 

stačí nahrát požadovaný program do NA-937x. Nejprve tedy stiskneme v horní liště „Build“ 

(F11) a poté „Login“ (Alt + F8) a spustíme stiskem „Start“ (F5). 

Pozn. Ujistěte se, že je daný program v Main Task (viz. Kapitola Main Task). 

Pozn. V případě nejasností nahlédněte do kapitoly Nahrání programu do NA-937x. 

 

Jazyk FBD (Function Block Diagram) 

Zachovejte daný projekt (pokud začínáte, založte si nový projekt, viz jazyk ST) do, 

kterého vložíme nový soubor s programem. Klikneme tedy pravým tlačítkem myši na 

„Application“, zvolíme „Add Object“ a dále „POU“. Jako programovací jazyk zvolíme 

„Function Block Diagram (FBD)“. 
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Pro tento jazyk je typické využití funkčních bloků. Tyto bloky jsou umístěny v pravé části 

v sekci nástroje. V horní části je opět prostor pro deklaraci proměnných, které se budou 

používat v daném programu. 

 

V našem programu tak musíme docílit propojení vstup (2) na výstup (2). Můžeme použít blok 

MOVE, který nám přesune hodnotu z jeho vstupu na jeho výstup. Nebo si můžeme nadefinovat 

náš vlastní funkční blok. V našem případě si ukážeme blok „MOVE“. 

 

Vložili jsme do programu blok „MOVE“. Tento blok má dva vstupy a to „Enable“ a poté data. 

Jako „Enable“ jsme dali TRUE a jako data proměnou, která odkazuje na fyzický vstup ST-1218 

na bit 2. Výstup z bloku je pak uložen do proměnné FBD_vystup_bit_2, který odkazuje na 

fyzický výstup ST-2318 na bit 2. Obě tyto proměnné jsme nadefinovali, jako u příkladu jazyka 

ST. 

Nyní je důležité program (Propojka_FBD) vložit do „Main Task“. V záložce „Main Task“ 

klikneme na „Add Call“ a vložíme program „Propojka_FBD“. 

Nyní by mělo být vše v pořádku, daný kód nám tedy převede hodnotu vstupu (2) na výstup (2). 

Nyní tedy stačí nahrát požadovaný program do NA-937x. Nejprve tedy stiskneme v horní liště 

„Build“ (F11) a poté „Login“ (Alt + F8) a spustíme stiskem „Start“ (F5). 

Pozn. Ujistěte se, že je daný program v Main Task (viz. Kapitola Main Task). 
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Pozn. V případě nejasností nahlédněte do kapitoly Nahrání programu do NA-937x. 

 

Jazyk IL (Instruction List) 

Zachovejte daný projekt (pokud začínáte, založte si nový projekt, viz jazyk ST) do, 

kterého vložíme nový soubor s programem. Klikneme tedy pravým tlačítkem myši na 

„Application“, zvolíme „Add Object“ a dále „POU“. Jako programovací jazyk zvolíme 

„Instruction List (IL)“. 

Tento jazyk využívá strojové instrukce. Opět je zde v horní části okno pro deklaraci 

proměnných. Ve spodní části je prostor pro psaní kódu. 

 

Pro náš program bude nutné definovat si proměnné odkazující na fyzické vstupy/výstupy. 

Proměnné mapujeme na výstup podle popisu výše. Vytvoříme si proměnné IL_vstup_bit_3 pro 

vstup a IL_vystup_bit_3 pro výstup. Nyní můžeme začít psát kód. 

 

Napíšeme tedy kód, který bude vypadat následovně. Instrukce LD načte hodnotu z proměnné 

IL_vstup_bit_3 a poté hodnotu pomocí instrukce ST zapíšeme do IL_vystup_bit_3. 

Nyní je důležité program (Propojka_IL) vložit do „Main Task“. V záložce „Main Task“ 

klikneme na „Add Call“ a vložíme program „Propojka_IL“. 

Nyní by mělo být vše v pořádku, daný kód nám tedy převede hodnotu vstupu (3) na výstup (3). 

Nyní tedy stačí nahrát požadovaný program do NA-937x. Nejprve tedy stiskneme v horní liště 

„Build“ (F11) a poté „Login“ (Alt + F8) a spustíme stiskem „Start“ (F5). 

Pozn. Ujistěte se, že je daný program v Main Task (viz. Kapitola Main Task). 

Pozn. V případě nejasností nahlédněte do kapitoly Nahrání programu do NA-937x. 
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Zpožďovací relé 
 

 Nyní si ukážeme jak používat časovače. Naprogramujeme si tak NA-937x jako 

zpožďovací relé. Automat tak vyhodnotí vstup a aktivuje výstup se zpožděním. Pro naše účely 

postačí zpoždění 3 sekundy. 

Pro daný projekt budeme potřebovat rozšiřující karty se vstupy a výstupy (binární). V daném 

případě bude použita karta s digitálními vstupy ST-1218 a karta s digitálními výstupy ST-2318. 

 

Jazyk ST (Structured Text) 

 Založíme si tedy nový projekt. Nazveme ho „Zpozdovaci_rele“. Postupujeme podle 

předchozí kapitoly (jako programovací jazyk zvolte ST). Vložíme do sekce „Slot“ rozšiřující 

karty ST-1218 a ST-2318. Následně si rozkliknete obě rozšiřující karty a nadefinujeme si 

vstupy a výstupy (viz výše). 

Pro vstup jsme použili proměnnou ST_vstup_bit_0 a pro výstup ST_vystup_bit_0. Poté co jsou 

proměnné nadefinovány a odkazují na fyzické vstupy/výstupy můžeme začít psát samotný kód. 

Nejprve si v horní části nadefinujeme časovač. Je zde možnost vybrat časovač TON (timer on 

delay), TOF (timer off delay), TP (pulse timer). 

 

V našem případě použijeme TON. Pro více informací o časovačích přejděte do nápovědy 

(Help). Do prostoru kódu napíšeme „Casovac(“ a zobrazí nápověda, která informuje o tom, co 

vše obsahuje daný časovač.  

 

IN – BOOL hodnota, jedná se o enable 

PT – TIME hodnota, jedná se o čas zpoždění 

Q – BOOL hodnota, jedná se o výstup z časovače 

ET – TIME hodnota, jedná se o aktuální hodnotu časovače 
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Náš kód tedy bude vypadat následovně Casovac(IN:= ST_vstup_bit_0, PT:= T#3s). Dále na 

výstup (proměnná ST_vystup_bit_0) přivedeme výstup z časovače. 

 
Takto napsaný kód nám zajistí funkci zpožďovacího relé. Nyní je důležité program 

(Zpozdovaci_rele_ST) vložit do „Main Task“. V záložce „Main Task“ klikneme na „Add Call“ 

a vložíme program „Zpozdovaci_rele_ST“. 

