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I. Úloha laboratornej úlohy 

Naučit se programovat Fan-Coil kontrolér v  software ETS4. 

II. Zadanie 

1. Naprogramujte simuláciu ovládaniavykurovania a chladenia pomocou Fan-Coil 
kontroléru. 

2. Ovládajte režimy kontroléru pomocou senzoru prítomnosti. 
3. Nastavujte požadovanú hodnotu vykurovania/ chladenia pomocou termostatu. 

III. Použité prístroje 
• Fan-Coil kontrolér MTN 645 094, 

• Senzor prítomnosti MTN 6309xx, 

• Termostat MTN 621 2-03, 

• Dva okenné kontakty, 

• Modul s LEDkami pre indikáciu vykurovania/ chladenia. 

IV. Teoretický rozbor 

Najdôležitejšou časťou úlohy je Fan-Coil kontrolér, ktorý riadi a spína vykurovanie alebo 

chladenie na základe nastavených režimov. Na Fan-Coil budú pripojené dva okenné 

kontakty, ktoré budu simulovať otvorenie okna a alarm kondenzu. V prípade ich zopnutia sa 

nastaví požadovaný proti-zamrazový režim a vykurovanie/ chladenie sa vypne. Rychlosť 

ventilátoru bude možné riadiť tlačítkom 1 na termostate a zároveň ním prepínať medzi 

manuálnym a automatickým režimom. Senzor prítomnosti bude zabezpečovať prepínanie 

medzi režimami Komfort a Standby pri dennom svetle a pri zakrytí sentoru rukou sa aktivuje 

nočný režim Night. Prepínanie medzi kúrením a chladením bude realizované skr termostat 

tlačítkami 3 a 4, tak že sa nimi bude nastavovať požadovaná hodnota teploty pre kúrenie 

a chladenie pre rôzne režimy.  



  

a) Schéma zapojenia 

 

b) Programovanie v ETS4 
 

 

Produkt Výrobca 
Katalógové číslo v 

ETS4 
Vlastnosť 

Fan-Coil kontrolér Schneider Electric MTN 645 094 kontrolér 

Senzor prítomnosti Schneider Electric MTN 630 9xx spínací člen 

Termostat Schneider Electric 621 2-03 spínací člen 

 

 

ParametrizáciaFan-Coil kontroléru 

V následujúcom textu je detailně popísaná parametrizáce Fan-Coil kontroléru. 

Obr. 1. Zápojenie Fan-Coilu s LED modulom 

Tab. 1 Zoznam použitých komponentov pre simuláciu vykurovania/ chladenia  



  

Záložka Generals 

V sekcii „General“ sadajú nastaviť základne vlastnosti kontroléru. Bola vybraná položka 

,,heating and cooling’’, vďaka čomu bude možné využívať Fan-Coil zároveň pre vykurovanie 

aj chladenie. Položka ,,Kind of installation“ bola zmenená na ,,4-pipe system“, to zaručuje, že 

Fan-Coil má samostatný prívod vody pre vykurovanie a chladenie. Záložka ,,Kind of used 

controler“ je nutné zvoliť ,,remote controller“, čím povolíme používanie termostatu. 

 

 

 

Záložka Fan 

Ďalšou dôležitou záložkou je ,,Fan”. Tu sa nastavujú otáčky ventilátora. V našom prípade 

zmeníme záložku ,,Number of fan stepls” na ,,3 steps”, aby sme mohli ovládať všetky tri 

rychlosti ventilátoru. Ostatné položky sú prednastavené. 

Obr. 2. Parametrizácia Fan-Coil kontroléru v ETS4-záložka General. 



  

 

 

 

Záložka Heating valve 

V záložke ,,Type of valve” je nutné vybrať ,,2-point valve”, aby bolo možné spínať LED diodu 

na výstupe vykurovacieho ventilu. Ďalej je nutné nastaviť v záložke ,,PWM time” hodnotu ,,3 

min”. V záložke ,,Time for the heating valve to close” treba vybrať hodnotu ,,0 min” a v 

záložke ,,Delay between heating and coolin” musíme zvoliť ,,0 min”. Bez týchto nastavení 

úloha nebude pracovať správne, pretože čas medzi prepnutím vykurovania a chladenia by 

bol príliš zdĺhavý. 

:  

Obr. 3. Parametrizácia Fan-Coil kontroléru v ETS4-záložka Fan. 

Obr. 4. Parametrizácia Fan-Coil kontroléru v ETS4-záložka Heating valve. 



  

Záložka Cooling valve 

Záložka ,,Cooling valve” sa nastavuje obdobne ako záložka ,,Heating valve”. 

 

 

 

Záložka Auxilliary relay 

V našom prípade pomocné relé nevyužívame a pre to nenastavujeme. 

Záložka I1 

V záložke ,,Function of E1” zvolíme ,,I1=window contact“, to znamená, že okenný kontakt 

pripojený na vstup E1 bude detekovať otvorenie okna. 

 

 

 

 

Obr. 5. Parametrizácia Fan-Coil kontroléru v ETS4-záložka Cooling valve. 

Obr. 6. Parametrizácia Fan-Coil kontroléru v ETS4-záložka I1. 



  

Záložka Drip tray monitoring 

V záložke ,,Source for drip tray monitoring” vyberieme ,,I2”. Nastavíme ,,Direction of action of 

E2” na hodnotu ,,contact closed=condensate” a v záložke ,,Behavior in case of drip tray 

alarm” na položku ,,cooling OFF and highest fan step”. Vďala týmto nastaveniam sa vypne 

chladenie a zapne sa ventilátor na maximum ak bude kontakt na vstupe E2 zatvorený.  

 

 

 

Parametrizáciasenzoru prítomnosti 

V nasledujúcom textu je detailne popísaná parametrizácia zenzoru prítomnosti ARGUS. 

 

Záložka General 

V záložke ,,General” môžeme ponechať základné nastavenia. 

 

 

Obr. 7. Parametrizácia Fan-Coil kontroléru v ETS4-záložka I2. 

Obr. 8. Parametrizácia senzoru prítomnosti v ETS4-záložka General. 



  

Záložka Block configuration 

V záložkách ,,Move/pressence block 1 – 2” povolíme čidlo pohybu cez ,,enable”. Prvé 

nastavenie pre block 1 nám bude slúžiť na obsluhu režimu komfort a standby a block 2 bude 

obsluhovať Night (nočný) režim. 

 

 

 

Záložka Movement sensors 

V záložke ,,Movement sensors” povolíme všetky možnosti na ,,enable”. Časovú zakladňu 

,,Time base” zvolíme ,,1s” a pre ,,Time factor (1-255)“ nastavíme ,,10“. Teraz bude senzor 

prítomnosti funkčný v celom rozsahu svojich senzorov. 

Obr. 9. Parametrizácia senzoru prítomnosti v ETS4-záložka Block configuration. 



  

 

 

 

Záložka Brightness 

V záložke ,,Movement detection is” zvolíme ,,brightness-dependent”. V záložke ,,Brightness 

threshold adjustable” povolíme ,,Via parametes”. Nastavíme maximálnu hodnotu osvetlenia v 

,,Brightness threshold (10 – 200 lux) see General card“ na ,,2000“. Aby senzor pracoval ako 

senzor prítomnosti je nutné ešte prepnúť v záložke ,,Reaction when brightness sufficient 

despite movement“ na ,,Like presence detector“. 

 

 

Obr. 10. Parametrizácia senzoru prítomnosti v ETS4-záložka Movement sensors. 

Obr. 11. Parametrizácia senzoru prítomnosti v ETS4-záložka Brightness. 



  

Záložka Telegrams 

V záložke ,,Telegrams” ponecháme základné nastavenia. 

 

 

 

Záložka Output for switching/value object 

V tejto záložke všetko ponechávame na základných nastaveniach. 

 

 

Obr. 12. Parametrizácia senzoru prítomnosti v ETS4-záložka Telegrams. 

Obr. 13. Parametrizácia senzoru prítomnosti v ETS4-záložka Output for switching/value object. 



