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Wstęp 

Realizacja złożonych procesów sterowania nie stanowi już tak wielkiego problemu w dobie 
dynamicznego rozwoju komputerów. Łatwe w aplikacji sprzętowej oraz programowej systemy oparte o 
układy procesorowe mogą podważać zasadność stosowania sterowników programowalnych. Pewne 
nieskomplikowane procesy mogą oczywiście korzystać z zasobów np. komputerów jednoukładowych, 
jednakże stosowanie układów typu PLC umożliwia: 

- Łatwą i szybką konfigurację sprzętową procesu sterowania 
- Duże możliwości skalowania systemu 
- Dynamiczną kontrolę poprawności sterowania 
- Szybką lokalizację i usuwanie usterek 
- Zastosowanie standardowych czujników i elementów wykonawczych 
- Łatwą modyfikację programu sterowania bez konieczności ingerencji w platformę sprzętową 
- Rozbudowę systemu do postaci systemu rozproszonego itp. 

Ważnym jest fakt, iż sterowniki programowalne są układami umożliwiającymi pracę w szczególnie trudnych 
warunkach tj. podwyższonym poziomie drgań, zakłóceń elektromagnetycznych, szerokim zakresie 
temperatur itp. 

Firma Moeller od wielu lat wprowadza na rynek nowoczesne i nowatorskie rozwiązania systemów 
sterowania PLC o różnym stopniu zaawansowania technicznego, zarówno w dziedzinie sprzętowej jak i 
oprogramowania. W zależności od wymagań istnieje możliwość implementacji systemu sterującego 
opartego o przekaźniki programowalne przez sterowniki kompaktowe, aż do systemów rozproszonych o 
ogromnych możliwościach skalowania. Niniejsze opracowanie odnosi się do przekaźników 
programowalnych serii easy. Easy dzielą się na trzy serie: 

 easy400 
 easy600 
 easy800 

Wyżej wymienione układy różnią się miedzy sobą możliwościami sterowania oraz skalowania systemu.  
Easy zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym uproszczeniu konstrukcji i programowania 
urządzenia, dzięki czemu aplikacje nigdy wcześniej nie były tak proste w implementacji. Duża różnorodność 
modeli każdej z ww. serii umożliwia wybór odpowiedniego urządzenia i w związku z tym pozwala na 
znaczne obniżenie kosztów całego systemu. Do niedawna przekaźniki programowalne easy z powodzeniem 
mogły zastąpić PLC w układach nie wymagających regulacji opartej na członach P,I,D oraz przy 
algorytmizacji procesu o mniejszej złożoności. Jednakże najnowsza wersja: easy800 v.4, wzbogacona 
została o człon proporcionalno-całkująco-różniczkujący, funkcje modulacji szerokości impulsów itp. dzięki 
czemu urządzenia te stały się porównywalne z „pełnowartościowymi” PLC. 
W zależności od modelu i serii easy, przekaźniki programowalne wyposażone są m.in. w: 

 wejścia cyfrowe (binarne) umożliwiające sterowanie dwustanowe, 
 wyjścia cyfrowe w zależności od modelu: przekaźnikowe lub tranzystorowe, 
 wejścia analogowe umożliwiające sterowanie uzależnione od analogowego sygnału np. przez 

komparatory, 
 wyjścia analogowe umożliwiające sterowanie „ciągłe” np. prędkością obrotową,  
 zegar czasu rzeczywistego – programowanie procesów uzależnionych od daty i godziny, 
 klawiaturę i wyświetlacz ciekłokrystaliczny umożliwiające programowane bez użycia komputera 

PC,  
 moduł komunikacji sieciowej Master-Slave; dzięki tej opcji możliwe jest implementowanie 

systemów rozproszonych (sieci przekaźników), 
 gniazdo rozszerzeń umożliwiające zainstalowanie dodatkowych modułów we/wy. 
 do czterech styków i jednej cewki dla tworzenia schematu w każdej z 256 linii programowych. 

Do 32 komparatorów, 32 przekaźników czasowych, 32 liczników, 32 komunikatów tekstowych, 
32 modułów funkcji arytmetycznych, 32 modułów funkcji logicznych. Możliwość pracy przy 
szybkozmiennych sygnałach przy np. pomiarze częstotliwości. 
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Prezentowana publikacja porusza jedynie wybrane zagadnienia niezbędne do podstawowej obsługi 
przekaźników programowalnych oraz pakietu Easy-Soft v.4.04. 
 

Oznaczenia stosowane w serii easy 

 

 
 

 Rys.1 Wygląd zewnętrzny przekaźnika. 
 

1. Napięcie zasilania 
2. Wejścia 
3. Podłączenie EASY-NET 
4. Diody LED (wskaźniki stanu) 
5. Złącze do karty pamięci lub komputera PC 
6. Klawiatura 
7. Wyjścia 
8. Wyświetlacz 
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W czasie montażu i oprzewodowania należy kierować się następującymi zasadami: 
 Przestrzegać wszystkich ważnych i obowiązujących norm. 
 Stosować przewody o właściwym przekroju dla danej wartości prądu. 
 Nie dokręcać zbyt mocno zacisków. Maksymalny moment dokręcania to 0,6 [Nm]. 
 Przewody należy prowadzić najkrótszą drogą. Jeżeli sytuacja wymaga dłuższych przewodów - stosować 

przewody ekranowane. 
 Przewody należy prowadzić parami: przewód neutralny lub zerowy razem z przewodem fazowym lub 

sygnałowym. 
 Upewnić się czy przewody posiadają odpowiednie zabezpieczenie przed wyrwaniem. 
 Oddzielać przewody prądu przemiennego oraz stałego wysokiego napięcia od przewodów niskiego 

napięcia-sygnałowych. 

Oprzewodowanie  

Przy podłączaniu przewodów należy używać wkrętaka o szerokości końcówki 3[mm]. Można również 
używać zaciskarek do przewodów. Należy używać następujących przewodów: 
 1 x 2.5 [mm²] 
 2 x 1.5 [mm²] w przypadku dołączania do jednego zacisku dwóch przewodów 

Maksymalny moment dokręcania: 0,4-0,6 [Nm]. Należy sprawdzić, czy izolacja dołączonych do systemu 
przewodów jest prawidłowa. Przestrzegać określonych krajowych standardów, aby zabezpieczyć przekaźnik 
easy przed kontaktem z elementami znajdującymi się pod napięciem.  

