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3VA2 Brytare i Tia Portal.  
 
 
 

1. Vilka produkter har använts i detta exempel? 
 
 

 Mjukvaror: 
Powerconfig V3.16 
Se punkt 4 i denna manual för länk till nedladdning av Powerconfig. 
TIA Portal V16  

 
 Hårdvara: 

”3VA2110-5KP36-0AA0” Brytare 100Amp 2st V4.1 och en V3.1 
”3VA9987-0TD10” Display DSP800 
”3VA9987-0TA10” COM800 V4.3 
”7KM9300-0AE02-0AA0” V3.0 PN Adapter (fungerar även med ”7KM9300-0AE00-0AA0” V2.1) 
”3VA9187-0TB10” COM060 V4.3 

 
 Tänk på att optimala Strömätningen är mellan 20-100% av effektbrytarens märkström.  

Den börjar att mäta vid ca.10% . Under detta värde visas bara I=0.0 A 
Observera att COM 060 och COM 100/800 måste ha samma Firmwareversion! 
COM100 är för en brytare, COM800 för upp till 8 brytare 

 
 

 Projekt: 
 
3VA2Breaker.zap16 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS! 
 
Detta är ett tips/exempel på lösning som skall hjälpa användaren att 
komma igång och se möjligheterna att använda SIMATIC. 
Du måste själv anpassa detta tips/exempel till din applikation. 
 
Siemens tar inget ansvar om material eller personal skadas i samband 
med användning av detta tips/exempel. 
Vi kan heller inte garantera att innehållet är helt felfritt och vi förbehåller 
oss rätten att ändra tipset/exemplet vid behov. 
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1. Inkoppling av hårdvaran 
OBS: Tänk på att montera det lilla kontaktdonet (2) som följer med COM060 i 
brytarens högra del. 
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Nu ska vi tråda dessa tre brytare avseende 3VA line 
3VA line är bussen från COM100/800 till 3VA brytarna. 
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Nu är alla tre brytare och displayen inkopplad  
Notera, om man vill simultant komma åt både Modbus TCP och PROFINET skall X4 
på COM100/800 anslutas och X1 P1 eller X1 P2 på PROFINETmodul anslutas. 
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1. Konfigurering i powerconfig 
 
OBS. VIKTIGT; Erhåll korrekta IP adresser av kunden innan projekt startas. 
Om COM100/800 har använts tidigare, är det enklast att i powerconfig utföra en ”Factory Reset” av 
COM100/800, alternativt ta bort de brytarna som inte ska vara med i projektet. Se overview ”Online”. 
 
OBS Anslut patchkabel mellan PC och COM100/800 på X4. Ej på PROFINET modulen. 
Sök efter COM100/800:an. 
Tillse att COM100/800 fysiskt är i olåst läge. Omkopplaren på fronten. 
 

 
 
Välj ethernet interface och tryck på sök. 
 

 
 
Ladda upp enheten till PC’n. PC och enhet måste vara i samma subnet. 
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Om COM800/100 är ny från kartong då behöver detta inte göras, gå i stället till nästa sida med rubriken 
Gå ”online”.  
Annars Utför reset. OBS. Reboot tar ca. 1 min. 
 

 
 
När den är klar, ta först bort din COM800/100 från projektet. 
Gör en ny sökning och välj ”unlock” för att tilldela IP adress. 
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Ladda upp COM800/100 till projektet. 
 

 
 
 
Gå ”online”. 
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Klicka på ”overview”. 
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Nu ser du alla brytare som är fysiskt inkopplade. 
 
OBS om det är fler brytare än det som är inkopplat gör en ”reset to factory”.  
Högerklicka på COM100/800 och se instruktion tidigare i denna manual.  
 

 
 
 
Tilldela rätt brytaradress. (default från fabrik 126) 
För att kopplas mot en PLC är adress lika med ”slot”-nummer, 1-8. 
 
Aktivera ”blink funktion” för att sätta rätt adress på rätt brytare. 
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I detta exempel blir det så här. 
 