  

Záložka Times 

V záložke ,,Staircase timer adjustable” nastavíme ,,Via  parameters” a povolíme časovač pre 

schodiskové spínanie cez ,,Time factor staircase timer object” na ,,enable”. Časovú základňu 

nastavíme na 1 sekundu a schodiskový spínač navolíme na 20 sekúnd, ,,Time base for 

staircase timer” = ,,1s” a ,,Time factor for staircase timer (1-255)“ = ,,20“. Takto nastavený 

senzor prítomnosti by mal po detekovaní pohybu zostať zopnutí 10 sekúnd a potom ďalších 

20 sekúnd čakať na nové zopnutie. Toto nastavenie je vhodné ak chceme skrz senzor 

prítomnosti prepínať pracovné režimy na Fan-Coile a zároveň nechceme, aby sa nám režimy 

prepínali náhodne, chaoticky a pri každom sebemenšom pohybe. 

 

 

 

Záložka Block 2 general 

Celú záložku Block 2 general platia rovnaké nastavenia ako pre záložku ,,Block 1 general” 

len s tým rozdielom, že v nastaveniach ,,Brightness” zvolíme osvetlenosť ,,Brightness 

threshold (10-2000 lux) see General card“ na hodnotu ,,100“. Vďaka tomuto nastaveniu nám 

senzor za jasného dňa bude snímať pohyb osôb a ovládať režimy komfort a standby a za 

tmy (priloženie ruky na senzor) sa bude detekovať noc a senzor nam prepne Night režim na 

10 sekúnd. 

Parametrizáciatermostatu 

V nasledujúcom textu je detailne popísaná parametrizácia termostatu. 

 

Obr. 14. Parametrizácia senzoru prítomnosti v ETS4-záložka Times. 



  

Záložka General 

V tejto záložke nechávame všetko nezmenené. 

 

 

 

 

Záložka Display 

V záložke ,,Set display mode (multiple entries display in a alternation)“ vyberieme ,,Actual 

temperature, setpoint temperature“. To nám umožní na displaji termostatu vidieť aktúalnu 

teplotu v miestnosti a aj požadovanú nastavenú teplotu. V záložke ,,Menu setpoint 

temperature/operation mode“ vyberieme ,,Setpoint adjustment“ a pre zobrazovanie symbolov 

vykurovania a chladenia na displeji termostatu zvolíme záložku ,,Display heating and cooling 

symbol“, nastavíme na ,,Display heating/cooling“. 

 

 

Obr. 15. Parametrizácia termostatu v ETS4-záložka General. 

Obr. 16. Parametrizácia termostatu v ETS4-záložka Display. 



  

Záložka Push-button1 

V záložke ,,Select push-button function“ zvolíme ,,8 bit slider“, pre ,,Long operation time 

equals 100 ms * factor (4-250)“ nastavíme ,,4“. V záložke ,,Push-button 1 slider“ nastavíme 

záložky nasledovne: 

o ,,Slider function“ = ,,With limit values“, 
o ,,Direct action on operation“ = ,,Increase stepwise within limits“, 
o ,,Action on release before the long operating time has elapsed“ 

= ,,No change“, 
o ,,Action on achieving the long operating time“ = ,,None (stops cyclical 

sending)“, 
o ,,Action on release after achieving the long operating time“ = ,,None (stops 

cyclical sending)“, 
o ,,Value 1“ = ,,0“, 
o ,,Set step value“ = ,,1“, 
o ,,Value 2“ = ,,4“, 
o ,,Cycle time = basis * factor Basic“ = ,,0,1s“, 
o ,,Factor (3-255)“ = ,,5“. 

 

 

 

Záložka Push-button 3 

V záložke ,,Select push-button function“ prepneme na parameter ,,Setpoint adjustment“. 

Záložku ,,Setpoint adjustment“ navolíme na hodnotu ,,Reduce setpoint“. A nastavíme krok 

prepínania na 1 K, ,,Set step width“ = ,,1K“. 

Obr. 17. Parametrizácia termostatu v ETS4-záložka Pusch-button 1. 



  

 

 

 

Záložka Push-button 4 

V záložke ,,Select push-button function“ prepneme na parameter ,,Setpoint adjustment“. 

Záložku ,,Setpoint adjustment“ navolíme na hodnotu ,,Increase setpoint“. A nastavíme krok 

prepínania na 1 K, ,,Set step width“ = ,,1K“. 

 

 

 

 

Záložka Scene module 

Povolíme scény cez záložku ,,Apply scene module“ na ,,Yes“. Zapneme ukladanie scén 

,,Save scenes“ na ,,Yes“ a nastavíme čas medzi scénami ,,Time between 2 read telegrams 

100 ms * factor (2-255)= ,,2“. 

Obr. 18. Parametrizácia termostatu v ETS4-záložka Pusch-button 3. 

Obr. 19. Parametrizácia termostatu v ETS4-záložka Pusch-button 4. 



  

 

 

Záložka Scene actuator groups 

Záložku ,,Actuator group 1“ nastvavíme na ,,Value object (8 bit in steps)“ a ostatné záložky 

,,Atuator group 2-8“ nastavíme na ,,Switch object“. 

 

 

 

Záložka Scene 1 – Scene 8 

Tie záložky nastavíme nasledujúco: 

o ,,Scene 1“= ,,Scene address (0-63)“ = ,,0“, ,,Time between scene telegrams 
100 ms * factor (2-255)“ = ,,5“. 

• ,,Scene 1 – values” = ,,No telegram“. 

Obr. 20. Parametrizácia termostatu v ETS4-záložka Scene module. 

Obr. 21. Parametrizácia termostatu v ETS4-záložka Scene actuator groups. 



  

o ,,Scene 2“= ,,Scene address (0-63)“ = ,,1“, ,,Time between scene telegrams 
100 ms * factor (2-255)“ = ,,5“. 

• ,,Scene 2 – values” = ,,Value 1 sending” =,,0 %“, ,,Value 2 sending“ = 
,,ON telegram“. 

o ,,Scene 3“= ,,Scene address (0-63)“ = ,,2“, ,,Time between scene telegrams 
100 ms * factor (2-255)“ = ,,5“. 

• ,,Scene 3 – values” = ,,Value 1 sending” =,,30 %“, ,,Value 2 sending“ = 
,,ON telegram“. 

o ,,Scene 4“= ,,Scene address (0-63)“ = ,,3“, ,,Time between scene telegrams 
100 ms * factor (2-255)“ = ,,5“. 

• ,,Scene 4 – values” = ,,Value 1 sending” =,,60 %“, ,,Value 2 sending“ = 
,,ON telegram“. 

o ,,Scene 5“= ,,Scene address (0-63)“ = ,,4“, ,,Time between scene telegrams 
100 ms * factor (2-255)“ = ,,5“. 

• ,,Scene 5 – values” = ,,Value 1 sending” =,,100 %“, ,,Value 2 sending“ 
= ,,ON telegram“. 

Vďaka nastaveniu scén je možné prepínať jedním tlačítkom medzi manuálnym/ 

automatickým režimom ventilátora a aj meniť otáčky, pretože tlačítko je zároveň nastavené 

ako slider. 

Záložka Control general 

Záložka ,,Control general“ je nastavená nasledujúco: 

o ,,Use control“ = ,,Yes“, 
o ,,Controller type“ = ,,Heating and cooling“, 
o ,,Duration of comfort extension“ = ,,None“, 
o ,,Operation mode after download“ = ,,Standby mode“, 
o ,,On what the setpoint adjustment has an effect“ = ,,Current operation mode“, 
o ,,Setpoint adjustment maintained after change in operation mode“ = ,,Yes“, 
o ,,Max. upper setpoint adjustmet“ = ,,10 K“, 
o ,,Max. lower setpoint adjustmet“ = ,,10 K“, 
o ,,Toggle between heating and cooling” =,,Automaticaly (via controller)“, 
o ,,Waiting time after switching-over (heating/cooling)“ = ,,No“. 



  

 

 

 

Záložka Setpoints 

V tejto záložke sa definujú hodnoty teplou pred dané režimy. Napríklad, pre režim komfort sa 

spustí kúrenie, ked hodnota teploty klesne pod 25 °C a chladenie sa zapne ak hodnota 

prekročí 30 °C. Ak po nahraní projektu nám na obrazovke svieti Err 2 , znamená to, že sme 

zadali hodnoty príliš blízko u seba. Totižto termostat aj Fan-Coil kontrolér pracujú s určitou 

hysterézou a teda rozsah teplot musí byť navolení tak, aby sa teploty pre kúrenie a chladenie 

v jednom režime navzájom neovplyvňovali. 

 

Obr. 22. Parametrizácia termostatu v ETS4-záložka Control general. 

Obr. 23. Parametrizácia termostatu v ETS4-záložka Setpoints. 