Instalacja  

Easy może być montowany i podłączany tylko przez technika elektryka lub osobę znającą montaż instalacji 
elektrycznych. 
Instalację należy przeprowadzać w następującej kolejności: 
 Montaż 
 Podłączenie wejść 
 Podłączenie wyjść 
 Wykonanie połączeń sieci NET (jeżeli konieczne) 
 Podłączenie napięcia zasilającego 

Montaż 

Easy należy tak zamontować w szafie sterowniczej, rozdzielnicy instalacyjnej lub w obudowie, aby 
podłączenia napięcia zasilającego i zaciski przyłączeniowe były podczas pracy chronione przed 
bezpośrednim dotykiem. 
Easy jest zakładany na szynę montażową zgodną z normą DIN EN 50022 lub mocowany za pomocą 
dodatkowych uchwytów. Easy można montować w położeniu pionowym lub poziomym. 
Przy włączonym zasilaniu nie prowadzić żadnych prac elektrycznych przy aparacie.  
Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa: 
 Odłączyć instalację 
 Stwierdzić brak napięcia 
 Zabezpieczyć przed ponownym załączeniem 
 Zewrzeć fazy i uziemić 
 Osłonić sąsiednie części pozostające pod napięciem 

Jeżeli easy będzie zastosowany z dodatkowym rozszerzeniem, przed montażem należy najpierw przyłączyć 
rozszerzenie. 
Aby bez problemu można było podłączyć easy, należy od strony zacisków zachować odstęp minimum 3 
[cm] od ścianek lub od sąsiednich aparatów. 

Wytyczne ogólne 
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Podłączenie zasilania 

Zalecane zabezpieczenie urządzenia bezpiecznikiem topikowym. W zależności od rodzaju 
przekaźnika programowalnego zasilamy prądem stałym lub napięciem sieciowym. 
Easy posiada izolację ochronną, więc zacisk uziemiający nie jest konieczny. Skoki napięcia zasilającego 
można wyeliminować poprzez użycie warystora tlenkowego. Warystor należy umieścić między zaciskami L 
i N przekaźnika. Napięcie pracy warystora musi przekraczać napięcie znamionowe o przynajmniej 20 %. 
Obwody wejściowe Easy DA, DC zabezpieczone są przed podaniem odwrotnej polaryzacji, więc nie ma 
niebezpieczeństwa uszkodzenia urządzenia, jednakże przed przystąpieniem do pierwszego uruchomienia 
należy bezwzględnie sprawdzić poprawność polaryzacji. 

 a)      b) 

  

Rys.2 a) zasilanie prądem stałym 12/24V, b) zasilanie prądem zmiennym 115/230V  

Podłączanie wejść 

Wejścia przekaźnika easy przełączają się elektronicznie. Jeden styk, podłączony do zacisku 
wejściowego, można wielokrotnie użyć jako styk zwierny lub rozwierny w programie easy. Do zacisków 
wejściowych easy można dołączać styki, jak np. przycisk lub łącznik, ale można również stosować różnego 
rodzaju czujniki, detektory, sensory itp.. Wejścia przekaźnika easy- AC należy łączyć zgodnie z normami 
bezpieczeństwa VDE, IEC, UL i CSA do tych samych faz, do których jest podłączone napięcie zasilające. W 
przeciwnym razie easy może nie rozpoznać poziomu przełączenia lub z powodu zbyt dużego napięcia, może 
zostać uszkodzone. Dla modeli przekaźników zasilanych napięciem stałym nie ma formalnego wymogu 
zgodności bieguna napięcia wejściowego z zasilaniem. W tych urządzeniach stosować można różnorodne 
źródła sygnału wejściowego, jednakże należy pamiętać by ich poziom zgodny był ze specyfikacją techniczną 
danego przekaźnika. W celu zapewnienia stabilnej pracy easy należy stosować zalecenia dotyczące urządzeń 
i przewodów wejściowych opisane szczegółowo w instrukcji obsługi. 

a)       b) 
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Rsy.3  Przykładowa konfiguracja wejść dla a) Easy AC (faza wejścia musi być zgodna z zasilaniem) 
b) Easy DA/DC 

Podłączanie wyjść 

Przekaźniki serii easy w zależności od rodzaju posiadają wyjścia w postaci przekaźnikowej lub 
tranzystorowej. Zarówno jedna jak i druga grupa zaprojektowana została z myślą o różnych zastosowaniach. 
Aparaty podstawowe z wyjściami przekaźnikowymi bez potrzeby stosowania dodatkowego osprzętu gotowe 
są do sterowania urządzeniami prądu stałego jak i przemiennego. Prąd stały powoduje szereg niekorzystnych 
zjawisk w procesach przełączania, dlatego też, aby nie uszkodzić wyjść przekaźnikowych obniżono napięcie 
DC do 24[V]. 
Wyjścia tranzystorowe przystosowane są do współpracy z napięciem 24[V] DC i co oczywiste 
charakteryzują się mniejszą obciążalnością. Można do nich podłączać bezpośrednio urządzenia nie 
pobierające więcej niż 500[mA] prądu. Taka konfiguracja przekaźnika nie oznacza wcale ograniczenia 
zastosowań urządzenia, ponieważ wyjścia tranzystorowe w bardzo prosty sposób mogą sterować 
zewnętrznymi przekaźnikami czy stycznikami, a co z tym jest związane mogą sterować urządzeniami dużej 
mocy. 
Na Rys.4, Rys.5, Rys.6, Rys.7 przedstawiono sposób konfiguracji wyjść zarówno typu przekaźnikowego jak 
i tranzystorowego. 

 

Rys.4 Podłączanie wyjść przekaźnikowych i warunki ich pracy. 

 

Rys.5  Przykładowa konfiguracja wyjść przekaźnikowych – faza zasilania sterowanych urządzeń nie musi być zgodna z fazą 
zasilania (styki przekaźnika zamykają obwód doprowadzając zasilanie do urządzeń). 
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Rys.6 Podłączanie wyjść tranzystorowych i warunki ich pracy. 

