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Persbericht  

 Den Haag, 13 maart 2020 

 

Logo! gaat de cloud in 

 

• Logicamoduleserie Logo! 8.3 nu met directe cloudconnectiviteit 

• Begeleide set-up voor cloudverbinding met Logo! Soft Comfort 8.3 

• Logo! Web Editor V2.0 met uitgebreide functionaliteit 

 

Siemens presenteert een nieuwe versie van de logicamoduleserie Logo! De 

nieuwste versie Logo! 8.3 is verkrijgbaar vanaf najaar 2020 en is uitgerust met een 

directe cloudverbinding. De engineering software Logo! Soft Comfort krijgt een 

functionele update om de configuratie van de nieuwe apparaten mogelijk te maken. 

Met de nieuwe versie 8.3 kunnen gebruikers de cloudverbinding activeren en 

configureren. Met de eveneens nieuwe gratis Logo! Web Editor V2.0 kunnen ze hun 

eigen websites en dashboards in de cloud maken, of deze aanpassen aan hun 

automatiseringsprojecten en bedienen vanuit de cloud via smartphone, tablet of PC. 

De webserver kan direct in de cloud worden gehost, waardoor individuele 

visualisatie en centrale aansturing van schakel- en automatiseringsoplossingen in 

gebouwmanagementsystemen en bij de bouw van schakelkasten, machines en 

apparaten mogelijk is. 

 

Gebruikers hebben nu nog meer mogelijkheden om eenvoudiger en in een netwerk 

te werken. De gecodeerde verbinding van de cloud naar Logo! 8.3 via het TLS-

protocol zorgt voor een veilige gegevensoverdracht in beide richtingen, oftewel 

lezen en schrijven. 

 

Cloudconnectiviteit betekent een paradigmaverschuiving voor de nieuwe 

logicamodules. Waar Logo! voorheen moest worden onderbroken voor het 

verwerken of verzamelen van gegevens, biedt de cloud nu real-time toegang tot de 

verzamelde gegevens terwijl het systeem draait. In eerste instantie biedt Logo! 8.3 

verbinding met de cloud van Amazon Web Services (AWS). En er zijn plannen voor 

meer verbindingen, zoals met MindSphere, het cloud-gebaseerde, open IoT-

besturingssysteem van Siemens, en de Alibaba-cloud. 
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Dankzij de vele aansluitmogelijkheden, zoals Modbus TCP/IP, Konnex bus (KNX) 

en Ethernet, kan Logo! 8.3 ook worden gebruikt als cloud gateway voor bestaande 

systemen. Dit maakt het mogelijk om gegevens naar de cloud te exporteren, 

bijvoorbeeld als de geheugenruimte in de controller beperkt is. Op deze manier zijn 

alle gegevens van kleinere automatiseringsprojecten in de cloud beschikbaar voor 

verdere verwerking en analyse. Dit biedt de automatiseringsengineer nieuwe 

mogelijkheden, zoals het vastleggen en evalueren van energiegegevens, 

voorspellend onderhoud of het implementeren van flexibele serviceconcepten. 

 

Achtergrondinformatie: 

Met de logicamodule Logo! kunnen kleine automatiseringsprojecten eenvoudig 

worden uitgevoerd – en dat al 20 jaar lang. In 1996 bracht Siemens de universeel 

toepasbare logicamodule "Logo!" op de markt en introduceerde daarmee een 

nieuwe klasse van apparaten voor de elektrotechniek. Het werd ontworpen voor het 

uitvoeren van kleine schakel- en besturingstaken in de gebouwautomatisering en in 

de bouw van schakelkasten, machines en apparaten. Daarnaast was Logo! bedoeld 

ter vervanging van nog steeds veelgebruikte conventionele technologie, om functies 