  

 

Záložka Control heating 

Túto záložku môžeme ponechať v základnom prevedení. 

 

 

 

Záložka Control cooling 

Túto záložku môžeme ponechať v základnom prevedení. 

 

Obr. 24. Parametrizácia termostatu v ETS4-záložka Control heating. 

Obr. 25. Parametrizácia termostatu v ETS4-záložka Control cooling. 



  

 

Záložka Correcting variables heating 

Záložku zase môžeme ponechať v pôvodnom nastavení. 

 

 

 

 

Záložka Correcting variables cooling. 

Rovnaké nastavenia ako v záložke ,,Correcting variables heating”. 

 

Záložka Fan step 

V tejto záložke nastavíme krok ventilátora ,,Numer of fan steps” na číslo ,,3”. A 

vyobrazovanie otáčok na dispelji necháme na hodnotách 34 %, 67 %, 100 %. 

Obr. 26. Parametrizácia termostatu v ETS4-záložka Correctig variables heating. 



  

 

 

 

Skupinové adresy 

Po konfigurácií Fan-Coil kontroléru, senzoru prítomnosti a termostatu je nutné nastaviť 

skupinové adresy presne podľa modelu: 

 

0 FanCoil 

o 0/0 Ovladanie ventilatora 

• 0/0/1 Fan step manual 
- Object 15: manual mode – receive: forced=1, auto=0 (Fan-coil) 
- Object 28: Actuator group 2 – Switching (Termostat) 

• 0/0/2 Fan step 
- Object 27: Actuator group 1 – Send value (Termostat) 
- Object 8: Forced fan step – fan control with % value (Fan-coil) 

• 0/0/3 Fan step report 
- Object 39: 0-100 % - Display of fan step (Termostat) 
- Object 4: Fan step – report (Fan-coil) 

• 0/0/4 Fan auto status 
- Object 10: Fan off – report (Fan-coil) 
- Object 11: Fan step 1 –report (Fan-coil) 
- Object 12: Fan step 2 –report (Fan-coil) 
- Object 13: Fan step 3 –report (Fan-coil) 
- Object 38: fan status automatic- Display of automatic 

(Termostat) 

• 0/0/5 Scena ventilatorov 
- Object 0: Value object A – Push-button 1 (Termostat) 

Obr. 27. Parametrizácia termostatu v ETS4-záložka Fan step. 



  

- Object 26: Extension object – Scene module (Termostat) 
 

o 0/1 Ovládanie režimov 

• 0/1/0 Comfort 
- Object 1: Switch object 2 – Block 1 (Senzor prítomnosti) 
- Object 47: Comfort input – Control (Termostat) 

• 0/1/1 Night 
- Object 12: Switch object 1 – Block 2 (Senzor prítomnosti) 
- Object 48 Night reduction input – Control (Termostat) 

• 0/1/2 Frost/Heat protection 
- Object 14: Status of window contact at E1 – report (Fan-coil) 
- Object 45: Frost/heat protection input – Control (Termostat) 

• 0/1/3 Kurenie 
- Object 0: Actuating value heating – receive (Fan-coil) 
- Object 62: Correcting variable heating (basic level) – Control 

(Termostat) 

• 0/1/4 Chladenie 
- Object 1: Actuating value cooling – receive (Fan-coil) 
- Object 65: Correcting variable cooling (basic level) – Control 

(Termostat) 
 

 

Skupinové adresy 

Po prvom nahraní môže chvíľu trvať než sa Fan-Coil rozbehne. Je to spôsobené nastavením 

času regulácie (v tomto prípade do 3 minút).  
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I. Úloha laboratornej úlohy 
Naučiť sa pracovať s WAGO KNX Cotrollerom. 
 

II. Zadanie 
1. Zapojte a oživte procesorový modul WAGO KNX 750-849. 
2. Naprogramujte jednoduché spínanie svetiel pomocou Switch aktoru 

ovládaného cez vizualizáciu vytvorenú v CODESYSE. 
 

III. Použité prístroje 
sada WAGO StarterKit 2, 
Spínací aktor, 
 

IV. Potrebné knihovny 
KNX_Standard.lib 
KNX_IP_750_849_01.lib 
KNX_Applikations_02.lib 
DALI_02.lib 
Visual.lib 
IP-Controller.vd4 
IP-Router.vd4 

Všetky knihovny sú voľne dostupné na www.wago.com. Knihovna Visual.lib je uložená v 

priečinku s nainštalovaným CODESYSOM (napríklad: C:\Program Files (x86)\WAGO 

Software\CoDeSys V2.3\Targets\WAGO\Libraries\32_Bit ) 

 

V. Teoretický rozbor 

Komunikácia medzi CODESYSOM a zbernicou KNX sa realizuje pomocou procesorového 

modulu WAGO 750-849, ktorý pomocou ETS pluginu prepája premenné vytvorené v 

CODESYSE s funkčnými objektami zariadení napojených na zbernicu pomocou skupinových 

adries priamo v ETS. Program bude skrz vizualizáciu ovládať fyzicky pripojené výstupy z 

spínacieho akčného člena. V tomto príkladu bol použitý klasický 4- kanálový switch actor od 

firmy Schneider Electric. Cez vizualizačné tlačítka budeme ovládať spínanie všetkých jeho 

výstupov a rozsviecovať tak pripojené žiarovky. 

 

 

 

  



 

a) Zapojenie 

 

 

 

Pripojte napájací zdroj na procesorový modul WAGO 750-849 podľa Obr.1 . Dbajte na 

správne prepojenie svoriek. Svorky modulu 750-646 prepojte zo zbernicou KNX. Dbajte 

pritom, že kladné napájanie ide na červenú svorku a záporné na čiernu, tak ako je to aj 

v prípade KNX zbernice. 

 

b) Inštalácia .NET 1.1 

Aby bolo možné využívať produkty IP-Controller.vd4 a IP-Router.vd4 v EST4 je nutné 

predtým urobiť inštaláciu .NET Framework 1.1 pre 64-bitové operačné systémy od firmy 

Microsoft. Je nutné dodržať presný postup pri inštalácií inač sa nepodarí. 

1. Vytvoríme si na disku C: nový priečinok s názvom DotNet.  

2. Stiahneme si .NET Framework version 1.1 redistributable package zo stránok 

Microsoftu http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26 a súbor 

uložíme do priečinka DotNet. 

3. Stiahneme si Microsoft .Net Framework 1.1 service pack 1 zo stránok 

Microsoftu https://www.microsoft.com/enus/download/confirmation.aspx?id=33. 

Súbor uložíme do DotNet a premenujeme ho na dotnetfxsp1 . 

 

Obr. 1. Zapojenie procesorového modulu 750-849. 



 

4. Spustíme si príkazový riadok ako Administrátor, ak ho spustíme ako bežný 

uživateľ inštalácia nebude úspešná. 

5. Napíšeme do príkazového riadku C:/DotNet/ 

6. Napíšeme:dotnetfx.exe /c:"msiexec.exe /a netfx.msi TARGETDIR=C:\DotNet" 

a potvrdíme inštaláciu 

7. Napíšeme:dotnetfxsp1.exe /Xp:C:\DotNet\netfxsp.msp 

8. Potom napíšeme: msiexec.exe /a c:\DotNet\netfx.msi /pc:\DotNet\netfxsp.mspa 

potvrdíme inštaláciu. Teraz sa nám v našom priečinku DotNet vytvoril inštalačný 

súbor netfx. Klikneme naň a nainštalujeme ho. Týmto by inštalácia .NET 1.1 mala 

byť dokončená. 

 

c) Priradenie IP adresy 
 

Procesorový modul má od výroby nastavenú ip adresu na hodnotu 169.254.2.9. Aby sme ju 

mohli zmeniť musíme sa k procesorovému modulu pripojiť fyzicky. Existuje niekoľko 

spôsobov ako to urobiť. Najrýchlejší a najlepšie je sa pripojiť pomocou USB kábla. Prepojíme 

počítač a procesorový modul USB káblom. Na strane WAGA sa USB zapája do špeciálneho 

programovacieho a konfiguračného konektoru, Obr. 2. 

 

Obr. 2. Pripojenie konfiguračného USB kábla k modulu 750-849. 



 

 

Po prepojení USB káblom spustíme WAGO Ethernet Settings a vyberieme Settings> 

Communication... 

 

 

Z ponuky Connection si vyberieme USB a nastavíme port na USB zariadenie, ktoré bolo 

nájdené. Výber potvrdíme tlačítkom OK. 