 

Rys.7  Przykładowa konfiguracja wyjść tranzystorowych (sterowanie polega na odpowiednim wyzwalaniu potencjału 24[V] 
pomiędzy zaciskiem 0 a jednym z zacisków oznaczonych jako Q). 

Podstawy obsługi EASY-SOFT oraz programowania 

Rozdział ten sygnalizuje wybrane zagadnienia związane z programowaniem układów typu PLC, 
dlatego też opanowanie tej części ma jedynie na celu ułatwić i „łagodnie” wprowadzić użytkownika 
przekaźników easy w problematykę sterowania. Zostaną tu przedstawione wiadomości niezbędne do 
podstawowej obsługi i konfiguracji urządzeń. Najbardziej efektywnym sposobem programowania 
przekaźników easy jest oprogramowanie Easy-Soft pracujące na platformie Windows. Przy jego pomocy 
stworzyć można program do dowolnego easy z uwzględnieniem modułów rozszerzeń i sieci. Programowanie 
bez użycia komputera jest możliwe w aparatach podstawowych wyposażonych w klawiaturę. Programy 
można również wgrać przy pomocy specjalnych kart pamięci. Zasady wprowadzania programów zarówno z 
klawiatury jak i kart pamięci zostały szczegółowo opisane w instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń. 
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Pracę z programem rozpoczynamy od wyboru z menu nazwy programu: EASY-SOFT (Rys.8) 

 

Rys.8 Rozpoczęcie pracy z Easy-Soft. 

Po uruchomieniu programu na ekranie powinno pokazać się okno podobne do tego przedstawionego na 
Rys.9. W celu rozpoczęcia pracy z programem należy wybrać nowy projekt z menu File (Rys.9). 

 

Rys.9 Uruchomienie nowego projektu. 

 

Wybór nowego projektu uaktywni widok zaprezentowany na Rys.10. Arkusz roboczy programu Easy-Soft 
podzielić można na pięć głównych części:  
1) Okno wyboru easy lub komponentu programu, 
2) Okno narzędzi edycji programu – rysowanie i usuwanie połączeń, kopiowanie, komentarz, 
3) Wybór jednego z czterech widoków programu: 

 Project – służy do konfiguracji przekaźników easy, 
 Circuit Diagram – ta opcja służy do tworzenia programu sterowania, 
 Simulation – okno symulatora – istnieje możliwość dokonania testu stworzonego, programu, bez 

konieczności przesyłania go do przekaźnika programowalnego , 
 Communication – okno konfiguracji oraz obsługi komunikacji między przekaźnikiem a 

komputerem PC, 
4) Okno konfiguracji wybranych aparatów podstawowych lub rozszerzeń oraz poszczególnych 

komponentów programu przekaźnika easy, 
5) Okno edycji programu, konfiguracji aparatów podstawowych oraz sieci.  
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Rys.10 Arkusz roboczy programu Easy-Soft. 

Kolejnym krokiem jest konfiguracja sprzętu, czego dokonujemy w „okienkach” 1 oraz 4 (Rys.10). W 
pierwszej kolejności należy wybrać odpowiednią platformę sprzętową, dla której następnie tworzony będzie 
program sterowania. W oknie 1 (Rys.10) znajdują się dostępne komponenty systemu sterowania. Opcja 
Basic Device składa się z trzech rozwijanych list zawierających aparaty easy serii 400, 600 oraz 800. 
Pozostałe komponenty zawarte są w grupach Extensions (grupa ta zawiera moduły rozszerzeń) oraz 
Communication (zawiera moduły komunikacyjne). Wybór sprzętu należy rozpocząć od aparatu 
podstawowego. Aby tego dokonać rozwijamy jedną z ww. list Basic Device przy pomocy myszki (lewy 
klawisz: pojedyncze kliknięcie w znak + lub podwójne kliknięcie w symbol przekaźnika easy). Metodą 
„przeciągnij i upuść” (przytrzymując lewy klawisz myszki na ikonie odpowiedniego aparatu przeciągamy go 
do okna 5) zatwierdzamy wybór przekaźnika easy podobnie do widoku prezentowanego na Rys.11. W 
okienku oznaczonym na Rys.10 jako 4, zaznaczając odpowiednie opcje, dokonujemy wstępnej konfiguracji 
easy i dodatkowych modułów w przypadku, gdy ustawienia domyślne nie odpowiadają oczekiwaniom. 
Jeżeli zaistnieje potrzeba usunięcia wcześniej wybranego urządzenia należy prawym klawiszem myszki 
kliknąć w ikonę urządzenia i z otwartego w ten sposób menu wybrać opcję Delete Device, co prezentuje 
Rys.12 
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Rys.11 Wybór i konfiguracja platformy sprzętowej. 

 

Rys.12 Sposób usuwania zadeklarowanego przekaźnika z Easy-Soft 

Aby rozpocząć proces programowania przekaźników easy należy wybrać zakładkę Circuit Diagram (okno 3 
Rys.10). Po wykonaniu powyższej czynności pulpit roboczy powinien przypominać Rys.13. Programowanie 
odbywa się na podobnej zasadzie jak wybór sprzętu, tzn. metodą przeciągnij i upuść między oknem 1 a 5 z 
Rys.13. Podczas programowania pamiętać należy, że w jednej linii w zależności od aparatu podstawowego 
umieścić można do czterech styków, których stany są przenoszone na cewkę. Poniżej opisane zostały 
jedynie niezbędne dla niniejszego opracowania wiadomości z zakresu programowania w języku LAD.. 
Zaznaczyć należy również fakt, iż w Easy-Soft istnieje możliwość wyboru widoku programu w trzech 
następujących trybach: Device, DIN IEC, ANSI/CSA, którego dokonujemy korzystając z klawiszy skrótów: 

, lub z menu View. 
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Rys. 13  Pulpit roboczy Easy-Soft 1) komponenty używane podczas programowania, 2) narzędzia edycji połączeń i opisu 
komponentów, 3) wybór między widokami Easy-Soft, 4) konfiguracja parametrów zastosowanych w programie 
komponentów, 5) obszar tworzonego programu przekaźnika easy 

Podstawą do zrozumienia programów zaprezentowanych w dalszej części jest elementarna znajomość 
symboliki i zasad języka LAD. Podstawą tego języka są trzy operandy: 
 Styk (normalnie otwarty)    | | 
 Styk zanegowany (normalnie zamknięty)   |/| 
 Cewka  (operand wyjściowy)    (  ) 

Powyższe operandy umieszczane są w liniach programu i łączone ze sobą w odpowiedni sposób. Bardzo 
ważne są zasady łączenia i funkcje poszczególnych operandów. Oba rodzaje styków można ze sobą łączyć w 
dowolnych konfiguracjach, dołączając je do linii zasilania, natomiast cewka jest elementem, który znajduje 
się wyłącznie na końcu linii – Rys 14. 