Nyní by mělo být vše v pořádku, daný kód nám tedy převede hodnotu vstupu (0) na výstup (0) 

se zpožděním 3 vteřin. Nyní tedy stačí nahrát požadovaný program do NA-937x. Nejprve tedy 

stiskneme v horní liště „Build“ (F11) a poté „Login“ (Alt + F8) a spustíme stiskem „Start“ (F5). 

Pozn. V případě nejasností nahlédněte do kapitoly Nahrání programu do NA-937x. 

 

Jazyk LD (Ladder Logic Diagram) 

Zachovejte daný projekt (pokud začínáte, založte si nový projekt, viz jazyk ST) do, 

kterého vložíme nový soubor s programem. Klikneme tedy pravým tlačítkem myši na 

„Application“, zvolíme „Add Object“ a dále „POU“. Jako programovací jazyk zvolíme „Ladder 

Logic Diagram (LD)“. 

Na pravé straně v okně „ToolBox“ nalezneme v sekci „Ladder elements“ TON časovač. 

 

V deklarační části pro proměnné si nadefinujeme časovač „Casovac_LD“ typu TON. Poté 

nadefinujeme daný časovač. Přiřadíme tedy na vstup IN proměnnou, která odkazuje na fyzický 

vstup 1. Na výstup Q přiřadíme proměnnou, která odkazuje na fyzický výstup 1. Na vstup PT 

přiřadíme čas, o který bude zpožděn výstup oproti vstupu. Na výstup ET přiřadíme proměnou 

typu TIME. 
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Takto napsaný kód nám zajistí funkci zpožďovacího relé. Nyní je důležité program 

(Zpozdovaci_rele_LD) vložit do „Main Task“. V záložce „Main Task“ klikneme na „Add Call“ 

a vložíme program „Zpozdovaci_rele_LD“. 

Nyní by mělo být vše v pořádku, daný kód nám převede hodnotu vstupu (1) na výstup (1) se 

zpožděním 3 vteřin. Nyní stačí nahrát požadovaný program do NA-937x. Nejprve tedy 

stiskneme v horní liště „Build“ (F11) a poté „Login“ (Alt + F8) a spustíme stiskem „Start“ (F5). 

Pozn. V případě nejasností nahlédněte do kapitoly Nahrání programu do NA-937x. 

 

Jazyk FBD (Function Block Diagram) 

Zachovejte daný projekt (pokud začínáte, založte si nový projekt, viz jazyk ST) do, 

kterého vložíme nový soubor s programem. Klikneme tedy pravým tlačítkem myši na 

„Application“, zvolíme „Add Object“ a dále „POU“. Jako programovací jazyk zvolíme 

„Function Block Diagram (FBD)“. 

Pro tento jazyk je typické využití funkčních bloků. Tyto bloky jsou umístěny v pravé části 

v sekci nástroje. V horní části je opět prostor pro deklaraci proměnných, které se budou 

používat v daném programu. 

Vybereme v okně nástroje v sekci „Function blocks“ TON a přetáhneme ho do prostoru kódu. 

V deklarační části pro proměnné si nadefinujeme časovač „TON_0“ typu TON. Poté 

nadefinujeme daný časovač.  

 

Přiřadíme tedy na vstup IN proměnnou, která odkazuje na fyzický vstup 2. Na výstup Q nejprve 

musíme vložit výstup. V okně nástroje v záložce „General“ najdeme instrukci „Assignment“, 

kterou vložíme za výstup Q časovače. A poté přiřadíme proměnnou, která odkazuje na fyzický 

výstup 2. Na vstup PT přiřadíme čas, o který bude zpožděn výstup oproti vstupu. Na výstup ET 

přiřadíme proměnou typu TIME. 



Programovatelné I/O Crevis NA-9371/2/3 

TECON spol. s.r.o. Vrchlabí  Strana 39 

 

Takto napsaný kód nám zajistí funkci zpožďovacího relé. Nyní je důležité program 

(Zpozdovaci_rele_FBD) vložit do „Main Task“. V záložce „Main Task“ klikneme na „Add 

Call“ a vložíme program „Zpozdovaci_rele_FBD“. 

Nyní by mělo být vše v pořádku, daný kód nám tedy převede hodnotu vstupu (2) na výstup (2) 

se zpožděním 3 vteřin. Nyní tedy stačí nahrát požadovaný program do NA-937x. Nejprve tedy 

stiskneme v horní liště „Build“ (F11) a poté „Login“ (Alt + F8) a spustíme stiskem „Start“ (F5). 

Pozn. V případě nejasností nahlédněte do kapitoly Nahrání programu do NA-937x. 

 

Jazyk IL (Instruction List) 

Zachovejte daný projekt (pokud začínáte, založte si nový projekt, viz jazyk ST) do, 

kterého vložíme nový soubor s programem. Klikneme tedy pravým tlačítkem myši na 

„Application“, zvolíme „Add Object“ a dále „POU“. Jako programovací jazyk zvolíme 

„Instruction List (IL)“. 

Tento jazyk využívá strojové instrukce. Opět je zde v horní části okno pro deklaraci 

proměnných. Ve spodní části je prostor pro psaní kódu. 

Pro náš program bude nutné definovat si proměnné odkazující na fyzické vstupy/výstupy. 

Proměnné mapujeme na výstup podle popisu výše. Vytvoříme si proměnné IL_vstup_bit_3 pro 

vstup a IL_vystup_bit_3 pro výstup. Nyní můžeme začít psát kód. 

Poté napíšeme kód pro časovač. V nápovědě je popsáno jak nastavit časovač pomocí IL jazyka. 

Budeme tak vycházet z tohoto předpisu. Opět si v deklarační části nadefinujeme časovač a 

proměnnou „cas“ typu TIME. Kód bude tedy vypadat následovně. 

 

Takto napsaný kód nám zajistí funkci zpožďovacího relé. Nyní je důležité program 

(Zpozdovaci_rele_IL) vložit do „Main Task“. V záložce „Main Task“ klikneme na „Add Call“ 

a vložíme program „Zpozdovaci_rele_IL“. 
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Nyní by mělo být vše v pořádku, daný kód nám tedy převede hodnotu vstupu (3) na výstup (3) 

se zpožděním 3 vteřin. Nyní tedy stačí nahrát požadovaný program do NA-937x. Nejprve tedy 

stiskneme v horní liště „Build“ (F11) a poté „Login“ (Alt + F8) a spustíme stiskem „Start“ (F5). 

Pozn. V případě nejasností nahlédněte do kapitoly Nahrání programu do NA-937x. 

 

Čítač sepnutí 
 

Nyní si ukážeme jak používat čítač. Vytvořte pomocí 4 programovacích jazyků program 

pro NA-937x tak, aby program načítal počet sepnutí kontaktu vstupu. Jestliže počet sepnutí překročí 

hodnotu 5, program sepne výstup a jestliže počet sepnutí dosáhne 12, čítač se vynuluje a rozepne 

se výstup. 