 

 

 

Malo by sa nám zobraziť okno s pripojeným zariadením a informáciami o ňom. 

Obr. 3. Výber komunikácie vo WAGO Ethernet Settings 

Obr. 4. Výber portu pre komunikáciu vo WAGO Ethernet Settings 



 

 

 

 

Vyberieme v menu položku TCP/IP, vložíme IP adresu, ktorá sa má nahrať (doporučenie, 

používajte adresu 192.168.1.10). Pre nahranie novej IP adresy do zariadenia vyberieme 

z horného menu Write. 

 

Obr. 5. Identifikačné údaje o pripojenom zariadení vo WAGO Ethernet Settings 

Obr. 5. Zápis novej adresy do zariadenia vo WAGO Ethernet Settings 



 

Pre časovú aktualizáciu môžeme do zariadenia ešte nahrať súčasný systémový čas. V menu 

vyberieme položku Date and Time a potvrdíme tlačítkom Apply. 

 

 

Po úspešnom nahraní IP adresy a času, môžeme WAGO Ethernet Setting zatvoriť. Pripojíme 

Ethernetový kábel, USB odpojíme.Aby mohlo byť spojenie s WAGO 750-849 úspešné je 

teraz nutné nastaviť zhodný rozsah IP adresy na počítači. V sieťových nastaveniach 

osobného počítača zvoľte IP adresu v rovnakom rozsahu ako ste nastavili do WAGA. 

Napríklad, adresa WAGA je 192.168.1.10  tak vhodné nastavenie počítača je 192.168.1.200. 

Tento postup je možný aj obrátene. Teraz po spustení príkazového riadka a príkazu ping 

192.168.1.10 musíme vidieť úspešnú výmenu paketov. 

 

d) Vytvorenie programu v CODESYSU 

Spustíme program CODESYS a vyberieme si File > New . Z ponuky Configuration vyberieme 

WAGO 750-849. 

 

Obr. 6. Nastavenie systémového času do zariadenia vo WAGO Ethernet Settings 



 

 

 

 

Budeme vyzvani, aby sme založili nový projekt. V CODESYSE je doporučené pomenovávať 

hlavný program ako PLC_PRG, preto názov nemeňte. Zvoľte programovací jazyk FBD (blok 

funkčných diagramov). 

 

 

 

 

Keď máme vytvorený hlavný program, je nutné si vytvoriť hardwarovú konfiguráciu našej 

sady WAGO StarterKit 2. V CODESYSE je výhoda, že sa hardwarová konfigurácia dá zistiť 

automaticky a odpadá teda náročné ručné zadávanie. Dole v menu zvolíme Resources > 

PLC_Configuration > K- BUS klikneme pravým a zvolíme edit. Potom v záložke PI Allocation 

zvolíme start WAGO-I/O-CHECK and SCAN. 

 

Obr. 7. Výber procesorového modulu v programe CODESYS 

Obr. 8. Založenie nového projektu a výber programovacieho jazyka v programe CODESYS 



 

 

 

 

 

 

 

 

WAGO-I/O-Check sa automatický spustí, je nutné nastaviť komunikáciu tak ako to bolo u 

WAGO Ethernet Settings. Po oskenovaní rozsahu IP adries vyberieme naše zariadenie a 

zvolíme Identify. 

 

Obr. 9. Založenie novej hardwarovej konfigurácie v programe CODESYS 

Obr. 10. Výtvorenie hardwarovej konfigurácie pomocou WAGO-I/O-Check v programe CODESYS 



 

 

 

 

 

Karty digitálnych vstupov a výstupov majú neúplny názov. V ľavom menu na ne klikneme 

pravým tlačítkom a zvolíme rename. Vyberieme zariadenia 750-430 a   750-1500, výber 

uložíme tlačítkom Save a program zatvoríme. Teraz by sa mala načítať hardwérová 

konfigurácia do CODESYSU. Budeme ešte vyzvaný, aby sme doplnili typ RS modulu, 

zvolíme prvú možnosť, Obr.12. 

 

Obr. 11. Skenovanie IP adries v programe  WAGO-I/O-Check 



 

 

 

 

 

 

 

Teraz by sme mali vidieť už kompletnú hardwarovú konfiguráciu v programe CODESYS, 

Obr. 13. 

 

 

Obr. 11. Doplnenie názvov modulov a uloženie hardwarovej konfigurácie v programe  WAGO-I/O-Check 

Obr. 12. Doplnenie typu modulu  RS 232  v programe CODESYS 

Obr. 13. Kompletná hardwarová konfigurácia v programe CODESYS 



 

Po úspešnom vytvorení hardwarovej konfigurácie by mala prestať blikať LEDka I/O na 

procesorovom module. 

 

Po vytvorení hardwérovej konfigurácie je ďalším krokom nahranie potrebných knihovien pre 

naše funkčné bloky. Všetky potrebné knihovny je možné stiahnuť z www.wago.com. 

Knihovny sa pridávajú na záložke Resource > Libary Manager.  

 

 

 

 

Po nahraní knihovien je možné začať vkladať funkčné bloky do programu. Kedže PLC_PRG 

je hlavný program je výhodnejšie pre prehľadnosť si vytvoriť dielče podprogramy, kde sa 

budú spracovávať jednotlivé zadané úlohy. Tieto podprogrami potom budu iba jednoducho 

volané v hlavnom programe PLC_PRG. Vytvoríme preto podprogram s názvom 

PRG_KNX_Controller, kde sa bude vykonávať komunikácia medzi modulom 750-849 

a zbernicou. PRG_KNX_Controller bude programovaný  

v jazyku FBD, Obr. 15, 

 

Obr. 14. Pridanie knihovien  v programe CODESYS 



 

 

 

 

Klikneme na PRG_KNX_Controller a vytvoríme funkčný blok pre procesorový modul. Pravým 

kliknutím klikneme do programovacieho poľa a vyberieme Box, Obr. 16.  

 

 

 

 

 

Obr. 15. Vytvorenie podprogramu pre KNX_Controller  v programe CODESYS. 

Obr. 16. Vytvorenie funkčného bloku v programe CODESYS. 



 

Potom klikneme na vytvorený blok a pomocou F2 vyvoláme možnosti vloženia funkčných 

blokov z knihovien. Najdeme FbKNX_Master_849(FB)a potvrdíme výber. Takto sme vložili 

do nášho podprogramu funkčný blok pre procesorový kontrolér, Obr. 17. 

 

 

 

Funkčný blok pomenujeme ako KNX_Master1, CODESYS sa nás spýta akého dátového 

typu bude, pretože sme tento názov zatiaľ v programe nepoužili a tak ho nemá uložený. 

Kedže sa jedná o funkčný blok FBKNX_Master_849(FB), tak nám program už sám ponúkol, 

aby nová veličina bola zviazaná práve s týmto funkčným blokom, Obr. 18. 

 

 

 

Na vtupu funkčného bloku je vyžadovaná vstupná hodnota typu typKNX. Vytvoríme si preto 

premennú typKNX_Controller a z knižnice jej priradíme typ typKNX(STRUCT), Obr.19. 

Obr. 17. Zadefinovanie funkčného bloku pre KNX_Master_849 v programe CODESYS. 

Obr. 18. Zadefinovanie názvu funkčného bloku v programe CODESYS. 



 

 

 

 

 

Výstupy z funkčného bloku pripojíme pravým kliknutím > Assign, odblokuje sa nám možnosť 

písať na výstupy, Obr. 20. 

 

 

 

Vytvoríme dve premenné, premennú Status, ktorá bude globálna a typu enumDeviceStatus, 

Obr. 21, a druhú premennú ProgMod typu Bool, Obr. 22. 

 

Obr. 19. Zadefinovanie vstupnej premennej na vstup funkčného bloku FBKNX_MASTER1 v programe CODESYS. 

Obr. 20. Pridanie výstupov na fukčnom bloku v programe CODESYS. 



 

 

 

 

 

 

 

Týmto sme zadefinovali všetky parametre pre funkčný blok FbKNX_MASTER1. 

Ďalším krokom je vytvorenie funkčných blokov, pomocou ktorých budeme môcť posielať 1 

Bitovú informáciu z procesorového modulu na zbernicu KNX. Budú nám k tomu slúžiť 

funkčné bloky FbDPT_Switch. FbDPT_Switch bude potom v ETS4 slúžiť ako dátový objekt 

kontroléru a bude spojený s kanálmi na spínacom aktore. 