 

Rys.14. Przykład programu w języku LAD  

Styk jest operandem, który sprawdza zarówno stan wejść jak i wyjść przekaźnika, natomiast cewka jest 
operandem zamykającym linię (może symbolizować np. jedno z wyjść przekaźnika programowalnego). 
Programy pisane w tym języku stanowią tor prądowy, którego zadaniem jest przewodzenie od linii zasilania 
do wyjścia, czyli cewki.  
Przy następujących założeniach:  
 styki sprawdzają dwa różne wejścia easy,  
 natomiast cewka reprezentuje jedno z wyjść,  

program przedstawiony na Rys.14 działałby w następujący sposób:  
- wygenerowanie stanu wysokiego (tzw. jedynki logicznej) na wejściu sprawdzane jest przez styk 

normalnie otwarty po czym nastąpi „zamknięcie” tego elementu i podanie na drugi użyty w programie 
styk (normalnie zamknięty), który przekaże sygnał do cewki uaktywniając wyjście, a w rzeczywistości 
element wykonawczy do niego podłączony. Jeżeli natomiast w trakcie przewodzenia pierwszego ze 
styków podana zostanie jedynka na styk normalnie zamknięty, spowoduje to otwarcie styku w programie 
i przerwanie przewodzącego toru, a w konsekwencji zero na cewce, czyli wyjściu.  
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Mechanizmy języka LAD najłatwiej zrozumieć korzystając z symulatora programów, stanowiącego 
integralną część pakietu Easy-Soft. 
Program przedstawiony na Rys.14 nie jest kompletny, jako że nie zawiera adresów poszczególnych 
elementów. Dla aparatów podstawowych Easy wejścia oznaczone są jako I (Input Basic Unit) natomiast 
wyjścia jako Q (Output Basic Unit).  
Fazy tworzenia przykładu z Rys.14 w programie Easy-Soft przedstawione zostały na Rys.15. 
W pierwszej kolejności na arkuszu umieszczone zostają styki 1 i 2 a następnie cewka 3. Pamiętać należy, że 
cewka powinna zostać na końcu linii, w przeciwnym wypadku zostanie zdefiniowana jako styk 
sprawdzający stan wyjścia. 

 

Rys.15. Umieszczanie styków i cewki na arkuszu roboczym. 

Połączenia pomiędzy elementami zastosowanymi w tworzonym programie dokonujemy przy pomocy 

narzędzia Pen  (pióro – okienko 2 Rys.13). 
Kolejna faza tworzenia schematu to nadawanie adresów i definiowanie parametrów styków i cewki. W tym 
celu myszką zaznaczamy element, którego parametry będą edytowane. Zaznaczony komponent wyróżniony 
zostaje prostokątną otoczką. Nadawanie adresu następuje przez wybór odpowiedniej wartości z rozwijanej 
listy, co prezentuje Rys.16. 

 

Rys.16. Konfiguracja styków i cewki. 
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Po każdej zmianie parametru wybranego komponentu należy dokonać potwierdzenia używając przycisku 
Apply. Na Rys.17 uwidoczniona jest konfiguracja styku normalnie zamkniętego (wybrana opcja Break 
Contact w okienku oznaczonym jako Contact). 

 

Rys.17 Konfiguracja styku normalnie zamkniętego. 

Program z Rys.16 jest jednym z najprostszych, jakie można zaaplikować, dlatego też jest wygodny do 
prezentowania w celach dydaktycznych. Aby sprawdzić działanie ww. programu należy wysłać go do easy 
za pomocą interfejsu RS232 (czyli portu szeregowego COM), lub dokonać symulacji działania. 

Symulacja programu w Easy-Soft 

Sam proces symulacji jest nieskomplikowany i może dostarczyć wielu cennych informacji o 
poprawności napisanego programu. W celu uruchomienia symulatora należy wybrać zakładkę Simulation. 
W oknie komponentów symulatora rozwijamy zakładkę I Inputs, a następnie uruchamiamy symulację 
używając przycisku Start Simulation, co prezentuje Rys18. 

 

Rys.18. Symulacja programu z Rys.17. 

Symulator umożliwia generowanie stanów wejść przez zwieranie (kliknięcie myszką) odpowiedniego 
symbolu zestyku i przenoszenie ich na wyjście Q. Na Rys.18 uwidocznione jest przewodzenie toru 
prądowego dla wartości logicznych: 1 – I1, 0 – I2. Jeśli zmieniony zostanie stan I2 z 0 na 1 powstanie 
przerwa i na wyjście przeniesiony zostanie stan 0 (Q1 oraz I2 będą podświetlone na czarno – Rys.19). 
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Rys.19. Logiczne zero na Q1. 

Komunikacja komputera i przekaźników easy 

Komunikacja między Easy-Soft a przekaźnikiem easy odbywa się za pomocą odpowiedniego dla 
każdego aparatu easy kabla, podłączanego do portu szeregowego COM komputera PC. W celu nawiązania 
komunikacji między komputerem i easy należy wybrać zakładkę Communication (okienko 3 na Rys.13). W 
przypadku wystąpienia problemu z transmisją Easy-Soft wyświetla komunikat przedstawiony na Rys.20.  
W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy przekaźnik easy jest włączony i czy kabel transmisyjny jest 
odpowiednio podłączony. Po wykonaniu powyższych czynności przyczyn braku komunikacji dopatrywać 
się można w konfiguracji sprzętowej. Ustawienia portu i szybkości transmisji dokonać można w Menu 
Communication – Rys.21. 

 

 

Rys.20 Komunikat o błędzie komunikacji. 

 

 

Rys.21. Konfiguracja portów oraz szybkości transmisji. 