Pro daný projekt budeme potřebovat rozšiřující karty se vstupy a výstupy (binární). V daném 

případě bude použita karta s digitálními vstupy ST-1218 a karta s digitálními výstupy ST-2318. 

Jazyk ST (Structured Text) 

Založíme si tedy nový projekt. Nazveme ho „Citac“. Postupujeme podle předchozí kapitoly 

(jako programovací jazyk zvolte ST). Vložíme do sekce „Slot“ rozšiřující karty ST-1218 a ST-

2318. Následně si rozkliknete obě rozšiřující karty a nadefinujeme si vstupy a výstupy (viz 

výše). 

Pro vstup jsme použili proměnnou ST_vstup_bit_0 a pro výstup ST_vystup_bit_0. Poté co jsou 

proměnné nadefinovány a odkazují na fyzické vstupy/výstupy můžeme začít psát samotný kód. 

Nejprve si v horní části nadefinujeme čítač. Je zde možnost vybrat čítač CTU (čítá nahoru), 

CTD (čítá dolu), CTUD (dva vstupy, čítá nahoru a dolu). 

V našem případě využijeme čítač CTU. Nadefinujeme ho tedy v horní části programu.  

 

CU – BOOL hodnota, jde o čítaný vstup 

PV – WORD hodnota, nastavení čítače 

Q – BOOL hodnota, jedná se o výstup z čítače 

CV – WORD hodnota, jedná se o aktuální hodnotu čítače 

RESET – resetuje čítač 
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V části kódu poté nastavíme jednotlivé vstupy a hodnoty čítače. Začneme tedy nastavením 

vstupu čítače (CU), který bude fyzický vstup na kartě ST-1218. Poté nastavíme hodnotu čítače 

(PV), v našem případě hodnotu 5. Poté přiřadíme výstup čítače (Q) na fyzický výstup na kartě 

ST-2318. Jelikož jsme si zadali podmínku, že pokud dosáhne čítač hodnoty (CV) 12, resetujeme 

čítač zpět do nuly a na výstupu se tak objeví 0. Napíšeme tedy podmínku, která nám toto umožní 

(viz obrázek). 

Takto napsaný kód nám zajistí funkci čítače. Nyní je důležité program (Citac_ST) vložit do 

„Main Task“. V záložce „Main Task“ klikneme na „Add Call“ a vložíme program „Citac_ST“. 

Nyní by mělo být vše v pořádku, daný kód nám tedy počítá sepnutí vstupu (0) a podle této 

hodnoty sepne/rozepne výstup (0). Nyní tedy stačí nahrát požadovaný program do NA-937x. 

Nejprve tedy stiskneme v horní liště „Build“ (F11) a poté „Login“ (Alt + F8) a spustíme stiskem 

„Start“ (F5). 

Pozn. V případě nejasností nahlédněte do kapitoly Nahrání programu do NA-937x. 

 

Jazyk LD (Ladder Logic Diagram) 

Zachovejte daný projekt (pokud začínáte, založte si nový projekt, viz jazyk ST) do, 

kterého vložíme nový soubor s programem. Klikneme tedy pravým tlačítkem myši na 

„Application“, zvolíme „Add Object“ a dále „POU“. Jako programovací jazyk zvolíme „Ladder 

Logic Diagram (LD)“. 

Na pravé straně v okně „ToolBox“ nalezneme v sekci „Ladder elements“ CTU čítač. 

 

 

V deklarační části pro proměnné si nadefinujeme čítač „Citac_LD“ typu CTU. Poté 

nadefinujeme daný čítač. Přiřadíme tedy na vstup CU proměnnou, která odkazuje na fyzický 

vstup 1. Na výstup Q přiřadíme proměnnou, která odkazuje na fyzický výstup 1. Na vstup PV 

přiřadíme hodnotu, která bude spínat výstup čítače. Na výstup CV přiřadíme proměnou typu 

WORD a na vstup RESET přiřadíme proměnou typu BOOL. Takto nadefinovaný čítač nám 

zajistí čítání nahoru a v momentě načítání do nastavené hodnoty PV sepne výstup Q do 1 

(TRUE). Jelikož je ovšem v zadání určeno, že pokud napočítá do 12, měl by resetovat čítač a 
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rozepnout výstup. Musíme tedy vložit do programu novou lajnu, na kterou vložíme funkci EQ 

(porovnání). 

 

Na pravé straně v okně „ToolBox“ nalezneme v sekci „Math operators“ instrukci EQ. Vložíme 

ji na novou lajnu a nastavíme její hodnoty. Na vstup EN můžeme přiřadit přímo hodnotu TRUE 

(bude porovnávat vždy), nebo zde můžeme přiřadit výstup z čítače (bude porovnávat, jen pokud 

čítač bude mít větší hodnotu než PV). Na zbylé dva vstupy přiřadíme aktuální hodnotu čítače a 

hodnotu 12. Na výstup přiřadíme proměnou reset, která odkazuje na reset čítač a zajistí nám 

tak, při shodě obou vstupů, rozepnutí na fyzickém výstupu. 

 

Takto napsaný kód nám zajistí funkci čítače. Nyní je důležité program (Citac_LD) vložit do 

„Main Task“. V záložce „Main Task“ klikneme na „Add Call“ a vložíme program „Citac_LD“. 

Nyní by mělo být vše v pořádku, daný kód nám tedy počítá sepnutí vstupu (1) a podle této 

hodnoty sepne/rozepne výstup (1). Nyní tedy stačí nahrát požadovaný program do NA-937x. 

Nejprve tedy stiskneme v horní liště „Build“ (F11) a poté „Login“ (Alt + F8) a spustíme stiskem 

„Start“ (F5). 

Pozn. V případě nejasností nahlédněte do kapitoly Nahrání programu do NA-937x. 
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Jazyk FBD (Function Block Diagram) 

Zachovejte daný projekt (pokud začínáte, založte si nový projekt, viz jazyk ST) do, 

kterého vložíme nový soubor s programem. Klikneme tedy pravým tlačítkem myši na 

„Application“, zvolíme „Add Object“ a dále „POU“. Jako programovací jazyk zvolíme 

„Function Block Diagram (FBD)“. 

Pro tento jazyk je typické využití funkčních bloků. Tyto bloky jsou umístěny v pravé části 

v sekci nástroje. V horní části je opět prostor pro deklaraci proměnných, které se budou 

používat v daném programu. 

Na pravé straně v okně „ToolBox“ nalezneme v sekci „Function blocks“ CTU čítač. 