zoals schakelrelais, tijdvertragingsrelais, schakelklokken, vergrendelrelais, 

stroompiekrelais en tellers te faciliteren. Sindsdien is het scala aan functies 

voortdurend uitgebreid en zijn de prestaties verbeterd. De eerste generatie was 

uitgerust met 30 blokken geheugencapaciteit, maar de huidige generatie Logo! 8.3 

heeft meer dan 400 blokken. Ook de ethernetcommunicatie met maximaal zestien 

aansluitingen is inmiddels vanzelfsprekend. Dit maakt de microcontroller vandaag 

de dag een gevestigde waarde op de markt, tussen conventionele schakeltechniek 

en krachtige automatiseringstechnologie met controllers zoals Simatic. Logo! is 

eenvoudig te installeren met minimale bedrading en gebruiksvriendelijke 

programmering. Logo! bespaart ruimte in de schakelkast en neemt functies over van 

conventionele tijdvertragingschakelaars, tijdrelais, tellers en hulprelais. 

Geavanceerde functies zoals PI (proportional integral) aansturing en datalogging 

zijn ook eenvoudig te realiseren. 
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Een persfoto is beschikbaar op: 

https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:e864bfc9-ba19-4aff-a14d-

64a2b236bc26/operation:download/IM2020030227DI.jpg 

 

Meer informatie over Logo! 8.3 is te vinden op:  

www.siemens.com/logo 

 

Contactpersoon voor journalisten 

Siemens Nederland N.V., Media Relations 

Jeroen de Bruin 

Telefoon: +31 683098928; E-mail: jeroen.debruin@siemens.com 

Volg ons op Twitter via: www.twitter.com/SiemensNL 

 

Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider in automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking 

met partners en klanten voert DI de digitale transformatie in de proces- en discrete industrieën aan. Met zijn Digital 

Enterprise portfolio biedt DI bedrijven van elke omvang een end-to-end set producten, oplossingen en diensten om 

de gehele waardeketen te integreren en te digitaliseren. Het unieke portfolio van DI, dat geoptimaliseerd is voor de 

specifieke behoeften van elke sector, ondersteunt klanten bij het bereiken van een grotere productiviteit en 

flexibiliteit. DI voegt voortdurend innovaties toe aan haar portfolio om geavanceerde toekomstige technologieën te 

integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Neurenberg, Duitsland, en heeft 

internationaal ongeveer 75.000 medewerkers in dienst. 
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Disclaimer Vakpers 

Dit document bevat verklaringen omtrent onze toekomstige zakelijke en financiële resultaten en toekomstige 

gebeurtenissen of ontwikkelingen waarbij Siemens betrokken is, die mogelijk toekomstgerichte uitspraken bevatten. 

Deze uitspraken kunnen worden herkend aan woorden als “verwachten”, “willen”, “anticiperen”, “beogen”, “plannen”, 

“geloven”, “streven”, “inschatten”, “zullen”, “ramen”, of woorden van vergelijkbare strekking. Mogelijk doen wij ook 

toekomstgerichte uitspraken in andere rapporten, in presentaties, in materialen verstrekt aan aandeelhouders, en in 

persberichten. Daarnaast kunnen onze vertegenwoordigers van tijd tot tijd mondelinge toekomstgerichte uitspraken 

doen. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en bepaalde aannames van het 

management van Siemens, die vaak buiten de invloedsfeer van Siemens liggen. Deze gaan gepaard met een 

aantal risico's, onzekerheden en factoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de risico's en factoren die in 

publicaties zijn beschreven, met name in het hoofdstuk Risico's in het Jaarverslag. Indien een of meer van deze 

risico's of onzekerheden zich voordoen, of indien de onderliggende verwachtingen niet uitkomen of de aannames 

onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten, prestaties of einduitkomsten van Siemens (in zowel 

negatieve als positieve zin) wezenlijk verschillen van de resultaten die expliciet of impliciet worden beschreven in de 

betreffende toekomstgerichte uitspraak. Siemens acht zich niet gehouden en is ook niet voornemens om deze 

toekomstgerichte uitspraken te actualiseren of te herzien in het licht van ontwikkelingen die afwijken van de 

verwachtingen. Door afronding van getallen vormen de afzonderlijke cijfers in dit document en andere documenten 

mogelijk geen exacte optelsom van de vermelde totalen, en zijn percentages mogelijk geen exacte weergave van 

de absolute cijfers waarop zij betrekking hebben. 
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