Kolejną przyczyną braku komunikacji między easy a komputerem może być niezgodność zadeklarowanego 
w zakładce Project przekaźnika z podłączonym urządzeniem. Jeszcze inną przyczyną błędu może być 
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korzystanie z danego portu COM przez inny program zainstalowany w komputerze. Poprawnie nawiązana 
komunikacja między Easy-Soft a przekaźnikiem easy umożliwi wyświetlenie arkusza komunikacyjnego – 
Rys.22. Ta część pakietu umożliwia ładowanie do easy – Download i pobieranie z easy programu – Upload 
a także: 

 podgląd wykonywanego programu  
 uruchomienie załadowanego programu – Run  
 zatrzymanie wykonywanego programu – Stop 
 porównanie rozmiarów programu w Easy-Soft oraz w pamięci przekaźnika easy 
 konfigurację ustawień easy. 

 

Rys.22 Arkusz komunikacyjny Easy-Soft  

Aby załadować wcześniej utworzony program należy w pierwszej kolejności wybrać zakładkę Connection a 
następnie Online (Rys.23a). Jeżeli interfejs przekaźnika easy jest w stanie Offline opcje Download, Upload, 
Run, Stop są nieaktywne (Rys.23b). 
Przesłanie i uruchomienie programu z komputera do easy powinno więc przebiegać w następującej 
kolejności: 

1) wybór zakładki  
2) ustawienie interfejsu komunikacyjnego w tryb Online  
3) załadowanie programu do pamięci easy  
4) uruchomienie programu . 

W przypadku uruchomienia widoku podglądu mamy możliwość sprawdzania podobnie jak w przypadku 
symulacji poszczególnych faz wykonywanego programu. 

a) b) 
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Rys. 23 Interfejs komunikacyjny w trybie a) Online, b) Offline. 

Przykładowe aplikacje z wykorzystaniem easy  

Zaprezentowane w tej części przykłady mają na celu zapoznanie czytelnika ze sposobami 
konfiguracji, instalacji i programowania przekaźników easy. Opisane poniżej aplikacje bazują na 
najprostszych rozwiązaniach sprzętowych i programowych, co ma na celu jedynie ułatwienie mniej 
doświadczonym użytkownikom opanowania tego typu zagadnień, jako że zawarcie możliwości sterowania 
easy w skromnym opracowaniu nie jest możliwe. W pierwszym z prezentowanych rozwiązań 
zaprezentowano wszystkie dostępne w Easy-Soft widoki programów – Device, DIN IEC, ANSI/CSA. 
Konfiguracja poszczególnych operandów jest identyczna w każdej z prezentowanych opcji. W pozostałych 
programach ograniczono się do języka w standardzie ANSI/CSA (LAD). 

Oświetlenie pomieszczeń 

Pierwsza z prezentowanych aplikacji prezentuje przykładowe rozwiązanie oświetlenia klatek 
schodowych, magazynów, pomieszczeń mieszkalnych itp. Na Rys.24 przedstawiony został schemat 
fragmentu instalacji wykorzystujący jedno wejście i jedno wyjście przekaźnikowe Easy. Najprostszym 
rozwiązaniem tego typu aplikacji jest wybór jednego z urządzeń typu AC, ponieważ na wejściach easy 
możemy wyzwalać stany logiczne w postaci napięcia sieciowego, bez dodatkowych układów zasilania.  

 

Rys.24 Przykład rozwiązania instalacji oświetleniowej. 

Nowoczesne rozwiązania oświetlenia pomieszczeń wykonywane są najczęściej według następujących 
założeń: 
 każdy łącznik może być zarówno włącznikiem jak i wyłącznikiem oświetlenia,  
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 łączniki nie mają podtrzymania (chwilowe), więc pierwsze naciśnięcie powoduje włączenie a drugie 
wyłączenie lamp. 

W analizowanym przykładzie wszystkie włączniki podłączone są do jednego wejścia i jak wynika ze 
schematu realizują funkcję sumy. Punkty oświetleniowe również obciążają tylko jeden przekaźnik 
wyjściowy easy, dlatego też należy zwrócić uwagę czy suma mocy wszystkich lamp nie przekracza wartości 
dopuszczalnej dla danego urządzenia. Można założyć, iż każde wyjście (przekaźnik) steruje oświetleniem 
itp., jednej kondygnacji budynku, jednego pomieszczenia itp. Dla wielu kondygnacji lub pomieszczeń 
należy wówczas rozszerzyć schemat o dodatkowe punkty świetlne, podłączone do kolejnych wyjść oraz 
włączniki podłączone do kolejnych wejść, analogicznie jak na Rys.24.  
Zastosowanie easy w omawianej aplikacji jest następujące: przewód L oznacza „fazę”, N oznacza „zero”, 
PE to przewód uziemienia (ochronny). Sygnał z włącznika oświetlenia powoduje odpowiednie 
wysterowanie przekaźnika wyjściowego easy. Jak widać na Rys.24 zwarcie styków przekaźnika 
wyjściowego powoduje doprowadzenie napięcia (fazy) z przewodu L do lamp. 
Program umożliwiający realizację założeń projektu oświetlenia jest bardzo prosty i dla jednego wyjścia 
(przekaźnika wyjściowego) może wyglądać jak na Rys.25. Schemat jest uniwersalny dla wszystkich 
aparatów rodziny easy i konfiguracja użytych komponentów jest również identyczna niezależnie od aparatu. 
W projekcie zastosowano jedynie trzy elementy: Input Basic Unit (I01), Marker (M01) oraz Output Basic 
Unit (Q1). Marker jest elementem pamięci umożliwiającym sterowanie innymi blokami programu, w 
naszym wypadku wyjściem Q1. 

a)    

b)       

c)    
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Rys.25 Program oświetlenia pomieszczeń dla jednego wyjścia zaprezentowany w widokach a) Device, b)DIN IEC, c) ANSI/CSA. 