 

V deklarační části pro proměnné si nadefinujeme čítač „Citac_FBD“ typu CTU. Poté 

nadefinujeme daný čítač. Přiřadíme tedy na vstup CU proměnnou, která odkazuje na fyzický 

vstup 2. Na výstup Q přiřadíme proměnnou, která odkazuje na fyzický výstup 2. Na vstup PV 

přiřadíme hodnotu, která bude spínat výstup čítače. Na výstup CV přiřadíme proměnou typu 

WORD a na vstup RESET přiřadíme proměnou typu BOOL. Takto nadefinovaný čítač nám 

zajistí čítání nahoru a v momentě načítání do nastavené hodnoty PV sepne výstup Q do 1 

(TRUE). Jelikož je ovšem v zadání určeno, že pokud napočítá do 12, měl by resetovat čítač a 

rozepnout výstup. Musíme tedy vložit do programu funkční blok EQ (porovnání). 
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Na pravé straně v okně „ToolBox“ nalezneme v sekci „Math operators“ instrukci EQ. Vložíme 

ji do programu a nastavíme její hodnoty. Na dva vstupy přiřadíme aktuální hodnotu čítače a 

hodnotu 12. Na výstup přiřadíme proměnou reset, která odkazuje na reset čítač a zajistí nám 

tak, při shodě obou vstupů, rozepnutí na fyzickém výstupu. 

 

 

Takto napsaný kód nám zajistí funkci čítače. Nyní je důležité program (Citac_FBD) vložit do 

„Main Task“. V záložce „Main Task“ klikneme na „Add Call“ a vložíme program 

„Citac_FBD“. 

Nyní by mělo být vše v pořádku, daný kód nám tedy počítá sepnutí vstupu (2) a podle této 

hodnoty sepne/rozepne výstup (2). Nyní tedy stačí nahrát požadovaný program do NA-937x. 

Nejprve tedy stiskneme v horní liště „Build“ (F11) a poté „Login“ (Alt + F8) a spustíme stiskem 

„Start“ (F5). 

Pozn. V případě nejasností nahlédněte do kapitoly Nahrání programu do NA-937x. 

 

Jazyk IL (Instruction List) 

Zachovejte daný projekt (pokud začínáte, založte si nový projekt, viz jazyk ST) do, 

kterého vložíme nový soubor s programem. Klikneme tedy pravým tlačítkem myši na 

„Application“, zvolíme „Add Object“ a dále „POU“. Jako programovací jazyk zvolíme 

„Instruction List (IL)“. 

Tento jazyk využívá strojové instrukce. Opět je zde v horní části okno pro deklaraci 

proměnných. Ve spodní části je prostor pro psaní kódu. 

Pro náš program bude nutné definovat si proměnné odkazující na fyzické vstupy/výstupy. 

Proměnné mapujeme na výstup podle popisu výše. Vytvoříme si proměnné IL_vstup_bit_3 pro 

vstup a IL_vystup_bit_3 pro výstup. Nyní můžeme začít psát kód. 

Poté napíšeme kód pro čítač. V nápovědě je popsáno jak nastavit čítač pomocí IL jazyka. 

Budeme tak vycházet z tohoto předpisu. Opět si v deklarační části nadefinujeme čítač, 

proměnnou „hodnota“ typu WORD a proměnnou reset typu BOOL. Kód bude tedy vypadat 

následovně. 
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Takto napsaný kód nám zajistí funkci čítače. Nyní je důležité program (Citac_IL) vložit do 

„Main Task“. V záložce „Main Task“ klikneme na „Add Call“ a vložíme program „Citac_IL“. 

Nyní by mělo být vše v pořádku, daný kód nám tedy počítá sepnutí vstupu (3) a podle této 

hodnoty sepne/rozepne výstup (3). Nyní tedy stačí nahrát požadovaný program do NA-937x. 

Nejprve tedy stiskneme v horní liště „Build“ (F11) a poté „Login“ (Alt + F8) a spustíme stiskem 

„Start“ (F5). 

Pozn. V případě nejasností nahlédněte do kapitoly Nahrání programu do NA-937x. 

 

Simulace skladu 
 

V této poslední úloze vytvoříme pomocí 4 programovacích jazyků program tak, že automat 

bude hlídat provoz skladu z následujícího obrázku.  

 

X1  Bedny přicházející do skladu jsou registrovány čidlem, které simulujeme vstupem X1 

na automatu (Bit 0 na kartě ST-1218)  

X2  Bedny odcházející ze skladu jsou registrovány čidlem, které simulujeme vstupem X2 

(Bit 1) 

X3 Porucha zaskladňovacího zařízení (Bit 2, porucha = sepnuto)  
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X4  Poruchy vyskladňovacího zařízení (Bit 3, porucha = sepnuto)  

Y1  Překročena kritická mez naplnění skladu (Bit 0 na kartě ST-2318) 

Y2  Světelná houkačka, porucha některého ze zařízení (Bit 1 na kartě ST-2318) 

Počet výrobků v bedně může být změněn pouze, když ve skladu není žádná bedna (standardně 

70). Proměnná Pocet_vyrobku. 

Kritická mez naplnění skladu se odvíjí od velikosti beden, tj. od počtu výrobků v bedně. Do 

skladu se vejde maximálně 700 výrobků. Kritický počet beden je uložen v proměnné 

Kriticka_mez. 

Aktuální počet výrobků ve skladu budiž neustále k dispozici v proměnné Aktualni_pocet.  

Program tedy bude simulovat sklad a to tak, že bude počítat vstupující bedny X1 (ST-1218,bit 

0), vypočítá podle množství beden a výrobku v nich, kolik je celkem výrobků ve skladu a 

porovná je s uloženou hodnotou. Pokud bude překročena tato hodnota, sepne se Y1 tj. bit 0 na 

kartě ST-2318 (překročena kritická mez). Pomocí vstupu X2 (ST-1218, bit 1) se budou bedny 

ze skladu odečítat. Pokud ve skladu nebude žádná bedna, budeme moci změnit počet prvků 

v bedně. Dále bude možné simulovat poruchu ať už zaskladňovacího nebo vyskladňovacího 

zařízení, pomocí vstupu X3 (ST-1218, bit 2) a X4 (ST-1218, bit 3), které sepnout výstup Y2 

(ST-2318, bit 1). 

Pro daný projekt budeme potřebovat rozšiřující karty se vstupy a výstupy (binární). V daném 

případě bude použita karta s digitálními vstupy ST-1218 a karta s digitálními výstupy ST-2318.  

Jazyk ST (Structured Text) 

Vytvoříme nový projekt s názvem Sklad_ST. Ukážeme si celý postup od začátku. Zvolíme 

programovací jazyk Structured Text (ST). 
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Nejprve si do projektu vložíme rozšiřující moduly. V sekci „Slot“ přidáme veškeré potřebné 

rozšiřující moduly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poté si nadefinujeme veškeré proměnné, které budeme potřebovat. Rozklikneme si tedy naše 

rozšiřující moduly (viz obrázek). Klikneme na daný modul pravým tlačítkem myši a zvolíme 

Edit Object. 