Klikneme pravým do programovacieho poľa a vyberieme možnosť Network(After), tým si 

vytvoríme miesto pre nové bloky. Obdobne ako pre FbKNX_MASTER1 vytvoríme prazdny 

box do ktorého vložíme funkčný blok typu FbDPT_Switch, Obr  23. 

Obr. 21. Vytvorenie globálnej premennej typu enumDeviceStatus v programe CODESYS. 

Obr. 22. Vytvorenie premmenej typu Bool v programe CODESYS. 



 

 

 

 

 

 

Funkčný blok pomenujeme ako Chanell1 a bude typu FbDPT_Switch, Obr. 24. 

 

 

 

 

Na vystup mu definujeme hodnotu Input_1 typu Bool. Táto hodnota nie je nijako fyzicky 

spojená s nejakým tlačítkom. Budeme ju neskôr využívať na spínanie aktoru vo vizualizácií, 

Obr. 25. 

 

Obr. 23. Vytvorenie funkčného bloku FbDPT_Switch v programe CODESYS. 

Obr. 24. Pomenovanie funkčného bloku FbDPT_Switch v programe CODESYS. 



 

 

 

 

Ostatné vstupné kontakty zadefinujeme nasledovne. typDPT pomenujme 

ako typDPT_Dummy, pre náš program nemá táto premenná hĺbši význam.Ponúka možnosť 

remanentného ukladania dát, čiže uchová hodnotu napríklad po výpadku energie , Obr. 26. 

 

 

 

Na vstupnú premennú typKNX pripojíme už predtým vytvorenú premennú 

typKNX_Controller. 

Postupne takto vytvoríme dokopy štyri funkčné bloky, ktoré budú reprezentovať v ETS4 

skupinové objekty pre spínanie kanálov spínacieho aktora, Obr. 27. 

 

Obr. 25. Definovanie vtupu  funkčného bloku FbDPT_Switch v programe CODESYS. 

Obr. 26. Definovanie vtupu  funkčného bloku FbDPT_Switch typu typDPT v programe CODESYS. 



 

 

 

 

Keď máme pripravené premenné môžeme si vytvoriť vizualizáciu. V záložke Vizualizations 

pravým zlačítkom vytvorte novú vizualizáciu. Pomenujte ju ľubovoľne. 

Vytvoríme si tlačítko vybratím kreslacieho prvku obdlžníku, Obr.28. 

 

 

 

Obr. 27. Vytvorenie  funkčných blokov FbDPT_Switch pre spínanie aktoru v programe CODESYS. 

Obr. 28. Vytvorenie  vizualizačného tlačítka  v programe CODESYS. 



 

 

Teraz dvojklikom vojdeme do nastavení tlačítka a v položke ,,Text” zvolíme názov tlačítka, 

Obr. 29. 

 

 

 

 

V záložke ,,Colors”, zvolíme farbu tlačítka v kľudovom stave a v stave, keď naň bude 

privedená hodnota, klasické prepínanie 0/1, Obr. 30. 

 

Obr. 29. Pomenovanie  vizualizačného tlačítka  v programe CODESYS. 



 

 

 

 

V záložke ,,Variables” > ,,Change color” nastavíme vstupnú premennú od, ktorej bude 

závysieť zmena farby tlačítka. V našom prípade to budú vstupy ,,Input” na funkčných blokoch 

FbDPT_Switch, Obr. 31. 

 

 

 

 

Obr. 30. Nastavenie farieb vizualizačného tlačítka  v programe CODESYS. 

Obr. 31. Nastavenie farieb vizualizačného tlačítka  v programe CODESYS. 



 

V záložke ,,Input” > ,,Toggle variable“ sa priamo zadáva premenná ako vstup pre hodnoty 

tlačítka. V našom prípade to zase budú ,,Input“ z funkčných blokov FbDPTSwitch, Obr. 32. 

 

 

 

 

Rovnakým postupom vytvoríme tlačítka pre všetky štyri funkčné bloky. 

Týmto by bol podprogram PRG_KNX_Controller hotoví . Teraz si otvoríme hlavný program 

PRG_KNX a vytvoríme tam nový box, ktorý nazveme podľa nášho podprogramu 

PRG_KNX_Controller. Tým sme do hlavného programu zavolali všetky premenné používané  

v podprograme, Obr. 33. 

 

Obr. 32. Nastavenie vstupných premenných pre vizualizačného tlačítka  v programe CODESYS. 



 

 

 

 

Aby mohla byť komunikácia medzi procesorovým modulom a KNX úspešná je nutné nastaviť 

správnu komunikačnú cestu. V hornom menu vyberieme záložku ,,Online” > ,,Comunication 

Parameters“ a nastavíme tam novú cestu. Vyberieme si ,,New“ zadáme meno a vyberieme 

TCP/IP, IP adresu nastavíme podľa našej IP adresy na WAGU (192.168.1.10), Obr. 34. 

 

 

 

 

Aby sa mohli prepojiť premenné s CODESYSU a ETS plugginu potrebujeme vygenerovať 

súbor znakov. Ten potom bude nahraný do ETS a bude obsahovať objekty kontroléru, ktoré 

sa pripoja do skupinových adries s aktorom.Klikneme v hornom menu na ,,Project” > 

Obr. 33. Zavolanie podprogramu v hlavnom programe  v programe CODESYS. 

Obr. 34. Nastavenie komunikačnej cesty  v programe CODESYS. 



 

,,Options“> ,,Symbol configuration“ a zaškrtnite možnosť ,,Dump XML symbol table“ 

a vyberte ,, Configure symbol file ...“, Obr. 35. 

 

 

 

Ďalej označíme všetky premenné, ktoré sa majú nahrať do súboru symbolov pre ETS, Obr. 

36. 

Obr. 35. Nastavenie generovania súboru symbolov  v programe CODESYS. 



 

 

 

 

Nastavenie CODESYSU je týmto formálne u konca, teraz program môžeme nahrať cez 

,,Login” > ,,Online“ > ,,Run“ a ešte potom ,,Create boot project“, aby sa nám program spušťaľ 

neskôr automaticky. 

  

Obr. 36. Výber premenných pre súbor symbolov v programe CODESYS. 



 

e) Programovanie ETS4 

 

V ETS4 si vytvoríme nový projekt. Zvolíme si komunikáciu na zbernicu ako pri klasickom 

programovaní, buď USB alebo Ethernet. Pridáme si do topológie prístrojeIP-Controller.vd4 a 

IP-Router.vd4. Ak není na počítači naištalovaní .NET 1.1 tak pridávanie hlási chybu a je 

nutné postupovať podľa návodu v prvom bode. Do topológie pridáme spínací aktor. Aktor 

bude mať svoje kanály nastavené na spínanie (switch). Vytvoríme si štandardnú topológiu 

pre štyri kanáli pre spínanie svetiel, Obr. 37 a Obr, 38. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 37. Nastavenie topológie v programe ETS4. 

Obr. 38. Vytvorenie skupinových adries v programe ETS4. 



 

Z volíme ,,Nahrát Vše” pre spínací aktor a po jeho naprogramovaní zmeníme komunikačné 

pripojenie na WAGO, Obr. 39. 

 

 

 

 

V prístrojoch klikneme na IP-Router a zvolíme ,,Parametre”. Tu musíme nastaviť prepojenie 

s WAGOM. Preto zvolíme IP adresu podľa nášho modulu a taktiež vložíme MAC adresu 

nášho zariadenia. MAC adresa je nalepená na prednej strane procesorového modulu. Ak 

sme MAC adresu zadali správne Ip scan nám naše zariadenie nájde. Zvyšné nastavenie je 

nutné urobiť podľa Obr. 40. 

 

 

Obr. 39. Nastavenie komunikácie pre WAGO v programe ETS4. 

Obr. 40. Nastavenie komunikácie pre IP-Router  v programe ETS4. 



 

Po nastavení do zariadenia IP-Router urobíme nahranie aplikácie. 

Posledným prístrojom, ktorý je treba nastaviť je IP-Controller. Klikneme naň a zvolíme 

,,Parametre“, vyberieme ,,File“ > ,,Import Sym-SML“ a vyberieme súbor symbolov vytvorení 

v CODESYSE a zvolíme ,,Import“, Obr. 41. 