Marker M1 umieszczony jest jako cewka w pierwszej linii i jako styk na początku drugiej. Oba elementy 
muszą posiadać ten sam adres, w przeciwnym wypadku z wejścia do wyjścia nie będą przenoszone stany 
logiczne. W omawianym przykładzie marker pełni funkcję podtrzymania stanu wejścia I1. W programie z 
menu komponentów wybieramy dwukrotnie blok Marker i raz umieszczamy go na końcu linii (przyjmie 
postać cewki), ponownie zaś na początku kolejnej linii (marker przyjmie postać styku). Następnie należy 
dokonać konfiguracji markera z pierwszej linii programu analogicznie jak na Rys.26 (styk markera z drugiej 
linii wystarczy pozostawić z ustawieniami standardowymi).  

 

Rys.26 Konfiguracja Markera. 

Po „kliknięciu” na cewkę Markera należy w oknie konfiguracji elementu programu wybrać z listy Coil 
Function opcję Pulse a następnie potwierdzić wybór klawiszem Apply. Cewka markera powinna wówczas 
przyjąć symbol jak na Rys.25. Po konfiguracji przed wysłaniem programu do easy można dokonać jego 
symulacji. 
Jeżeli zaistnieje potrzeba oprogramowania pozostałych wejść i wyjść easy wystarczy dopisać identyczne z 
zaprezentowanymi powyżej linie programu pamiętając o zmianie adresu użytych komponentów w każdej 
kolejnej linii, np. jak na Rys.27. 

 

Rys.27. Przykładowy program dla trzech wejść i wyjść (trzech pomieszczeń, kondygnacji, itp.). 

Powyższą aplikację można wzbogacić o zastosowanie np. czujników ruchu, możliwość wyłączenia 
oświetlenia o odpowiedniej porze i wiele innych obecnie stosowanych rozwiązań. 

Przełącznik gwiazda – trójkąt 

Poniżej zaprezentowano przykładowe rozwiązanie klasycznego układu rozruchu silników 
elektrycznych gwiazda – trójkąt. Najprostszym rozwiązaniem tego typu układu będzie zastosowanie 
przekaźnika Easy z wyjściami tranzystorowymi, które sterują cewką styczników wielofazowych zasilających 
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i konfigurujących uzwojenia silnika elektrycznego. Poglądowy schemat układu rozruchowego 
przedstawiony jest na Rys.28.  

 

Rys.28. Przykładowy schemat układu rozruchowego. 

Włączenie zasilania silnika realizowane jest przez stycznik S1, natomiast S2 oraz S3 umożliwiają 
konfigurację silnika:  
 zwarty S2 realizacja gwiazdy,  
 zwarty S3 realizacja trójkąta, 
 S2 oraz S3 załączane są sekwencyjnie i wykluczają się wzajemnie.  

Schemat z Rys.28 nie zawiera elementów zabezpieczenia termicznego, zwarciowego czy przeciążeniowego, 
które w praktyce stanowią standardowe wyposażenie tego typu układów. Realizacja rozruchu może nastąpić 
przy pomocy tablicy rozdzielczej, czyli styków wyzwalających S1, S2 oraz S3, lub za pomocą tzw. P-
Buttonów (tylko dla aparatów podstawowych wyposażonych w klawiaturę).  

 a)      b) 

  

Rys.29. a) Konfiguracja easy wyposażonego w klawiaturę, b) konfiguracja aparatu podstawowego bez  
klawiszy P-button. 

Styki K1,K2,K3 podłączone do wejść I1,I2,I3 (Rys.29 b) realizują następujące funkcje tablicy rozdzielczej: 
 K1 – zasilanie silnika elektrycznego 
 K2 – pozycja „gwiazda” 
 K3 – pozycja „trójkąt” 

W przypadku zastosowania easy z klawiaturą nie ma potrzeby budowy osobnej tablicy rozdzielczej, 
ponieważ w tym celu można wykorzystać przyciski P-Button zaprezentowane i opisane na Rys.30 (jeżeli 
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podczas definiowania aparatu podstawowego Easy w zakładce Project Rys.11 nie zaznaczono opcji P-
Button korzystanie z klawiatury nie będzie możliwe, dlatego też przy zastosowaniu tego typu rozwiązania 
należy sprawdzić konfigurację easy). 

 

Rys.30 < Styk P1, ∧ Styk P2, > Styk P3, ∨ Styk P4. 

 
Naciśnięcie przycisku: 
- P1 powoduje włączenie zasilania i automatyczną konfigurację gwiazdy,  
- P2 powoduje rozwarcie styków S2 i zwarcie S3, czyli przełączenie z gwiazdy na trójkąt, 
- P3 stanowi funkcję wyłącznika silnika elektrycznego – użycie tego klawisza spowoduje rozwarcie S1, 

S2 oraz S3.  
W przypadku, gdy zastosowano easy bez klawiatury funkcje analogiczne do klawiszy P-button pełnią styki 
K1,K2,K3. Programy dla obu typów konfiguracji przedstawiono na Rys.31 oraz Rys.32. Różnica polega 
jedynie na sposobie wyzwalania wejść przekaźnika. 

 

Rys. 31. Program przełącznika gwiazda/trójkąt z zastosowaniem przycisków P-button P1,P2,P3. 
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Rys.32. Program przełącznika gwiazda/trójkąt z zastosowaniem przycisków I1,I2,I3 (K1,K2,K3 na Rys.29). 

W analizowanym przykładzie zastosowano styk sprawdzający stan wyjść (Q1,Q2,Q3). Element ten 
umieszcza się w programie wybierając komponent Output Basic Unit i wstawia przed końcem linii. 
Pozostałe styki i cewki konfiguruje się w sposób zaprezentowany powyżej. W celu eliminacji efektów 
związanych ze stanami nieustalonymi podczas procesu przełączania konfiguracji gwiazda/trójkąt zaleca się 
wprowadzenie pewnego niewielkiego interwału czasu np. kilkadziesiąt [ms] pomiędzy wysterowaniem 
styczników S2 oraz S3. Do realizacji tego zadania zastosowano operandy Markera M1 oraz Przekaźnika 
Czasowego T1. Przykładową konfigurację Markera zaprezentowano na Rys.26. Po „kliknięciu” na cewkę 
Markera należy w oknie konfiguracji elementu programu wybrać z listy Coil Function opcję Assign a 
następnie potwierdzić wybór klawiszem Apply. 
Konfiguracja operandu Przekaźnika Czasowego Timing Relay uwidoczniona jest na Rys.41. W polu 
Function Block Parameters należy wprowadzić czas w postaci pary liczb o odpowiednim formacie 
(podstawie czasu – Time Base) np. 0 oraz 50 co przy podstawie czasu s.ms oznacza 0s,50ms. 
Inną formą rozwiązania przełącznika gwiazda/trójkąt jest całkowite zautomatyzowanie procesu wg 
następujących założeń:  
- P1 powoduje włączenie zasilania i automatyczną konfigurację gwiazdy, następnie po określonym czasie 

rozwarcie styków S2 i zwarcie S3, czyli przełączenie z gwiazdy na trójkąt 
- P2 stanowi funkcję wyłącznika silnika elektrycznego – użycie tego klawisza spowoduje rozwarcie S1, 