 

 

Zobrazí se nám v hlavním okně záložka se jménem daného modulu. 
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V daného modulu pak v záložce „Digital IOS I/O Mapping“ si namapujeme proměnné, které 

budou odkazovat na fyzické vstupy/výstupy. Pro vstupní kartu ST-2318 bude tedy mapování 

vypadat takto: 

 

Pro výstupní kartu ST-1218 bude tedy mapování vypadat takto: 

 

Poté co jsme si namapovali proměnné na fyzické vstupy a výstupy, přejdeme k samotnému 

programu. Nejprve si nadeklarujeme proměnné, které budeme používat. Jelikož budou do 

skladu bedny vstupovat, ale i vystupovat a je potřeba uchovávat danou hodnotu, použijeme 

čítač, který čítá nahoru i dolu (CTUD). Dále proměnné, které jsou nezbytné pro chod skladu. 

 

Pokud máme vše správně nadeklarováno, přejdeme k samotnému kódu. Sklad má některé 

podmínky, které musí splňovat. Počet výrobků v bedně lze změnit pouze, pokud je sklad 

prázdný. Dále musí vypočítat a porovnat množství výrobků ve skladu s maximálním počtem. 

K dispozici by měl být neustále aktuální počet beden. A měl by informovat uživatele o 

překročení maximálního počtu beden nebo o chybě zaskladňovacího nebo vyskladňovacího 

zařízení. Výsledný program by tak mohl vypadat následovně. 
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Takto napsaný kód nám zajistí funkci skladu. Nyní je důležité, aby se program nacházel v 

„Main Task“. Pokud se zde nenachází, v záložce „Main Task“ klikneme na „Add Call“ a 

vložíme program skladu. 

Nyní by mělo být vše v pořádku, daný kód nám tedy zajistí funkci skladu. Nyní tedy stačí nahrát 

požadovaný program do NA-937x. Nejprve tedy stiskneme v horní liště „Build“ (F11) a poté 

„Login“ (Alt + F8) a spustíme stiskem „Start“ (F5).  

Pozn. V případě nejasností nahlédněte do kapitoly Nahrání programu do NA-937x. 

 

Ukázka programu 

Pokud jsme program v pořádku nahráli do NA-937x, v programu CoDeSys se nám u každé 

proměnné zobrazí její hodnota (viz obrázek). 
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V horní části jsou vypsány všechny proměnné, které jsou v programu použity. V proměnné 

Aktualni_pocet se nachází aktuální počet beden, které se nachází ve skladu. Sklad by měl být 

schopen akceptovat změnu počtu výrobků v bedně. Pokud bychom chtěli změnit počet výrobků 

v bedně, stačí ve sloupci „Prepared value“ napsat hodnotu a stisknout F7. Hodnota se zapíše a 

zobrazí se u ní F v červeném kroužku (hodnota už je zapsaná). Musí danou hodnotu potvrdit a 

to uděláme klávesovou zkratkou ALT+F7. Potom už je hodnota natvrdo zapsaná do NA-937x. 

 

Takto lze pomocí programu CoDeSys měnit hodnoty proměnných za běhu. 

 

Jazyk LD (Ladder Logic Diagram) 

Vytvoříme nový projekt s názvem Sklad_LD. Ukážeme si celý postup od začátku. Zvolíme 

programovací jazyk Ladder Logic Diagram (LD). 
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Nejprve si do projektu vložíme rozšiřující moduly. V sekci „Slot“ přidáme veškeré potřebné 

rozšiřující moduly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poté si nadefinujeme veškeré proměnné, které budeme potřebovat. Rozklikneme si tedy naše 

rozšiřující moduly (viz obrázek). Klikneme na daný modul pravým tlačítkem myši a zvolíme 

Edit Object. 
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Zobrazí se nám v hlavním okně záložka se jménem daného modulu. 

 

V daného modulu pak v záložce „Digital IOS I/O Mapping“ si namapujeme proměnné, které 

budou odkazovat na fyzické vstupy/výstupy. Pro vstupní kartu ST-2318 bude tedy mapování 

vypadat takto: 

 

Pro výstupní kartu ST-1218 bude tedy mapování vypadat takto: 
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Poté co jsme si namapovali proměnné na fyzické vstupy a výstupy, přejdeme k samotnému 

programu. Nejprve si nadeklarujeme proměnné, které budeme používat. Jelikož budou do 

skladu bedny vstupovat, ale i vystupovat a je potřeba uchovávat danou hodnotu, použijeme 

čítač, který čítá nahoru i dolu (CTUD). Dále proměnné, které jsou nezbytné pro chod skladu. 

 

Pokud máme vše správně nadeklarováno, přejdeme k samotnému kódu. Sklad má některé 

podmínky, které musí splňovat. Počet výrobků v bedně lze změnit pouze, pokud je sklad 

prázdný. Dále musí vypočítat a porovnat množství výrobků ve skladu s maximálním počtem. 

K dispozici by měla být neustále aktuální počet beden. A měl by informovat uživatele o 

překročení maximálního počtu beden nebo o chybě zaskladňovacího nebo vyskladňovacího 

zařízení. Z důvodu toho, že se čítač CTUD nenachází v okně ToolBox, budeme ho muset vložit 

jinou cestou. V horním menu v záložce FBD/LD/IL klikneme na Insert Box (Ctrl + B). 

 

 

 

Poté můžeme dokončit program. Výsledný program bude tedy vypadat následovně: 
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Takto napsaný kód nám zajistí funkci skladu. Nyní je důležité, aby se program nacházel v 

„Main Task“. Pokud se zde nenachází, v záložce „Main Task“ klikneme na „Add Call“ a 

vložíme program skladu. 

Nyní by mělo být vše v pořádku, daný kód nám tedy zajistí funkci skladu. Nyní tedy stačí nahrát 

požadovaný program do NA-937x. Nejprve tedy stiskneme v horní liště „Build“ (F11) a poté 

„Login“ (Alt + F8) a spustíme stiskem „Start“ (F5).  

Pozn. V případě nejasností nahlédněte do kapitoly Nahrání programu do NA-937x. 

 

V průběhu vykonávání programu v modulu NA-937x může měnit hodnoty proměnných stejně 

jako u jazyka ST (viz výše). 

 

Jazyk FBD (Function Block Diagram) 

Vytvoříme nový projekt s názvem Sklad_FBD. Ukážeme si celý postup od začátku. Zvolíme 

programovací jazyk Function Block Diagram (FBD). 
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Nejprve si do projektu vložíme rozšiřující moduly. V sekci „Slot“ přidáme veškeré potřebné 

rozšiřující moduly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poté si nadefinujeme veškeré proměnné, které budeme potřebovat. Rozklikneme si tedy naše 

rozšiřující moduly (viz obrázek). Klikneme na daný modul pravým tlačítkem myši a zvolíme 

Edit Object. 
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Zobrazí se nám v hlavním okně záložka se jménem daného modulu. 