 

 

 

Po nahraní by sme mali vidieť skupinové objekty kontroléra, ktoré sme si vytvorili v 

CODESYSE a to vstupy funkčných blokov FbDPT_Switch. Tieto objekty presunieme do 

jednotlivých skupinových adries podľa toho, ktorým tlačítkom chceme spínať, ktorý kontakt. 

Po priradení adries je nutne ETS pluggin uložiť, Obr. 42. 

 

Obr. 41. Importovanie súboru symbolov z CODESYSU  v programe ETS4. 



 

 

 

 

Po uložení môžeme EST pluggin zavrieť. Teraz pridáme do skupinových adries skupinové 

objekty z spínacieho aktuátoru a tak prepojíme jednotlivé kanály s virtuálnymi tlačítkami v 

CODESYSE, Obr.43. 

 

 

Obr. 42. Prepojenie skupinovýh objektov z kontroléra z skupinovými adresami  v programe ETS4. 



 

 

 

 

Klikneme na IP-Controller a zvolíme ,,Nahrát Aplikaci”. Po tomto kroku by prepojenie medzi 

ETS4 a CODESYSOM malo byť úspešné. Otvoríme CODESYS a prepnme na do ,,Runu” . 

Vo vizualizácií teraz môžeme ovládať jednotlivé svetlá pripojené na kanály spínacieho 

aktora. 

 

  

Obr. 43. Prepojenie skupinových adries   v programe ETS4. 
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I. Úloha laboratornej úlohy 
Naučiť sa pracovať s WAGO KNX Cotrollerom a zoznámiť sa s EnOcean 
 

II. Zadanie 
Zapojte a oživte procesorový modul WAGO KNX 750-849. 
Naprogramujte jednoduché spínanie svetiel pomocou Switch aktoru 
ovládaného pomocou EnOcean tlačítka 
 

III. Použité prístroje 
sada WAGO StarterKit 2 
Spínací aktor 
EnOcean tlačítko 
 

IV. Potrebné knihovny 
KNX_Standard.lib 
KNX_IP_750_849_01.lib 
KNX_Applikations_02.lib 
DALI_02.lib 
Enocean_04.lib 
IP-Controller.vd4 
IP-Router.vd4 

Všetky knihovny sú voľne dostupné na www.wago.com. 

V. Teoretický rozbor 

Komunikácia medzi CODESYSOM a zbernicou KNX sa realizuje pomocou procesorového 

modulu WAGO 750-849, ktorý pomocou ETS pluginu prepája premenné vytvorené v 

CODESYSE s funkčnými objektami zariadení napojených na zbernicu pomocou skupinových 

adries priamo v ETS. Program bude skrz EnOcean ovládať fyzicky pripojené výstupy z 

spínacieho akčného člena. V tomto príkladu bol použitý klasický 4- kanálový switch actor od 

firmy Schneider Electric. EnOcean tlačítko využíva piezoelektrický jav a teda nepotrebuje 

k svojmu spínaniu prívodný zdroj energie. 

 

 

 

 

  



 

 

 

a. Zapojenie 

 

 

 

Pripojte napájací zdroj na procesorový modul WAGO 750-849 podľa Obr.1 . Dbajte na 

správne prepojenie svoriek. Svorky modulu 750-646 prepojte zo zbernicou KNX. Dbajte 

pritom, že kladné napájanie ide na červenú svorku a záporné na čiernu, tak ako je to aj 

v prípade KNX zbernice. 

 

b. Inštalácia .NET 1.1 

Aby bolo možné využívať produkty IP-Controller.vd4 a IP-Router.vd4 v EST4 je nutné 

predtým urobiť inštaláciu .NET Framework 1.1 pre 64-bitové operačné systémy od firmy 

Microsoft. Je nutné dodržať presný postup pri inštalácií inač sa nepodarí. 

1. Vytvoríme si na disku C: nový priečinok s názvom DotNet.  

2. Stiahneme si .NET Framework version 1.1 redistributable package zo stránok 

Microsoftu http://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=26 a súbor uložíme do priečinka DotNet. 

3. Stiahneme si Microsoft .Net Framework 1.1 service pack 1 zo stránok 

Microsoftu https://www.microsoft.com/enus/download/confirmation.aspx?id=33

. Súbor uložíme do DotNet a premenujeme ho na dotnetfxsp1 . 

Obr. 1. Zapojenie procesorového modulu 750-849. 



 

 

 

4. Spustíme si príkazový riadok ako Administrátor, ak ho spustíme ako bežný 

uživateľ inštalácia nebude úspešná. 

5. Napíšeme do príkazového riadku C:/DotNet/ 

6. Napíšeme:dotnetfx.exe /c:"msiexec.exe /a netfx.msi TARGETDIR=C:\DotNet" 

a potvrdíme inštaláciu 

7. Napíšeme:dotnetfxsp1.exe /Xp:C:\DotNet\netfxsp.msp 

8. Potom napíšeme: msiexec.exe /a c:\DotNet\netfx.msi /pc:\DotNet\netfxsp.mspa 

potvrdíme inštaláciu. Teraz sa nám v našom priečinku DotNet vytvoril 

inštalačný súbor netfx. Klikneme naň a nainštalujeme ho. Týmto by inštalácia 

.NET 1.1 mala byť dokončená. 

 

c. Priradenie IP adresy 
 

Procesorový modul má od výroby nastavenú IP adresu na hodnotu 169.254.2.9. Aby sme ju 

mohli zmeniť musíme sa k procesorovému modulu pripojiť fyzicky. Existuje niekoľko 

spôsobov ako to urobiť. Najrýchlejší a najlepšie je sa pripojiť pomocou USB kábla. Prepojíme 

počítač a procesorový modul USB káblom. Na strane WAGA sa USB zapája do špeciálneho 

programovacieho a konfiguračného konektoru, Obr. 2. 



 

 

 

 

Po prepojení USB káblom spustíme WAGO Ethernet Settings a vyberieme Settings> 

Communication... 

 

 

 

Z ponuky Connection si vyberieme USB a nastavíme port na USB zariadenie, ktoré bolo 

nájdené. Výber potvrdíme tlačítkom OK. 

Obr. 2. Pripojenie konfiguračného USB kábla k modulu 750-849. 

Obr. 3. Výber komunikácie vo WAGO Ethernet Settings 



 

 

 

 

 

Malo by sa nám zobraziť okno s pripojeným zariadením a informáciami o ňom. 

 

 

 

Obr. 4. Výber portu pre komunikáciu vo WAGO Ethernet Settings 

Obr. 5. Identifikačné údaje o pripojenom zariadení vo WAGO Ethernet Settings 



 

 

Vyberieme v menu položku TCP/IP, vložíme IP adresu, ktorá sa má nahrať (doporučenie, 

používajte adresu 192.168.1.10). Pre nahranie novej IP adresy do zariadenia vyberieme 

z horného menu Write. 

 

 

 

Pre časovú aktualizáciu môžeme do zariadenia ešte nahrať súčasný systémový čas. V menu 

vyberieme položku Date and Time a potvrdíme tlačítkom Apply. 

Obr. 5. Zápis novej adresy do zariadenia vo WAGO Ethernet Settings 



 

 

 

 

 

Po úspešnom nahraní IP adresy a času, môžeme WAGO Ethernet Setting zatvoriť. Pripojíme 

Ethernetový kábel, USB odpojíme.Aby mohlo byť spojenie s WAGO 750-849 úspešné je 

teraz nutné nastaviť zhodný rozsah IP adresy na počítači. V sieťových nastaveniach 

osobného počítača zvoľte IP adresu v rovnakom rozsahu ako ste nastavili do WAGA. 

Napríklad, adresa WAGA je 192.168.1.10  tak vhodné nastavenie počítača je 192.168.1.200. 

Tento postup je možný aj obrátene. Teraz po spustení príkazového riadka a príkazu ping 

192.168.1.10 musíme vidieť úspešnú výmenu paketov. 

 

d. Vytvorenie programu v CODESYSU 

Spustíme program CODESYS a vyberieme si File > New . Z ponuky Configuration vyberieme 

WAGO 750-849. 

 

Obr. 6. Nastavenie systémového času do zariadenia vo WAGO Ethernet Settings 



 

 

 

 

 

Budeme vyzvani, aby sme založili nový projekt. V CODESYSE je doporučené pomenovávať 

hlavný program ako PLC_PRG, preto názov nemeňte. Zvoľte programovací jazyk FBD (blok 

funkčných diagramov). 