S2 oraz S3. 
Tak zmodyfikowany program sterowania zawiera dwa dodatkowe przekaźniki czasowe T2 oraz T3. T2 
powoduje opóźnienie zwarcia S2, czyli po włączeniu zasilania silnik pozostaje przez pewien czas 
nieruchomy, natomiast T3 powoduje rozwarcie S2 po określonym czasie potrzebnym na rozruch motoru. 
Przekaźnik czasowy T1 pełni identyczną do powyżej opisanej funkcji, czyli zapobiega efektom 
przejściowym procesu przełączania. Zastosowane markery M1 oraz M2 są elementami pamiętającymi i 
przenoszą jedynie stany wyzwalane przez Przekaźniki Czasowe. 
Cały program zaprezentowano na Rys.33. 
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Rys.33 Program realizujący automatycznie przełącznik gwiazda/trójkąt z użyciem klawiszy P-button P1 oraz P2. 

Sterowanie rozruchem silnika pierścieniowego 

Kolejny z prezentowanych przykładów dotyczy tzw. miękkiego rozruchu silników pierścieniowych. 
Proces ten polega na sekwencyjnym zwieraniu grup rezystorów ograniczających prądy rozruchowe. 
Podobnie jak w przypadku przełącznika gwiazda/trójkąt sterowanie polegało będzie na przenoszeniu stanów 
wejść na cewki napędu styczników wielofazowych, podłączonych bezpośrednio do rezystorów 
rozruchowych, dlatego też najprostszym rozwiązaniem będzie zastosowanie Easy z wyjściami typu 
tranzystorowego. Na Rys.34 zaprezentowano przykładowy schemat rozrusznika silnika pierścieniowego. 

 

Rys.34 Koncepcja „miękkiego rozruchu” silnika pierścieniowego. 
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Praktyczną realizację procesu sterującego rozruchem silnika można zrealizować przy pomocy przycisków 
sterujących umieszczonych na tablicy rozdzielczej i podłączonych do wejść easy. W omawianym 
przykładzie zastosowano dwie koncepcje: sterowanie rozruchem przy pomocy klawiatury Easy Rys.35a lub 
styków umieszczonych na tablicy rozdzielczej i podłączonych do wejść easy– Rys.35b (dla aparatów bez 
klawiatury). 

a)      b) 

    

Rys. 35 Konfiguracja Easy do realizacji miękkiego rozruchu silnika pierścieniowego. 

Program dla easy napisano opierając się na następujących założeniach: 
 Łączniki P1 i K1 pełnią funkcję włącznika/wyłącznika, a ich naciśnięcie powoduje zadziałanie 

stycznika S1 (pierwsze naciśnięcie zwiera-włącza a drugie rozwiera-wyłącza silnik), 
 Łączniki P2÷P4, oraz K2÷K4 załączane są sekwencyjnie i sterują zwieraniem rezystorów 

rozruchowych: S2-GR1, S3-GR2, S4-GR3. 
W celu realizacji powyższych założeń zastosowano w programie zabezpieczenia uniemożliwiające 
sterowanie stycznikami S2÷S4 bez włączonego zasilania oraz w kolejności innej niż sekwencyjna (zwarcie 
S3 możliwe jest przy jednoczesnym rozwarciu S2). 
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Rys.36 Program rozruchu silnia pierścieniowego. 

W programie easy zaprezentowanym na Rys.36 zastosowano Marker M1, który należy skonfigurować 
analogicznie jak w przykładzie oświetlenia pomieszczeń.  
W rozwiązaniu dla przekaźników easy bez klawiatury (konfiguracja z Rys.35b) styki oznaczone jako P 
należy zastąpić I czyli Input Basic Unit, nie zmieniając adresów komponentów programu: P1 – I1, P2 – I2, 
P3 – I3, P4 – I4. 
Podobnie jak w poprzednim przykładzie kolejnym ujęciem omawianego zagadnienia sterowania będzie 
całkowita automatyzacja procesu sterowania wg założeń: 
- Użycie klawisza P1 powoduje włączenie zasilania (zwarcie S1) a następnie po upływie określonych 

interwałów czasowych automatyczne sekwencyjne zwieranie kolejnych styczników S2, S3, S4. 
- Użycie klawisza P2 powoduje wyłączenie silnika lub przerwanie procesy rozruchu. 
Schemat elektryczny do takiego rozwiązania jest zgodny z Rys.35a) natomiast schemat programu prezentuje 
Rys.37. 
Zastosowane trzy Przekaźniki Czasowe (timery) T1, T2, T3 których zadaniem jest opóźnione wysterowanie 
styczników S2, S3, S4, dlatego też należy je skonfigurować zgodnie z Rys.41 wpisując w polu Function 
Block Parameters niezbędne dla każdej fazy rozruchu czasy. 
W omawianym przykładzie proces przełączania poszczególnych zespołów rozrusznika nie powoduje tak 
niebezpiecznych stanów nieustalonych jak w przypadku przełącznika gwiazda/trójkąt. 



 

 26

 

Rys.37 Program automatycznego rozruchu silnika pierścieniowego. 

Sterowanie drzwiami automatycznymi 

W poniższym przykładzie zastosowano przekaźnik czasowy, odpowiadający za opóźnienie, po 
którym rozpoczyna się proces zamykania drzwi automatycznych. Silniki napędu drzwi powinny być 
wyposażone w sprzęgło zabezpieczające przed urazami w sytuacjach awaryjnych. 
Na Rys.38 zaprezentowano przykładowe rozwiązanie sterowania drzwiami automatycznymi. 