 

V daného modulu pak v záložce „Digital IOS I/O Mapping“ si namapujeme proměnné, které 

budou odkazovat na fyzické vstupy/výstupy. Pro vstupní kartu ST-2318 bude tedy mapování 

vypadat takto: 

 

Pro výstupní kartu ST-1218 bude tedy mapování vypadat takto: 
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Poté co jsme si namapovali proměnné na fyzické vstupy a výstupy, přejdeme k samotnému 

programu. Nejprve si nadeklarujeme proměnné, které budeme používat. Jelikož budou do 

skladu bedny vstupovat, ale i vystupovat a je potřeba uchovávat danou hodnotu, použijeme 

čítač, který čítá nahoru i dolu (CTUD). Dále proměnné, které jsou nezbytné pro chod skladu. 

 

Pokud máme vše správně nadeklarováno, přejdeme k samotnému kódu. Sklad má některé 

podmínky, které musí splňovat. Počet výrobků v bedně lze změnit pouze, pokud je sklad 

prázdný. Dále musí vypočítat a porovnat množství výrobků ve skladu s maximálním počtem. 

K dispozici by měla být neustále aktuální počet beden. A měl by informovat uživatele o 

překročení maximálního počtu beden nebo o chybě zaskladňovacího nebo vyskladňovacího 

zařízení. Z důvodu toho, že se čítač CTUD nenachází v okně ToolBox, budeme ho muset vložit 

jinou cestou. V horním menu v záložce FBD/LD/IL klikneme na Insert Box (Ctrl + B). 
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Poté můžeme dokončit program. Výsledný program bude tedy vypadat následovně: 

 

Takto napsaný kód nám zajistí funkci skladu. Nyní je důležité, aby se program nacházel v 

„Main Task“. Pokud se zde nenachází, v záložce „Main Task“ klikneme na „Add Call“ a 

vložíme program skladu. 

Nyní by mělo být vše v pořádku, daný kód nám tedy zajistí funkci skladu. Nyní tedy stačí nahrát 

požadovaný program do NA-937x. Nejprve tedy stiskneme v horní liště „Build“ (F11) a poté 

„Login“ (Alt + F8) a spustíme stiskem „Start“ (F5).  

Pozn. V případě nejasností nahlédněte do kapitoly Nahrání programu do NA-937x. 
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V průběhu vykonávání programu v modulu NA-937x může měnit hodnoty proměnných stejně 

jako u jazyka ST (viz výše). 

 

Jazyk IL (Instruction List) 

Vytvoříme nový projekt s názvem Sklad_IL. Ukážeme si celý postup od začátku. Zvolíme 

programovací jazyk Instruction List (IL). 

 

Nejprve si do projektu vložíme rozšiřující moduly. V sekci „Slot“ přidáme veškeré potřebné 

rozšiřující moduly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poté si nadefinujeme veškeré proměnné, které budeme potřebovat. Rozklikneme si tedy naše 

rozšiřující moduly (viz obrázek). Klikneme na daný modul pravým tlačítkem myši a zvolíme 

Edit Object. 
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Zobrazí se nám v hlavním okně záložka se jménem daného modulu. 

 

V daného modulu pak v záložce „Digital IOS I/O Mapping“ si namapujeme proměnné, které 

budou odkazovat na fyzické vstupy/výstupy. Pro vstupní kartu ST-2318 bude tedy mapování 

vypadat takto: 

 

Pro výstupní kartu ST-1218 bude tedy mapování vypadat takto: 
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Poté co jsme si namapovali proměnné na fyzické vstupy a výstupy, přejdeme k samotnému 

programu. Nejprve si nadeklarujeme proměnné, které budeme používat. Jelikož budou do 

skladu bedny vstupovat, ale i vystupovat a je potřeba uchovávat danou hodnotu, použijeme 

čítač, který čítá nahoru i dolu (CTUD). Dále proměnné, které jsou nezbytné pro chod skladu. 

 

Pokud máme vše správně nadeklarováno, přejdeme k samotnému kódu. Sklad má některé 

podmínky, které musí splňovat. Počet výrobků v bedně lze změnit pouze, pokud je sklad 

prázdný. Dále musí vypočítat a porovnat množství výrobků ve skladu s maximálním počtem. 

K dispozici by měla být neustále aktuální počet beden. A měl by informovat uživatele o 

překročení maximálního počtu beden nebo o chybě zaskladňovacího nebo vyskladňovacího 

zařízení. Jelikož má čítač hodně vstupů a výstupů pomůžeme si vložením daného čítače do 

programu. V horním menu v záložce FBD/LD/IL klikneme na Insert Box (Ctrl + B). 
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Poté můžeme dokončit program. Výsledný program bude tedy vypadat následovně: 

 

Takto napsaný kód nám zajistí funkci skladu. Nyní je důležité, aby se program nacházel v 

„Main Task“. Pokud se zde nenachází, v záložce „Main Task“ klikneme na „Add Call“ a 

vložíme program skladu. 

Nyní by mělo být vše v pořádku, daný kód nám tedy zajistí funkci skladu. Nyní tedy stačí nahrát 

požadovaný program do NA-937x. Nejprve tedy stiskneme v horní liště „Build“ (F11) a poté 

„Login“ (Alt + F8) a spustíme stiskem „Start“ (F5).  
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Pozn. V případě nejasností nahlédněte do kapitoly Nahrání programu do NA-937x. 

V průběhu vykonávání programu v modulu NA-937x může měnit hodnoty proměnných stejně 

jako u jazyka ST (viz výše). 

 

Modbus RTU 
 

K tomu, abychom mohli číst hodnoty z NA-937x pomocí Modbus RTU, stačí připojit Master 

zařízení k NA-937x pomocí RS-232 kabelu. 

 

Poté stačí navázat spojení podle dané konfigurace. 

Baud Rate:  115200 

Length:  8 

Parity:  NONE 

Stop Bits:  1 

 

Poté jsou veškeré informace uložené na následujících adresách: 
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%IW jsou hodnoty vstupních karet (WORD) 

%QW jsou hodnoty výstupních karet (WORD) 

%MW jsou hodnoty proměnných, které si deklarujete (WORD) 

 

Jak deklarovat proměnou do registru 

 

Pravidlo zápisu je jednoduché: Proměnná AT Adresa : TYP; Adresa musí mít složení %M a 

poté zkratku jak velký registr budeme potřebovat i s jeho adresou.  

W – WORD, vyhradí 16bit registr 

B – BYTE, vyhradí 8bit registr 

X – BIT, vyhradí 1bit registr 

Jelikož je celý blok paměti pro proměnné rozdělen do 640 slov (16bitové), nesmíme zapomínat 

na přepočet. 

Pozn. Pokud použiji adresu %MW0 a poté %MB1 dojde ke kolizi, neboť adresa %MW0 

obsahuje %MB0 a %MB1 resp. %MX0.0 ̴ %MX1.7. Musíme tedy s tím to počítat. 
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Modbus TCP 
 

Pokud budete chtít využít Modbus TCP budete muset nejprve nastavit CoDeSys podle tohoto 

návodu. 

