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Introduktion til SIWAREX

TIA-portalen og SIWAREX?

Teknologi-

moduler

er her:



Introduktion til SIWAREX

Hvad er der så at vælge imellem?

( ikke S 7-1211 ellers alle andre)
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Valg af ”rigtigt” projekt til download...

Vælg det rigtige projekt i forhold til TIA-version og firmware version af CPU’en fra din ”ready to use download”



WP241 hardware 
setup og adresser



I-Device



Kopier programblokke
mm. fra 1200 til 1500, setup 
I-Device og lav en UDT

PLC-tags og flytte/spejle
data imellem I-Device og
1500 CPU



Opsætning
af WP241 i 
1500 PLC



TAG 
Multiplexing



Opsætning af HW med 
4 WP321 SIWAREX kort.
Bemærk hardware identifier

Udvider ArrayLenghtMax, 
compiler, indtaster de 
respektive hardware identifiers



Kopier HMI tag table, 
samt søg og erstat

Indsæt og link faceplate til tags og
events samt sæt indexPointer værdien
til det respektive array



Unified teaser 



Nyheder - IoT

SG-Shield

• Op til 4 vejeceller

• Ingen PLC eller andet

til rådighed

• Løsninger til

flere enheder (15 stk.)



Eksempel 
på IoT



Disse 
muligheder



Service og support:

• Hvordan opretter man en service request?

• Kommer der en teknikker ud?

• Hvad gør man, hvis man uheldigvis ikke har et Siemens HMI?

• Kan SIWAREX kun parameteres via TIA-portalen?



Nyttige links og adresser

• SIWAREX – www.siemens.com/siwarex

• PIA – Selector - www.pia-portal.automation.siemens.com

• Siemens Industry Mall – www.siemens.dk/mall

• TIA Selection Tool – www.siemens.dk/tst

• https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109802740

(SW til SG Shield)

Vi deler links på webinarets website - www.siemens.dk/di-webinarer

http://www.siemens.com/siwarex
http://www.pia-portal.automation.siemens.com/
http://www.siemens.dk/mall
http://www.siemens.dk/tst
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109802740
http://www.siemens.dk/di-webinarer


SIWAREX hjemmeside Siemens Mall
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