 

Rys.38 Drzwi automatyczne wraz z rozmieszczeniem detektorów ruchu i włączników. 

 

Sterowanie opiera się na następujących założeniach: 
 Zadziałanie zewnętrznego lub wewnętrznego detektora ruchu powoduje otwarcie drzwi, 
 Po opuszczeniu pola detektorów przez użytkownika, po zaprogramowanym czasie drzwi zamykają 

się automatycznie,  
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 Włącznik główny (stacyjkowy) włącza/wyłącza zasilanie easy oraz układ sterowania. 

 

Rys.39 Schemat elektryczny sterowania drzwiami automatycznymi. 

Do wejść I1 oraz I2 dołączone są detektory ruchu C1 oraz C2 (zewnętrzny i wewnętrzny). Wysoki stan 
któregokolwiek, lub obu detektorów jednocześnie przeniesiony zostaje na wyjście Q1, które steruje 
silnikiem M1, otwierającym drzwi. Pracę M1 przerywa zadziałanie wyłącznika krańcowego K1 
podłączonego do I3, jednocześnie następuje zainicjowanie Timera odmierzającego czas, po którym 
rozpocznie się zamykanie drzwi. Program zbudowano tak, że wysterowanie Timera nastąpić może jedynie, 
gdy detektory C1 oraz C2 mają niski stan (0). Timer po upływie zaprogramowanego czasu inicjuje pracę 
silnika M2, który odpowiada za zamykanie drzwi. Silnik M2 wyłączany jest przez wyłącznik krańcowy K2 
podłączony do wejścia I4. 
Detektor C1 (zewnętrzny) powinien mieć możliwość wyłączania. Zastosowanie takiego rozwiązania znaleźć 
można często np. w centrach handlowych, gdzie o pewnej porze nie ma już wstępu do obiektu, natomiast 
osoby pozostające wewnątrz budynku muszą mieć możliwość opuszczenia go. 

 

Rys.40 Schemat programu sterowania drzwiami automatycznymi. 

W programie zaprezentowanym na Rys.40 konfiguracji wymaga element Timera (Timimg Relay) T01EN 
(cewka w linii 005)
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Rys.41 Przykładowa konfiguracja Timera.  

Na Rys.41 zaprezentowano przykładową konfigurację Timera – przekaźnika czasowego, który przeniesie 
stan 1 na wyjście Q2 po 5s. Czas zadziałania przekaźnika zadeklarować można w opcji Function Block na 
trzy sposoby: 

 h:m – godziny:minuty 
 m:s – minuty:sekundy 
 s:m – sekundy:milisekundy 

Opcja Parammeters zawiera parę liczb wprowadzoną wg powyższych zasad. W polu Coil Function 
zaznaczyć należy EN (Enable). 

Sterowanie zamkiem szyfrowym 

Poniższy projekt zrealizować można na przekaźnikach Easy800, ponieważ wymaga on umieszczenia 
w jednej linii czterech styków. Sterowanie zamkiem szyfrowym zastosować można np. jako ograniczenie 
dostępu do wybranych pomieszczeń itp. 

Założenia projektu: 
- Zamek sterowany jest trzycyfrowym kodem np. 387 
- Wprowadzenie prawidłowej konfiguracji cyfr powoduje odblokowanie rygla elektromagnetycznego na 

określony czas np. 2s 
Realizacja projektu może opierać się na przekaźnikach easy z wyjściami typu tranzystorowego, które sterują 
elektromagnesem rygla zamka. W takim przypadku pamiętać należy, że elektromagnetyczne napędy rygli 
stanowić mogą duże obciążenie indukcyjne wyjść easy, dlatego też korzystniejszym rozwiązaniem będzie 
wyzwalanie zewnętrznego przekaźnika zasilającego rygiel. Przykładowa konfiguracja schematu 
zaprezentowana została na Rys.42. 
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Rys.42. Schemat elektryczny sterowania zamkiem szyfrowym. 

Sterowanie zamkiem może odbywać się za pomocą klawiatury, którą można wykonać w prosty sposób we 
własnym zakresie np. za pomocą kluczy kontaktronowych K1÷K10. Dla ograniczenia prądu na tego rodzaju 
stykach dołączyć rezystory R1÷R10 zgodnie ze specyfikacją przekaźnika programowalnego easy. 
Schemat programu przedstawia Rys.43. Szyfr zamka łatwo można modyfikować. Pierwsze dwie linie 
zawierają adresy kluczy nie biorących udziału w kodzie zamka (kod to 3 8 7). Wystarczy jedynie dokonać 
zmiany adresów Wejść I z pierwszych dwóch linii i pozostałej części programu. Przekaźnik czasowy należy 
skonfigurować wg Rys.41 wpisując odpowiedni czas otwarcia rygla. Markery M1÷M6 pełnią rolę 
operandów pamiętających stany. 
Zaprezentowany program z pewnością nie zapewnia wszelkich możliwości znanych na rynku zabezpieczeń 
szyfrowych, jednakże można zmodyfikować program np. tak, aby po trzykrotnej nieudanej próbie 
wprowadzenia zamek został zablokowany a Reset może nastąpić po zwarciu zestyku np. typu stacyjkowego 
itd.  
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Rys.43 Program sterowania zamkiem szyfrowym. 

Podsumowanie 

Zaprezentowane przykłady poruszają jedynie elementarne zagadnienia sterowania wskazując 
jednocześnie na duże możliwości aplikacyjne przekaźników programowalnych easy. Niniejsze opracowanie 
dotyczy formy sterowania opartego o logikę binarną, jako że ograniczona forma tego typu prezentacji nie 
pozwala na poruszenie pasjonujących zagadnień związanych z systemami rozproszonymi, sygnałami 
analogowymi, komparacją, regulacją PID itd. Czytelnik po zapoznaniu się z tym opracowaniem zyska 
podstawową wiedzę z dziedziny aplikacji przekaźników programowalnych easy oraz pakietu EasySoft, 
wiedza ta jednak jak zaznaczono już we wstępie powinna zostać wzbogacona o własne projekty, które 
umożliwiają dokładniejsze poznanie specyfiki sterowania z wykorzystaniem przekaźników 
programowalnych.  
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