TCP MASTER 
 

Jako Slave zařízení můžeme použít Crevis NA-9189 nebo NA-9289. 

Po založení nového projektu, klikněte pravým tlačítkem myši na Device a vyberem Add 

Device. V okně, které se otevře, vybereme Ethernet Adapter -> Ethernet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poté se nám v levém sloupci objeví na konci (úplně dole) Ethernet, klikneme na něj pravým 

tlačítkem myši a zvolíme Add Device. V okně, které se otevře, vybereme v záložce Modbus-> 

Modbus TCP Master -> Modbus TCP Master verze 3.5.3.0. Pokud se vám nezobrazí, zaškrtněte 

Display all version. 
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Poté se nám pod Ethernet přidá Modbus TCP Master. Klikneme na něj pravým tlačítkem myši 

a zvolíme Add Device. V okně, které se otevře, vybereme v záložce Modbus-> Modbus TCP 

Slave -> Modbus TCP Slave verze 3.5.3.0. Pokud se vám nezobrazí, zaškrtněte Display all 

version. 
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Poté co jsme přidali tyto zařízení, přejdeme k samotnému nastavení komunikace. Klikneme 

dvojklikem na „Modbus_TCP_Slave“. Hned v prví záložce (Modbus TCP Slave), nastavíme IP 

adresu a ID slave zařízení. 

 

V druhé záložce (Modbus Slave Channel), nastavíme komunikační funkci. Klikem na Add 

Channel se zobrazí následující okno. Jako Access Type zvolíme funkční kód 23. Ve spod okna 

použijeme pro nastavení registru hodnotu 0x0800. Je to z důvodu toho, že naše slave zařízení 

bude Crevis NA-9189 nebo NA-9289, které májí výstupy na adresách začínajících 0x0800.  U 

nastavení READ/WRITE registru lze nastavit délku (počet registrů, které budeme používat). 

 

Klikneme tedy na OK. Poté v záložce ModbusTCPSlave I/O Mapping můžeme deklarovat 

proměnné pro tyto registry (vstupy/výstupy slave zařízení). 
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Takto nastavený projekt dokáže komunikovat s jakýmkoliv zařízením podporujícím Modbus 

TCP. 

Aby se po vypnutí napájení znovu připojilo slave zařízení, musíme nastavit AutoReconnect u 

Modbus_TCP_Master. Musíme tedy v záložce ModbusTCPMaster Configuration zaškrtnout 

auto - reconnect. 
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TCP SLAVE 
 

Po založení nového projektu, klikněte pravým tlačítkem myši na Device a vyberem Add 

Device. V okně, které se otevře, vybereme Ethernet Adapter -> Ethernet 

 

 

 

 

 

 

 

Poté se nám v levém sloupci objeví na konci (úplně dole) Ethernet, klikneme na něj pravým 

tlačítkem myši a zvolíme Add Device. V okně, které se otevře, vybereme v záložce Modbus-> 

Modbus TCP Slave -> Modbus TCP Slave verze 3.5.2.0. Pokud se vám nezobrazí, zaškrtněte 

Display all version. 
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Poté rozklikneme toto zařízení a v záložce odškrtneme TimeOut. Pokud bychom tak neučinili, 

hodnoty do Holding registrů by se zapsali pouze na nastavenou dobu a poté by se vynulovaly. 

 

V této záložce se nastavuje Port i ID zařízení. Poté se nastavuje počet Holding a Input registrů. 

V záložce „Mosbus TCP Slave Device I/O Mapping“ poté můžeme namapovat proměnné, které 

budou odkazovat na dané registry. 
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Poté lze do holding registru zapisovat pomocí funkčního kódu 6 nebo 4 a Input registry jde 

pouze číst funkčním kódem 3. Oba registry Input/Holding začínají adresou 0x0000.  

 

Pozn. Pokud NA-937x využíváme jako Modbus TCP slave, nelze se tímto protokolem 

dotazovat na fyzické vstupy ani výstupy. Tedy na adresách (0x0000 a 0x0800), které jsou 

použity u Modbus RTU, se nenachází u TCP nic. Musíme tedy namapovat fyzické vstupy jako 

proměnné do programu a tam s nimi dále pracovat. 

Pozn. Speciální registry (začínají od adresy 0x1000), ve kterých jsou zapsána údaje o výrobci, 

MAC adresa, IP adresa atd. lze číst a zapisovat pouze prostřednictvím Modbus RTU. 
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OPC Server (NA-9372/73 pouze) 
 

Přidáme do projektu Symbol configuration přes Application -> Add Object -> Symbol 

configuration 

 

Definujme si proměnné v PLC_PRG (hlavní program), které budeme moci používat v OPC 

serveru. 
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Poté v záložce Symbol configuration klikneme na „Build“ a poté se zobrazí proměnné, které 

jsou definované v PLC_PRG. Následně zaškrtneme proměnné, které chceme zobrazovat 

prostřednictvím OPC serveru. Lze zde i nastavit práva pro přístup k daným proměnným. 

 

Tak to nastavený program nahrajte do modulu NA-937x. Dále je nutné pomocí OPC 

configurator nastavit samotnou komunikaci. OPC configurator naleznete ve Windows menu ve 

složce 3S Codesys -> Codesys OPC server V3 

 

V OPC configurator vybereme interface GATEWAY3. 
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V záložce Connection klikněte na Edit tlačítko. Poté nastavte IP adresu Gateway, jedná se o IP 

adresu PC kde je nainstalována tato Gateway (Součást Codesysu). Jako port nechte 1217. Dále 

zadejte IP adresu PLC, tedy modulu NA-9372/73 a port nechte 11740. 

 

Poté stačí tuto konfiguraci uložit a OPC server je tímto spůštěn. 

 

OPC server je součástí Codesysu. Komunikace tak probíhá prostřednictvím tohoto program. 

OPC server není přítomen přímo v modulech NA-9372/73. Není ovšem nutné mít 

nainstalovaný kompletní Codesys. Při instalaci stačí vybrat pouze OPC server V3 a Gateway 

V3. 
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Diagnostika chyb 
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Rozměry a montáž systému Crevis 
 

Rozměry 

 

Rozměry jsou uvedeny v milimetrech. 