 

 

 

 

Keď máme vytvorený hlavný program, je nutné si vytvoriť hardwarovú konfiguráciu našej 

sady WAGO StarterKit 2. V CODESYSE je výhoda, že sa hardwarová konfigurácia dá zistiť 

automaticky a odpadá teda náročné ručné zadávanie. Dole v menu zvolíme Resources > 

PLC_Configuration > K- BUS klikneme pravým a zvolíme edit. Potom v záložke PI Allocation 

zvolíme start WAGO-I/O-CHECK and SCAN. 

 

Obr. 7. Výber procesorového modulu v programe CODESYS 

Obr. 8. Založenie nového projektu a výber programovacieho jazyka v programe CODESYS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAGO-I/O-Check sa automatický spustí, je nutné nastaviť komunikáciu tak ako to bolo u 

WAGO Ethernet Settings. Po oskenovaní rozsahu IP adries vyberieme naše zariadenie a 

zvolíme Identify. 

 

Obr. 9. Založenie novej hardwarovej konfigurácie v programe CODESYS 

Obr. 10. Výtvorenie hardwarovej konfigurácie pomocou WAGO-I/O-Check v programe CODESYS 



 

 

 

 

 

 

Karty digitálnych vstupov a výstupov majú neúplny názov. V ľavom menu na ne klikneme 

pravým tlačítkom a zvolíme rename. Vyberieme zariadenia 750-430 a   750-1500, výber 

uložíme tlačítkom Save a program zatvoríme. Teraz by sa mala načítať hardwérová 

konfigurácia do CODESYSU. Budeme ešte vyzvaný, aby sme doplnili typ RS modulu, 

zvolíme prvú možnosť, Obr.12. 

 

 

 

 

Obr. 11. Skenovanie IP adries v programe  WAGO-I/O-Check 



 

 

 

 

 

 

 

 

Teraz by sme mali vidieť už kompletnú hardwarovú konfiguráciu v programe CODESYS, 

Obr. 13. 

 

 

Obr. 11. Doplnenie názvov modulov a uloženie hardwarovej konfigurácie v programe  WAGO-I/O-Check 

Obr. 12. Doplnenie typu modulu  RS 232  v programe CODESYS 

Obr. 13. Kompletná hardwarová konfigurácia v programe CODESYS 



 

 

Po úspešnom vytvorení hardwarovej konfigurácie by mala prestať blikať LEDka I/O na 

procesorovom module. 

 

Po vytvorení hardwérovej konfigurácie je ďalším krokom nahranie potrebných knihovien pre 

naše funkčné bloky. Všetky potrebné knihovny je možné stiahnuť z www.wago.com. 

Knihovny sa pridávajú na záložke Resource > Libary Manager.  

 

 

 

 

Po nahraní knihovien je možné začať vkladať funkčné bloky do programu. Kedže PLC_PRG 

je hlavný program je výhodnejšie pre prehľadnosť si vytvoriť dielče podprogramy, kde sa 

budú spracovávať jednotlivé zadané úlohy. Tieto podprogrami potom budu iba jednoducho 

volané v hlavnom programe PLC_PRG. Vytvoríme preto podprogram s názvom EnOcean, 

kde sa bude vykonávať komunikáciu medzi modulom 750-642 a Enocean tlačítkom. 

EnOcean bude programovaný v jazyku FBD, Obr. 15. 

 

 

Obr. 14. Pridanie knihovien  v programe CODESYS 



 

 

 

 

 

Klikneme na EnOcean a vytvoríme funkčný blok pre procesorový modul. Pravým kliknutím 

klikneme do programovacieho poľa a vyberieme Box, Obr. 16.  

 

 

 

Obr. 15. Vytvorenie podprogramu pre EnOcan Reaceiver v programe CODESYS. 

Obr. 16. Vytvorenie funkčného bloku v programe CODESYS. 



 

 

Potom klikneme na vytvorený blok a pomocou F2 vyvoláme možnosti vloženia funkčných 

blokov z knihovien. Najdeme FbEnoceanReceive(FB) a potvrdíme výber. Takto sme vložili 

do nášho podprogramu funkčný blok pre EnoCean Receiver, Obr. 17. 

 

 

 

Funkčný blok pomenujeme ako EnOcean_MASTER1, CODESYS sa nás spýta akého 

dátového typu bude, pretože sme tento názov zatiaľ v programe nepoužili a tak ho nemá 

uložený. Kedže sa jedná o funkčný blok FbEnoceanReceive(FB), tak nám program už sám 

ponúkol, aby nová veličina bola zviazaná práve s týmto funkčným blokom, Obr. 18. 

 

Obr. 17. Zadefinovanie funkčného bloku pre EnoCean Receiver v programe CODESYS. 



 

 

 

 

 

Na vtupu funkčného bloku je vyžadovaná vstupná hodnota 1. Na výstupe je požadovaná 

hodnota typEnocean, pomenujeme ju typEnocean1 a definujeme ju ako typ typEnocean, 

Obr. 19. 

 

 

 

 

Obr. 18. Zadefinovanie názvu funkčného bloku v programe CODESYS. 

Obr. 19. Zadefinovanie výstupnej  premennej bloku EnOcean_MASTER1 v programe CODESYS. 



 

 

Vytvoríme si nový funkčný blok typu FbButton_4_Channel(FB), Obr. 20. Ktorý, bude 

ovládaný EnOcean tlačítkom. 

 

 

 

Na vstup bloku je privedená hodnota z EnOcean- Receivera, typEnOcean1, Obr. 21. 

 

Obr. 20. Zadefinovanie funkčného bloku FbButton_4_Channel  v programe CODESYS. 

Obr. 21. Zadefinovanie vystupu funkčného bloku FbButton_4_Channel  v programe CODESYS. 



 

 

 Blok má na výstupe pripojenia jednotlivé tlačítka EnOcean tlačítka. Zadefinujeme si ich ako 

En_Upper_Button, podľa polohy tlačítka, a budú to globálne premenné dátového typu Bool, 

Obr. 22. 

 

 

 

 

Vytvoríme podprogram s názvom PRG_KNX_Controller, kde sa bude vykonávať 

komunikácia medzi modulom 750-849 a zbernicou. PRG_KNX_Controller bude 

programovaný v jazyku FBD, Obr. 23, 

 

 

 

Obr. 22. Zadefinovanie vstupu funkčného bloku FbButton_4_Channel  v programe CODESYS. 

Obr. 23. Vytvorenie podprogramu pre KNX_Controller  v programe CODESYS. 



 

 

Klikneme na PRG_KNX_Controller a vytvoríme funkčný blok pre procesorový modul. Pravým 

kliknutím klikneme do programovacieho poľa a vyberieme Box, Obr. 24.  

 

 

 

 

Potom klikneme na vytvorený blok a pomocou F2 vyvoláme možnosti vloženia funkčných 

blokov z knihovien. Najdeme FbKNX_Master_849(FB) a potvrdíme výber. Takto sme vložili 

do nášho podprogramu funkčný blok pre procesorový kontrolér, Obr. 25. 

 

 

 

Obr. 24. Vytvorenie funkčného bloku v programe CODESYS. 

Obr. 25. Zadefinovanie funkčného bloku pre KNX_Master_849 v programe CODESYS. 



 

 

Funkčný blok pomenujeme ako KNX_Master1, CODESYS sa nás spýta akého dátového 

typu bude, pretože sme tento názov zatiaľ v programe nepoužili a tak ho nemá uložený. 

Kedže sa jedná o funkčný blok FBKNX_Master_849(FB), tak nám program už sám ponúkol, 

aby nová veličina bola zviazaná práve s týmto funkčným blokom, Obr. 26. 

 

 

 

Na vtupu funkčného bloku je vyžadovaná vstupná hodnota typu typKNX. Vytvoríme 

si preto premennú typKNX_Controller a z knižnice jej priradíme typ typKNX(STRUC), Obr.27. 

 

 

 

 

Výstupy z funkčného bloku pripojíme pravým kliknutím > Assign, odblokuje sa nám možnosť 

písať na výstupy, Obr. 28. 

Obr. 26. Zadefinovanie názvu funkčného bloku v programe CODESYS. 

Obr. 27. Zadefinovanie vstupnej premennej na vstup funkčného bloku FBKNX_MASTER1 v programe CODESYS. 



 

 

 

 

 

 

Vytvoríme dve premenné, premennú Status, ktorá bude globálna a typu enumDeviceStatus, 

Obr. 29, a druhú premennú ProgMod typu Bool, Obr. 31. 