 
 
 
Markera brytarna och ladda upp till projektet. 
 

 
 
Efter uppladdning kommer bocken framför resp. brytare att visas att allt är konfirmerat. 
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OBS.  Kontrollera firmware på COM800/100 och COM060 ( I alla brytare). Dessa måste ha samma 
version. 
 

 
 

 
 
Här har vi v4.1 på både COM800/100 och brytarna (COM060) och dessa måste vara samma i Tia 
Portalen. 
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För att uppgradera firmware på COM800/100 (samma fil). 
 

 
 
 
För att uppgradera firmware på brytare (COM060).  
 

 
 
 
 
Koppla in PROFINET modulen på COM800/100:an 
Firmware hämtas på Siemens hemsida ”SIOS” 
Firmware-Update V4.3 for 3VA2 (only communication module COM060) 
https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109476863 
 
Firmware-Update V4.3 for 3VA2 breaker data server COM800/COM100 
https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109765343 
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2. Konfiguering i Tia Portal. 
 
 
Skapa ett projekt med en PLC och lägg till COM100/800 (PROFINET modul för brytare) i ”Network 
View”. 
Dessa hämtas i ”hardware catalog – Power supply & distribution – Power distribution & measurement” 

- Data server 
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OBS.   COM800/100 måste ha samma version som COM060 som sitter i brytaren. 
 

 
 
 
 
Öppna COM800 i ”Device View”. 
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Lägg till PROFINET module och anslut mot PLC’n som IO device. 
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Lägg till dina brytare, kontrollera artikelnummer. 

  
 

 
Konfiguera brytarna och lägg till telegram (Basic type 1-6). 
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I detta exempel har vi konfigurerat tre brytare med telegram 3.
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Ladda ner hårdvarukonfigurationen. 
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2. Tilldela ”Device name”. 
 

 
Öppna ”network view” i Tia Portal, markera PROFINET ”snöret” och ”assign device 
name”. 
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Kontrollera brytarna med hjälp av ”Check breakers” 
Tänk på att brytarna måste ha adress 1-8 
 

 
 
OBS Efter detta måsta man även ladda ner till COM100/800 
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3. Ladda ner brytarinställnigar till COM800/100. 
 
 
 

 
 
Om inga fel tryck nu på Load 
 

 
 
Om man får error eller konstiga felkoder, börja om med en brytare i taget 
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För att kontrollera att kommunikationen fungerar kan man göra en VAT tabell 
Där man tittar på brytarstatus, man kan även gå Online på ”Dataserver_1” 
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Nu kan vi lägga till Displayen ”DSP800” 
 
Den ska inte ligga på PROFINET modulen utan på Interfacet för COM800/100 X4 
Ställ in IP adress för displayen och IP adressen som din COM100/800 har  
 

 
I vårat exempel har Displayen IP adress 192.168.15.11 
COM800:n har 192.168.15.100 



       Breaker V2.0 

Siemens Industrisupport    
https://support.industry.siemens.com/my/us/en/requests#createRequest

  06-11-2020        

Control Ord 
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Status ord 
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Basic type 3 
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4. Bra länkar. 
 

 
Powerconfig V3.16 
https://support.industry.siemens.com/cs/se/en/view/63452759 
 
Firmware-Update V4.3 for 3VA2 (breaker data server COM800/COM100, communication module 
COM060) 
https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109765343 
 
Hårdvaruinkoppling Breaker data server, COM800 / COM100 
https://support.industry.siemens.com/cs/se/en/view/80601362 
 
System Manual - 3VA Communication 
https://support.industry.siemens.com/cs/se/en/view/98746267 
 
 
Om man använder Energy Suite 
 
SIMATIC Energy Suite - Getting Started 
https://support.industry.siemens.com/cs/se/en/view/109739102 
 
SIMATIC Energy Suite – Visualization Examples 
https://support.industry.siemens.com/cs/se/en/view/109739775 
 
 