Přidání a odebírání přídavných modulů 

 

Jak je uvedeno na obrázku výše, aby byl modul NA-937x pevně připevněn na DIN lištu, 

musíme zaklapnout páku. Chcete-li vytáhnout modul FnIO, rozevřete páku a poté daný modul 

vyjměte. 
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Vyjmutí Terminal Bloku (RTB) 

 

Metoda drátování 

 

Připojování a odpojování drátů se provádí zmáčknutím tlačítka, díky čemuž dojde k jejích 

uvolnění. 
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Přídavné moduly 
 

Digitální vstupy 
 

Typ Model Specifikace 

DC5V ST-1114 4x digitální vstup, Sink, Terminál, 5VDC 

ST-1124 4x digitální vstup, Source, Terminál, 5VDC 

DC12-24V ST-1214 4x digitální vstup, Sink, Terminál, 12/24VDC 

ST-1224 4x digitální vstup, Source, Terminál, 12/24VDC 

ST-1218 8x digitální vstup, Sink, Terminál, 12/24VDC 

ST-1228 8x digitální vstup, Source, Terminál, 12/24VDC 

ST-121F 16x digitální vstup, Sink, Terminál, 12/24VDC 

ST-122F 16x digitální vstup, Source, Terminál, 12/24VDC 

DC48V ST-1314 4x digitální vstup, Sink, Terminál, 48VDC 

ST-1324 4x digitální vstup, Source, Terminál, 48VDC 

AC110V ST-1804 4x digitální vstup, Source, Terminál, 110VAC(AC 85V-132V) 

AC220V ST-1904 4x digitální vstup, Source, Terminál, 220VAC(AC 170V-264V) 

 

Digitální výstupy 
 

Typ Model Specifikace 

DC5V ST-2114 4x digitální výstup, TTL invertující, Terminál, 5VDC/20mA 

ST-2124 4x digitální výstup, TTL neinvertující, Terminál, 5VDC/20mA 

DC24V ST-2314 4x digitální výstup, Sink, Terminál, 24VDC/0.5A 

ST-2324 4x digitální výstup, Source, Terminál, 24VDC/0.5A 

ST-2414 4x digitální výstup, Sink, Terminál, Diagnostic, 24VDC/0.5A 

ST-2424 4x digitální výstup, Source, Terminál, Diagnostic, 24VDC/0.5A 

ST-2514 4x digitální výstup, Sink, Terminál, Diagnostic,24VDC/2A 

ST-2524 4x digitální výstup, Source, Terminál, Diagnostic,24VDC/2A 

ST-2614 4x digitální výstup, Sink, Terminál, 24VDC/2A 

ST-2624 4x digitální výstup, Source, Terminál, Diagnostic, 24VDC/2A 

ST-2318 8x digitální výstup, Sink, Terminál, 24VDC/0.5A 

ST-2328 8x digitální výstup, Source, Terminál, 24VDC/0.5A 

ST-221F 16x digitální výstup, Sink, 20P konektor, 24VDC/0.5A 

ST-222F 16x digitální výstup, Source, 20P konektor, 24VDC/0.5A 

Relay ST-2742 2x relé výstup, Terminál, 230VAC/2A, 24VDC/2A 

ST-2744 4x relé výstup, Terminál, 230VAC/2A, 24VDC/2A 

ST-2748 8x relé výstup, Terminál, 230VAC/2A, 24VDC/2A 

Triak ST-2852 2x Triak výstup, Terminál, 230VAC/2A, 24VDC/2A 
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Analogové vstupy 
 

Typ Model Specifikace 

0-20mA ST-3114 4x kanálový vstup, 0-20mA, 12Bit 

ST-3118 8x kanálový vstup, 0-20mA, 12Bit 

 ST-3134 4x kanálový vstup, 0-20mA, 14Bit 

4-20mA ST-3214 4x kanálový vstup, 4-20mA, 12Bit 

ST-3234 4x kanálový vstup, 4-20mA, 14Bit 

0-5V ST-3624 4x kanálový vstup, 0-5VDC, 12Bit 

ST-3644 4x kanálový vstup, 0-5VDC, 14Bit 

0-10V ST-3424 4x kanálový vstup, 0-10VDC, 12Bit 

ST-3444 4x kanálový vstup, 0-10VDC, 14Bit 

ST-3428 8x kanálový vstup, 0-10VDC, 12Bit 

-10-(+10)V ST-3524 4x kanálový vstup, -10-(+10)VDC, 12Bit 

ST-3544 4x kanálový vstup, -10-(+10)VDC, 14Bit 

RTD ST-3702 2x kanálový vstup, RTD 

TC ST-3802 2x kanálový vstup, Teplotní 

 

Analogové výstupy 
 

Typ Model Specifikace 

0-20mA ST-4112 2x kanálový výstup, 0-20mA, 12Bit 

ST-4114 4x kanálový výstup, 0-20mA, 12Bit 

4-20mA ST-4212 2x kanálový výstup, 4-20mA, 12Bit 

ST-4214 4x kanálový výstup, 4-20mA, 12Bit 

0-1A ST-4911 1x kanálový výstup, 0-1A, 12Bit 

0-5V ST-4622 2x kanálový výstup, 0-5V, 12Bit 

0-10V ST-4422 2x kanálový výstup, 0-10V, 12Bit 

ST-4424 4x kanálový výstup, 0-10V, 12Bit 

-10-(+10)V ST-4522 2x kanálový výstup, -10-(+10)V, 12Bit 
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Speciální moduly 
 

Typ Model Specifikace 

Vysokorychlostní 

čítače 
ST-5101 1x kanálový čítač, 1.5MHz, 5VDC 

ST-5111 1x kanálový čítač, 1.5MHz, 24VDC 

ST-5112 2x kanálový čítač, 100KHz, 24VDC 

 ST-5114 4x kanálový čítač, 50KHz, 24VDC 

Sériová 

komunikace 
ST-5211 1x kanálové sériové rozhraní RS-232 

ST-5212 2x kanálové sériové rozhraní RS-232 

ST-5221 1x kanálové sériové rozhraní RS-422 

ST-5231 1x kanálové sériové rozhraní RS-485 

ST-5232 2x kanálové sériové rozhraní RS-485 

PWM ST-5422 2x kanálový PWM výstup, Source, 24VDC, 1.5A 

ST-5442 2x kanálový PWM výstup, Source, 24VDC, 0.5A 

ST-5444 4x kanálový PWM výstup, Source, 24VDC, 0.5A 

Pulse ST-5641 1x kanálový Pulse výstup, Source, 24VDC, 0.5A 

ST-5642 2x kanálový Pulse výstup, Source, 24VDC, 0.5A 

SSI ST-5351 1x kanálové SSI rozhraní, 62.5k – 2Mbps, Max. 30bit 

 

Zdroje 
 

Typ Model Specifikace 

Rozšiřující 

Napájení 
ST-7111 Rozšiřující napájení (Vstup 24VDC/Výstup 1.0A/5VDC) 

Field Power 

Distributor 
ST-7241 FieldPower Distributor (Libovlné 5/24/48VDC, 110/220 VAC) 

ST-7191 FieldPower Distributor Isolator, 24VDC 

Potential 

Distributor 
ST-7008 Potential Distributor, pro stínění 

ST-7108 Potential Distributor, pro 0VDC 

ST-7118 Potential Distributor, pro 24VDC 

ST-7188 Potential Distributor, pro 24VDC a 0VDC 
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Poznámky 

 

 


