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Postępowanie w przypadku konfliktu wersji sprzętu i 
oprogramowania easySoft CoDeSys. 
 
 
 
 

W przypadku, gdy posiadamy oprogramowanie easySoft CoDeSys w wersji 2.3.9 
moŜe wystąpić problem z zaprogramowaniem wcześniejszych wersji sprzętowych 
aparatów. MoŜe wówczas pojawić się taki komunikat: 
 
 

 
 
 
 
W takim przypadku naleŜy do oprogramowania CoDeSys dołączyć pliki starszych 
wersji systemów docelowych. Instrukcja instalacji opisana jest poniŜej. 
 
 
 
 
 
Procedura instalacji systemów docelowych 
 
1. Pobrać ze strony http://www.moeller.pl/DesktopDefault.aspx?PageID=702 plik 
zawierający systemy docelowe w starszych wersjach. 
 
2. Rozpakować plik zip do dowolnego katalogu na twardym dysku. 
 
3. Otworzyć narzędzie instalacji nowych systemów docelowych (Start / Programy / 
Moeller Software / CAA-Targets / Systemy Docelowe MOELLER 2.3.9 / Lokalizacja 
docelowa instalacji). Narzędzie powinno wyglądać podobnie jak poniŜej:  
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4. W prawej kolumnie mamy listę zainstalowanych systemów docelowych (aparatów 
dostępnych w oprogramowaniu easySoft CoDeSys), a w prawej – aktualnie otwarty 
plik systemu docelowego). 
 
5. NaleŜy kliknąć przycisk „Offnen”, ustawić typ otwieranych plików na .trg (domyślnie 
.tnf) i wybrać z katalogu plik dotyczący aparatu, który chcemy programować. 
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6. Następnie musimy kliknąć na symbol „ …” obok „Installationsverzeichnis”, aby 
wybrać katalog, w którym będą przechowywane informacje o systemie docelowm 
(Najlepiej wybrać katalog „Program Files / Common Files / CAA-Targets / xxx”, gdzie 
xxx to nasza nazwa – w ten sposób nowo instalowane pliki będą zapisane w tym 
samym miejscu co pozostałe). 
 
7. Po wybraniu katalogu naleŜy kliknąć na przycisk „Installieren”. Pojawi się 
komunikat o zainstalowaniu nowego systemu docelowego. Jeśli wszystko zostało 
wykonane poprawnie, w prawej kolumnie, w odpowiednim miejscu powinny się 
pojawić nowe systemy. 
 

MGierszewski
Prostokąt

MGierszewski
Prostokąt

MGierszewski
Prostokąt

MGierszewski
Prostokąt

MGierszewski
Pisanie tekstu
 Jako lokalizację do zainstalowania plików *.trg należy wskazać następującą scieżkę:C:\Program Files\Common Files\CAA-Targets\Moeller V2.3.9
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8. Po zamknięciu i ponownym otwarciu oprogramowania easySoft CoDeSys 
powinniśmy mieć do wyboru dodatkowe systemy docelowe. 