 

 

 

 

Obr. 28. Pridanie výstupov na fukčnom bloku v programe CODESYS. 

Obr. 29. Vytvorenie globálnej premennej typu enumDeviceStatus v programe CODESYS. 



 

 

 

 

 

Týmto sme zadefinovali všetky parametre pre funkčný blok FbKNX_MASTER1. 

Ďalším krokom je vytvorenie funkčných blokov, pomocou ktorých budeme môcť posielať 1 

Bitovú informáciu z EnOcean tlačítka na zbernicu KNX. Budú nám k tomu slúžiť funkčné 

bloky FbDPT_Switch. FbDPT_Switch bude potom v ETS4 slúžiť ako dátový objekt kontroléru 

a bude spojený s kanálmi na spínacom aktore. 

Klikneme pravým do programovacieho poľa a vyberieme možnosť Network(After), tým si 

vytvoríme miesto pre nové bloky. Obdobne ako pre FbKNX_MASTER1 vytvoríme prazdny 

box do ktorého vložíme funkčný blok typu FbDPT_Switch, Obr  31. 

 

 

 

 

Obr. 30. Vytvorenie premmenej typu Bool v programe CODESYS. 

Obr. 31. Vytvorenie funkčného bloku FbDPT_Switch v programe CODESYS. 



 

 

Funkčný blok pomenujeme ako Chanell1 a bude typu FbDPT_Switch, Obr. 32. 

 

 

 

 

Na vystup mu definujeme hodnotu z EnOcean tlačítka, Obr. 33. 

 

 

 

 

Ostatné vstupné kontakty zadefinujeme nasledovne. typDPT pomenujme 

ako typDPT_Dummy, pre náš program nemá táto premenná hĺbši význam. Ponúka možnosť 

remanentného ukladania dát, čiže uchová hodnotu napríklad po výpadku energie , Obr. 34. 

Obr. 32. Pomenovanie funkčného bloku FbDPT_Switch v programe CODESYS. 

Obr. 33. Definovanie vtupu  funkčného bloku FbDPT_Switch v programe CODESYS. 



 

 

 

 

 

Na vstupnú premennú typKNX pripojíme už predtým vytvorenú premennú 

typKNX_Controller. 

Postupne takto vytvoríme dokopy štyri funkčné bloky, ktoré budú reprezentovať v ETS4 

skupinové objekty pre spínanie kanálov spínacieho aktora, Obr. 35. 

 

 

 

Obr. 34. Definovanie vtupu  funkčného bloku FbDPT_Switch typu typDPT v programe CODESYS. 

Obr. 35. Vytvorenie  funkčných blokov FbDPT_Switch pre spínanie aktoru v programe CODESYS. 



 

 

 

Týmto by bol podprogram PRG_KNX_Controller hotoví . Teraz si otvoríme hlavný program 

PRG_KNX a vytvoríme tam nový box, ktorý nazveme podľa nášho podprogramu 

PRG_KNX_Controller a EnOcean. Tým sme do hlavného programu zavolali všetky 

premenné používané v podprograme, Obr. 36. 

 

 

 

Aby mohla byť komunikácia medzi procesorovým modulom a KNX úspešná je nutné nastaviť 

správnu komunikačnú cestu. V hornom menu vyberieme záložku ,,Online” > ,,Comunication 

Parameters“ a nastavíme tam novú cestu. Vyberieme si ,,New“ zadáme meno a vyberieme 

TCP/IP, IP adresu nastavíme podľa našej IP adresy na WAGU (192.168.1.10), Obr. 37. 

 

 

Obr. 37. Nastavenie komunikačnej cesty  v programe CODESYS. 

Obr. 36. Zavolanie podprogramu v hlavnom programe  v programe CODESYS. 



 

 

Aby sa mohli prepojiť premenné s CODESYSU a ETS plugginu potrebujeme vygenerovať 

súbor znakov. Ten potom bude nahraný do ETS a bude obsahovať objekty kontroléru, ktoré 

sa pripoja do skupinových adries s aktorom. Klikneme v hornom menu na ,,Project” > 

,,Options“ > ,,Symbol configuration“ a zaškrtnite možnosť ,,Dump XML symbol table“ 

a vyberte ,, Configure symbol file ...“, Obr. 38. 

 

 

 

 

Ďalej označíme všetky premenné, ktoré sa majú nahrať do súboru symbolov pre ETS, Obr. 

39. 

Obr. 38. Nastavenie generovania súboru symbolov  v programe CODESYS. 



 

 

 

 

 

Nastavenie CODESYSU je týmto formálne u konca, teraz program môžeme nahrať cez 

,,Login” > ,,Online“ > ,,Run“ a ešte potom ,,Create boot project“, aby sa nám program spušťaľ 

neskôr automaticky. 

 

e. Programovanie ETS4 

 

V ETS4 si vytvoríme nový projekt. Zvolíme si komunikáciu na zbernicu ako pri klasickom 

programovaní, buď USB alebo Ethernet. Pridáme si do topológie prístroje IP-Controller.vd4 a 

IP-Router.vd4. Ak není na počítači naištalovaní .NET 1.1 tak pridávanie hlási chybu a je 

nutné postupovať podľa návodu v prvom bode. Do topológie pridáme spínací aktor. Aktor 

bude mať svoje kanály nastavené na spínanie (switch). Vytvoríme si štandardnú topológiu 

pre štyri kanáli pre spínanie svetiel, Obr. 40 a Obr, 41. 

Obr. 39. Výber premenných pre súbor symbolov v programe CODESYS. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z volíme ,,Nahrát Vše” pre spínací aktor a po jeho naprogramovaní zmeníme komunikačné 

pripojenie na WAGO, Obr. 42. 

 

 

Obr. 40. Nastavenie topológie v programe ETS4. 

Obr. 41. Vytvorenie skupinových adries v programe ETS4. 



 

 

 

 

V prístrojoch klikneme na IP-Router a zvolíme ,,Parametre”. Tu musíme nastaviť prepojenie 

s WAGOM. Preto zvolíme IP adresu podľa nášho modulu a taktiež vložíme MAC adresu 

nášho zariadenia. MAC adresa je nalepená na prednej strane procesorového modulu. Ak 

sme MAC adresu zadali správne Ip scan nám naše zariadenie nájde. Zvyšné nastavenie je 

nutné urobiť podľa Obr. 43. 

 

 

 

 

Po nastavení do zariadenia IP-Router urobíme nahranie aplikácie. 

Posledným prístrojom, ktorý je treba nastaviť je IP-Controller. Klikneme naň a zvolíme 

,,Parametre“, vyberieme ,,File“ > ,,Import Sym-SML“ a vyberieme súbor symbolov vytvorení 

v CODESYSE a zvolíme ,,Import“, Obr. 44. 

 

Obr. 42. Nastavenie komunikácie pre WAGO v programe ETS4. 

Obr. 43. Nastavenie komunikácie pre IP-Router  v programe ETS4. 



 

 

 

 

 

Po nahraní by sme mali vidieť skupinové objekty kontroléra, ktoré sme si vytvorili v 

CODESYSE a to vstupy funkčných blokov FbDPT_Switch. Tieto objekty presunieme do 

jednotlivých skupinových adries podľa toho, ktorým tlačítkom chceme spínať, ktorý kontakt. 

Po priradení adries je nutne ETS pluggin uložiť, Obr. 43. 

 

Obr. 44. Importovanie súboru symbolov z CODESYSU  v programe ETS4. 



 

 

 

 

 

 

Po uložení môžeme EST pluggin zavrieť. Teraz pridáme do skupinových adries skupinové 

objekty z spínacieho aktuátoru a tak prepojíme jednotlivé kanály s virtuálnymi tlačítkami v 

CODESYSE, Obr.44. 

 

 

Obr. 43. Prepojenie skupinovýh objektov z kontroléra z skupinovými adresami  v programe ETS4. 



 

 

 

 

 

Klikneme na IP-Controller a zvolíme ,,Nahrát Aplikaci”. Po tomto kroku by prepojenie medzi 

ETS4 a CODESYSOM malo byť úspešné. Otvoríme CODESYS a prepne sa do ,,Runu” . 

Pomocou EnOcean tlačítka môžeme teraz na ďiaľku ovládať pripojené svetlá. 

 

 

  

Obr. 44. Prepojenie skupinových adries   v programe ETS4. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


